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FACE 

 
As faces dos “deficiente” são  
endurecidas,  
inseguras, 
nervosas e, `as vezes, até 
agressivas, 
escondidas. 
 
 
 
Faces marcadas pela violência  
do trauma, 
da discriminação, 
do abandono, 
do medo. 
 
 
Faces embrutecidas pelos  
olhares, 
pelas palavras, 
pelos sorrisos, 
pela desconfiança. 
 
 
Faces com cicatrizes, 
Com sulcos de dor, 
mas que sempre se emocionam 
com um simples toque de ternura. 
 
(Apolônio Abadio Carmo ) 
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RESUMO 

 

As pessoas com deficiências são excluídas da sociedade devido à marca negativa 

de descrédito recebida pelo meio social - por sua aparência ou seu modo de ser 

diferentes - que os coloca fora da norma classificando-os como seres desviantes. No 

cotidiano escolar essas marcas se afirmam e se reproduzem, não promovendo às 

pessoas com deficiências uma superação desse estigma. A pesquisa visa analisar 

como o estigma incorporado pelos alunos com deficiências influencia no processo 

de interação e inclusão escolar, de forma a estudar  indícios de como se desenvolve 

o processo de estigmatização no cotidiano escolar sob a luz dos pensamentos de 

Erving Goffman.  O presente estudo utiliza-se uma revisão de literatura especifica do 

tema, fundamentada nos estudos de Erving Goffman, conjuntamente à pesquisa 

empírica baseada na etnografia vivenciada pelo autor em seus estudos de 

comunidade, foram utilizadas como estratégias de pesquisa, entrevistas com três  

professores e observações registradas por meio de de observação de  cenas do 

cotidiano escolar de ´duas escolas públicas do estado de SPSão Paulo . No capítulo 

1 buscamos entender os constructos de Goffman principalmente por meio de sua 

trajetória acadêmica, no capítulo 2  o trabalho centrou-se na compreensão da 

interação social e principalmente na questão definida pelo autor como ordem da 

interação, em queentende-se que as pessoas são autores dentro de um palco social, 

no capítulo 3. a pesquisa aborda o termo estigma e explica sua influência na 

interação e no avanço das pessoas com deficiência. Por fim, o trabalho se encerra 

no capítulo .4 apresentando a análise das entrevistas e dos registros das cenas do 

cotidiano escolar. As cenas selecionadas apresentam os atores envolvidos, o 

cenário, e o enredo das interações, identificando as estratégias do estigma 

incorporado pelos alunos com deficiência e buscando ligações com as políticas 

inclusivas e as escolas brasileira. A pesquisa identificou que a escola, como meio de 

socialização e criação de saberes, possui um papel importante neste processo de 

mudança, apesar de muitas vezes reproduzir o estigma social. Observamos então 

que a escola pode auxiliar na mudança do olhar que exclui, à maneira que mostra 

algumas máscaras do social e da própria inclusão; no entanto é importante salientar 

que sua renovação e de seus agentes sociais deve valorizar as diferenças para 

construção de novos conhecimentos. 
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ABSTRACT 
 

People with disabilities are excluded from society because of the negative mark of 

discrediting received by the social environment - for his appearance or his way of being 

different - that puts out the standard classifying them as being deviant. In everyday school say 

whether these brands and they reproduce, not encouraging people with disabilities overcome 

such a stigma. The research aims to examine how stigma built by students with disabilities 

influence the process of interaction and inclusion school, studying evidence as it develops the 

process of stigmatization in the light of school everyday thoughts of Erving Goffman. It is 

used a literature review of the specific theme, based on studies of Erving Goffman together 

the empirical research based on the ethnographic experienced by the author in his studies of 

community, is used as strategies for research, interviews with teachers and 3 comments 

recorded scenes of daily life through school, 2 public schools in Brazil. In chapter.1 we seek 

to understand the constructs of Goffman mainly through his academic career in chapter.2 the 

work focused on understanding the social interaction and mainly defined by the author in 

question as an order of interaction, where people are authors within of a social scene in 

chapter 3. the research revolves around the end stigma and how this influences the interaction 

and the advancement of people with disabilities, finally finishes the work in chapter .4 

presenting the analysis of records of interviews and scenes of everyday school life. The 

selected scenes show the actors involved, the scenario, and the plot of the interactions, 

identifying the strategies of stigma built by students with disabilities, seeking connections 

with the inclusive policies and the Brazilian schools. First comes the research identifying the 

school as a means of socialization and creation of knowledge has an important role in this 

process of change, although often play the social stigma. The school can help in changing the 

look that excludes, unmasking some of the masks and own social inclusion; their renewal and 

their stakeholders should value the differences in construction of new knowledge 
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Introdução 

“Quando quis tirar a máscara, estava pegada à cara”. 

(Álvaro Campos) 

 

Muitas pesquisas estão relacionadas à trajetória de seu autor, uma vez que 

seu objeto de estudo é construído nas relações cotidianas e na relação profissional. 

O presente estudo se enquadra nesse tipo de trabalho e iniciou-se de uma dúvida 

sobre inclusão escolar, questão relacionada à forma das pessoas olharem para as 

pessoas com deficiência. Percebi esse olhar estigmatizado ao caminhar com alunos 

meus no centro da cidade. Eu percebia o modo pela qual as pessoas os enxergava, 

com desprezo, medo ou dó, tratando-os como desacreditados. 

 A partir desta cena e de outras vivenciadas em meu trabalho em um Centro 

de Educação Inclusiva do Município de Mauá, entre os anos de 2003 a 2005, o 

desejo de estudar a questão da inclusão foi se constituindo. Nesse período eu 

exercia a função de professor de Educação Física, trabalhei com alunos portadores 

de deficiências diversas (física, mental, auditiva, visual e múltipla) desenvolvendo 

atividades corporais, dança, orientação à saúde e apoio para atividades externas.  

É importante lembrar que esses indivíduos muitas vezes iniciam sua trajetória 

escolar mais tarde. O período em que geralmente as crianças iniciam sua entrada na 

escola regular para a alfabetização e interação ocorre entre os 5 e 7 anos de idade. 

Algumas pessoas com deficiências, no entanto, começavam suas atividades 

escolares no Centro de Educação Inclusiva aos 20 anos de idade, ou até mais tarde, 

e assim que estivessem “preparados”, eram encaminhados para a rede regular. 

A demora para frequentar a rede regular ocorre uma vez que  os alunos ficam 

em casa distante do convívio social com os “normais” ou ainda freqüentam escolas 

especiais e por fim  recebem grande quantidade de tratamento clínico e técnico, de 

forma a vivenciar poucos tratamentos educacionais. Sendo assim, foram 

estigmatizados ficando isolados do meio social.  

 Antes das discussões sobre interação e inclusão que aconteceram no Brasil 

depois da década de 1990, era muito difícil  pessoas com deficiência transitarem 

pelas ruas. Essa situação ocorria por receio dos pais, por acreditarem que as 

pessoas “normais” não aceitariam seus filhos no meio social, e que poderiam 

discriminá-los. 
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Outro receio dos pais era de que a própria escola não seria adequada para 

tratar das deficiências dos filhos ou ainda que alguém pudesse maltratá-los e deixá-

los se machucar devido à fragilidade da deficiência de alguns deles. 

Meu olhar inicial em relação a esses alunos deficientes foi um olhar de 

surpresa, de dó e às vezes de desesperança, eu não entendia como eles poderiam 

se superar, uma vez que eu não sabia como tratar pessoas que somente 

movimentavam os olhos e respondiam às vezes apenas por meio de um sorriso. 

 Outra questão que se faz importante ressaltar diz respeito à incapacidade de 

minha atuação profissional, uma vez que eu não me sentia capaz de trabalhar com 

um grupo tão diversificado. O período de formação universitária e as experiências 

profissionais em escolas anteriores não me possibilitaram a formação adequada 

para trabalhar com pessoas tão diferentes. 

 O trabalho foi se modificando a partir do momento em que percebi que não 

estava sozinho, que existiam técnicos ocupacionais, psicólogos, especialistas em 

deficiência e os próprios pais dos deficientes que me auxiliavam nos primeiros 

momentos de adaptação. Da mesma forma, aprendi muito com os alunos uma vez 

que provocaram a mudança de meu olhar, já que nossas interações cotidianas, as 

aulas ministradas, os eventos organizados, me possibilitou enxergar além da 

deficiência, o individuo.  

Assim, superei a fase em que os tratava como “coitados” para realmente 

entender suas potencialidades. Durante este período me aprofundei em várias 

leituras sobre deficiência, integração e inclusão, que também influenciaram a forma 

que eu lidava com meus alunos. 

Justificativa 

A questão da inclusão foi a que me pareceu mais instigante, uma vez 

entendida como um fator crucial no avanço das aprendizagens de pessoas com 

deficiência. Mantoan (2003) apresenta uma interessante definição de inclusão, uma 

vez que: 

 Questiona não somente as políticas e a organização da educação especial 
e regular, mas também o conceito de mainstreaming. A noção de inclusão 
institui a inserção de uma forma mais radical, completa e sistemática. O 
vocábulo integração é abandonado, uma vez que o objetivo é incluir um 
aluno e um grupo de alunos que já foram anteriormente excluídos, a meta 
primordial da inclusão é a de não deixar ninguém no exterior do ensino 
regular, desde o começo. As escolas inclusivas propõem um modo de 
constituir o sistema educacional que considere as necessidades de todos os 
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alunos e que é estrutural em virtude destas necessidades. A inclusão causa 
uma mudança de perspectiva educacional, pois não se limita a ajudar 
somente os alunos que apresentem dificuldades nas escolas, mas apóia a 
todos; professores, alunos, pessoal administrativo, para que obtenham 
sucesso na corrente educativa geral (Mantoan, 1988, p.145). 

 

 Outro ponto de mudança no entendimento da inclusão e que provocou uma 

mudança significativa no objeto de pesquisa diz respeito às leituras que fiz durante o  

mestrado e principalmente aos momentos de minhas orientações, em que fui 

estimulado primeiramente pela orientadora Ana Paula Hey a ler o livro Estigma de 

Erving Goffman (1988), essa leitura me provocou mais alguns questionamentos 

sobre inclusão, uma vez que até aquele momento eu estava preso a enxergar a 

inclusão apenas por meio da vivência prática e ainda distante das leituras que tratam 

de políticas inclusivas que trazem discussões voltadas à adaptação de espaços, 

organização de materiais e direitos e deveres. No entanto, com o tempo, por meio 

das leituras de Erving Goffman realizadas, a mudança de olhar me permitiu observar 

nos indivíduos com deficiências e “normais” um jogo dramatúrgico dentro de um 

cenário que é composto pelo cotidiano escolar. Desta forma, o objeto de pesquisa 

ganhou intensidade científica, buscando enxergar a inclusão sob a luz da leitura 

realizada por intermédio da produção social das diferenças entre indivíduos em 

situações concretas da vida cotidiana. 

Objetivos 

Sendo assim, o estudo tem como objetivo identificar como o estigma 

incorporado pelos alunos com deficiência influencia no processo de interação e 

inclusão escolar. Pretendemos ainda analisar os indícios de como se desenvolve o 

processo de estigmatização no cotidiano escolar, baseados tanto na visão de 

interações social de Goffman (1988), como nas relações em que o estigma é 

gerado, se reproduz, ou é superado, mostrando que o contato anterior com a pessoa 

com deficiência e capacitações sobre esse assunto muda a forma de olhar e tratar o 

ser estigmatizado 

 Pessoas com deficiência, historicamente, são excluídas do contexto social 

mais amplo e da comunidade escolar. Devido ao seu estigma, os deficientes são 

considerados seres incapazes, imperfeitos, improdutivos e, às vezes, vistos como 

“não pessoa”. Essa categoria de “não pessoa” é definida por Goffman (1988) ao 

explicar a situação do indivíduo que está no grupo mas não é percebido, não tem 
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voz nem vez, e permanece isolado em um canto. O autor define estigma da seguinte 

forma: 

Num caso extremo, uma pessoa completamente má, perigosa ou fraca. 
Assim deixamos de considerá-la criatura comum e total, reduzindo-o a uma 
pessoa estragada e diminuída. Tal característica é um estigma, 
especialmente quando o seu efeito de descrédito é muito grande; algumas 
vezes ele também é considerado um defeito, uma fraqueza, uma 
desvantagem e constitui uma discrepância entre a identidade social real e a 
virtual (Goffman 1988, p.12). 

 Segundo a análise de Goffman (1988), o indivíduo estigmatizado é um ser 

desviante, por estar fora da norma social e estar  desacreditado, devido ao atributo 

de descrédito criado pelo meio social e que é incorporado por ele mesmo, 

recebendo uma marca social negativa que faz com que as pessoas fiquem distantes 

dele, considerando-o uma não pessoa, o que pode levar o deficiente a sentir-se 

isolado, excluído, de forma a torná-lo um ser incapaz socialmente.  

 Surgem, então,  duas questões como um desafio para o sistema escolar e 

todo o processo de discussão em torno da inclusão,conforme podemos observar a 

seguir: 

• Faz-se importante pensarmos na maneira de trabalhar com alunos que já 

incorporaram uma série de estigmas e que são, desta forma, marcados 

negativamente no ambiente social?  

• Como os professores e a equipe escolar atualmente entendem esta questão? 

Para responder a essa problemática, o estudo apresenta as seguintes 

hipóteses: primeiramente as pessoas que possuem um estigma são tratadas como 

incapazes no interior da escola. Ressalta-se que o estigma, muitas vezes, não é 

superado em toda a trajetória escolar, mesmo com os projetos de inclusão, uma vez 

que os estudos de inclusão escolar muitas vezes não tratam deste tema.  

Outra hipótese apresentada refere-se aos indivíduos estigmatizados que se 

utilizam da manipulação de seu estigma em seu favor, utilizando-o como recurso 

simbólico. Assim, deixa de cumprir atividades que tem plenas condições de exercer 

ou utiliza-o como recurso para acobertar uma má conduta social, ou seja, ao agredir 

física ou verbalmente alguém, espera que os outros acreditem que isso ocorre 

devido à sua deficiência, não esperando punição pelo ocorrido. 

A família, por não entender o estigma do filho e por medo da sociedade 

discriminá-lo, coloca-o, muitas vezes, em uma redoma protetora restrita ao convívio 
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familiar e afasta-os dos “normais”. Os pais além de isolarem os filhos em casa, 

procuram executar as atividades para os filhos, não os permitindo enfrentar desafios 

e situações-problema para que avancem na aprendizagem. 

 A sociedade, por sua vez, não está preparada para conviver com o diferente, 

por ter sido  educada para aceitar aquilo que é belo aos olhos, o que geralmente é 

aceito como padrão social de corpo, beleza e intelectualidade, influenciada pelos 

modismos, impostos pelos jornais, televisão e revistas de moda que apresentam em 

suas propagandas a idéia de um corpo perfeito e ideal, que todo aquele que se 

considerar “normal” deve imitá-lo a todo custo. 

A escola, como espaço de interação social e também como um grande palco 

em que os atores em um processo de interação por meio de gestos, da fala e do 

olhar transmitem emoções e ações, marca os sujeitos com atributos positivos ou 

negativos. Os atributos positivos estão relacionados a elogios, prestígios, e símbolos 

de status social, os negativos, por sua vez, se formam com atitudes 

preconceituosas, de separação, exclusão, maus tratos, xingamentos entre outros, o 

que provoca nas pessoas uma sensação de ser menor e desqualificada em grupos 

específicos. Sendo assim, esses atributos são incorporados à sua identidade social 

e influenciarão no avanço ou desistência do ser estigmatizado no cotidiano escolar. 

 Os atores, muitas vezes, manipulam o estigma em seu favor próprio, de 

forma a acobertar, reafirmar e manipular os demais participantes do grupo social, 

para serem aceitos como iguais, ou para se favorecerem em situações diversas, 

utilizando a deficiência como desculpa. 

 Dentro deste complexo cenário dramatúrgico, a escola desconhece o termo 

estigma e a sua influência na aprendizagem dos atores e, portanto desconsidera que 

a carga negativa depositada no sujeito o fará desistir de se esforçar e avançar nos 

estudos, porque o coloca como um incapaz, reforçando as marcas de descrédito 

criadas por meio de uma patologia social.  

Tais marcas sociais de descrédito que as pessoas com deficiências 

incorporam historicamente mascaram, assim, o sofrimento dos deficientes, por não 

levarem em conta como esses indivíduos enfrentam, sozinhos, batalhas simbólicas e 

reais de preconceito, categorizações e racismo. 

As políticas públicas de inclusão assumem uma fachada político-econômica, 

uma vez que estabelecem leis e normas para a entrada dos ‘excluídos’, mas não 

promovem ações que garantam sua permanência com dignidade. A preocupação 
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com essa problemática justifica-se pelo entendimento e aprofundamento do tema 

estigma e inclusão, mostrando que os alunos com deficiências, mesmo estando 

“Inclusos” na rede regular, sofrem com as marcas de estigmatização, segregação e 

exclusão.  

Acrescentamos que estudos etnográficos sobre estigma, no cotidiano escolar, 

constituem-se de extrema importância na busca de inovar as aprendizagens 

escolares e como auxílio nos processos educacionais, principalmente para alunos 

que possuem limitações, mas que ao mesmo tempo apresentam potencialidades 

que não são observadas.  
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Metodologia  

 

 Primeiramente a pesquisa iniciou-se com uma revisão bibliográfica sobre os 

estudos significativos de Goffman (1988), principalmente pela análise de sua 

trajetória intelectual e a construção de seus conceitos sobre interação social e 

estigma.  Essa fundamentação permitiu adquirir um olhar relacionado à realidade, 

buscando entender a inclusão escolar em sua relação com o estigma social, a partir 

da perspectiva da microssociologia de Goffman (Joseph, 2000). 

A pesquisa empírica pautou-se na imersão do pesquisador no cotidiano de 

duas Escolas Estaduais da periferia de Mauá, observando as interações de cinco 

alunos com deficiências, três diagnosticadas, duas sem diagnósticos, observadas 

em aulas de Educação Física, nos intervalos e eventos escolares. Essas 

observações foram registradas em formato de cenas; de modo a mostrar como as 

ações, gestos e comunicação falada e corporal dos atores sociais influenciam na 

incorporação, reprodução e superação do estigma. 

O registro das cenas supracitadas apresentou os envolvidos como atores 

sociais, dentro de um cenário dramatúrgico e envolvidos em um enredo interacional.  

A análise inicia capítulo 4 mostrando os atores envolvidos, ou seja, os alunos com 

deficiências, os alunos “normais”, e os professores no processo interacional do 

cotidiano das aulas de educação física, eventos escolares e na sala de aula. 

O cenário está relacionado a toda estrutura física que influência na interação: 

pátio, sala, quadra, carteiras, mesas, objetos em geral da cena. Por fim, surge o 

enredo, que é a descrição de todo o processo de interação destes atores, a forma 

pela qual os atores atuam para sua platéia, alunos e professores que demonstram 

tanto neste enredo descritivo, como nas micro situações cotidianas,  as várias 

facetas do estigma. 

  O perfil dos atores observados demonstra que os deficientes estudados são 

crianças de 7 até 8 anos, que nasceram e moram na periferia do município de Mauá. 

Alguns participam de tratamentos e possuem uma boa condição financeira, ou seja, 

os pais recebem um salário que permite um maior investimento educacional e 

terapêutico. Já para outros a situação econômica é desfavorecida, ou seja, são 

alunos de baixa renda, e que quase não fazem acompanhamento terapêutico, sendo 

assim possuem pouca informação sobre a deficiência e sobre seus direitos como 
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cidadão, o que muitas vezes, dificulta o tratamento especializado e o desempenho 

escolar, os critérios para a escolha destes alunos foram as dificuldades encontradas 

nestas escolas quando receberam esses alunos, e a proximidade do pesquisador 

nestas duas escolas, a escolha das escolas, baseou-se na procura de identificar 

encontrar em espaços diferentes formas de agir e manipular o estigmas com 

estratégias diversificadas.   

No presente estudo, fez-se uso do método etnográfico/ participante, que tem 

como pressuposto observar de perto o objeto de estudo, a ponto de identificar nas 

micro-ações sociais os conflitos e preconceitos em relação às pessoas com 

deficiências, marcando-as negativamente com o estigma social. Esse método 

baseou-se principalmente na experiência etnográfica de Goffman (1988) nos 

estudos das interações vivenciada nas ilhas de Shetland, e em sua imersão no 

hospital psiquiátrico Hospital Santa Elizabeth, buscando refinar para as interações 

deste sujeito, um olhar goffiminiano.  

Foram realizadas ainda entrevistas semi-estruturadas com 3 professores com 

idade entre 27 e 47 anos. Dois entrevistados já haviam trabalhado anteriormente 

com alunos com necessidades especiais, sendo que uma delas teve no ano de 2008 

seu primeiro contato com aluno com deficiências. A formação acadêmica das 

entrevistadas varia muito, uma delas possui graduação em Pedagogia e 

especialização em deficiência mental, outra possui magistério e a última é 

especialista em Educação Física Adaptada. O critério para a escolha destas 

professoras foram os seguintes:   

• possuir dentro de suas salas de aulas alunos com deficiências; 

• serem professores com perfis acadêmicos diferentes; 

• possuírem experiências diversificadas com alunos com deficiências.  

 

Por meio das entrevistas buscamos entender primeiramente qual é o grau de 

aceitação dos professores em relação aos alunos considerados diferentes; em 

segundo lugar quais são as dificuldades encontradas na prática educacional; 

também buscamos saber qual o entendimento os professores possuíam sobre 

inclusão. Por fim, analisamos se os professores em questão já vivenciaram 

situações de preconceitos no cotidiano escolar.  

Foi explicitado para os entrevistados o objetivo da pesquisa, o rigor e 

privacidade na coleta dos dados e na apresentação dos resultados. Justificando 
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essa estratégia, Ludke apud Bordam & Biklen, 1994 , acrescenta que o aporte 

metodológico do presente estudo é a etnografia da prática escolar. A etnografia se 

desenvolveu ao final do século XIX e início do XX, como alternativa, na antropologia, 

para a observação e descrição de cunho holístico dos modos de vida das pessoas 

nas sociedades (Bordam & Biklen, 1994). 

   Para Rockwell (1989), a etnografia educacional, surgida nos anos 70 

nos países anglo-saxões, inicialmente insere-se como técnica, ainda com indícios de 

uma inserção no positivismo, para posteriormente firmar-se como postura teórico-

metodológica dentro do enfoque qualitativo de pesquisa científica. No primeiro 

capítulo buscamos compreender o pensamento de Goffman (1988) baseando-nos 

no arcabouço teórico dos seguintes autores: Winkin (1999), Joseph (2000), Gastaldo 

(2004), Watson (2004) e Bourdieu apud Gastaldo (2004), para que fosse possível 

entender de maneira mais clara como a trajetória do autor influenciou seu 

pensamento e suas obras, principalmente em relação ao termo Estigma que é o 

grande tema neste estudo. Pontuamos ainda alguns conceitos de um dos principais 

trabalhos de Goffman (1974), por meio da investigação em seu livro “Manicômios, 

prisões e conventos”, de forma a mostrar como os desviantes sofrem nestes 

internados e são marcados definitivamente com o estigma social.   

No segundo capítulo buscamos entender a interação face-a-face, a partir dos 

próprios estudos de Goffman (1988), Winkin (1999), Joseph (2000) e Rod Watson 

(2004). Goffman relata que a interação social ocorre nas relações cotidianas, nos 

contatos face-a-face, por meio de gestos, sentimentos, ações e simulações. 

Goffman sugere a ordem da interação como sendo um domínio de análise autônoma 

de pleno direito, não pressupondo as outras ordens econômicas e sociais. Para 

Goffman (1988),  a ordem da interação possui as mesmas estruturas da ordem 

social.  Contém  regras bem estabelecidas que devem ser seguidas dentro das 

interações dos indivíduo que abrangem  as normas que cada sociedade estabelece 

e devem ser seguidas por seus grupos. 

Para ele, a ordem da interação é um fato ligado à nossa condição humana, já 

que para a maioria de nós a vida cotidiana decorre da presença imediata do outro e 

quaisquer que sejam nossos atos, eles têm toda probabilidade de estarem 

socialmente situados e interligados entre si, e sendo interdependentes nas relações 

sociais. Essas relações estão tradicionalmente relacionadas a fatos e efeitos dos 
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grupos informais, às faixas etárias, ao sexo, às minorias étnicas, às classes sociais e 

outras coisas comparáveis (Winkin 1999). 

No terceiro capítulo a pesquisa centra-se nos estudos da questão do Estigma. 

Para dar embasamento teórico a essa temática foram utilizados os estudos de 

Goffman (1988), Velho (1979), Castro e Silva (2006), buscando entender que o 

indivíduo estigmatizado e desacreditado: 

é aquele indivíduo que está tendo uma conduta negativa em relação às 
normas e aos padrões de conduta estabelecidos positivamente em nosso 
convívio social, o desacreditável é indivíduo sobre o qual nossas 
expectativas são negativas em relação a ele (Daniel, 2001 p. 4).  

 

Velho (1979) em estudo clássico sobre desvio, em Copacabana, na Cidade 

do Rio de Janeiro, relata que um desviante recebe esse rótulo de um grupo que 

acredita ser normal e acrescenta que para categorizar, é necessário que um grupo 

organizado estabeleça normas, sendo que todos aqueles que estão fora desta 

norma ou padrão são considerados desviantes e estigmatizados.  

O desvio (diferença) não é pejorativo por si, mas constitui-se no significado 

cultural que se vincula ao atributo ou comportamento que define o modo como é 

interpretado, criado socialmente, categorizado por velho (1979) como uma patologia 

social. Assim, Goffman (1988) alerta que “não é para o diferente que se deve olhar 

na busca da compreensão da diferença, mas sim para o comum ” (Goffman, 1988 p. 

138). 

Goffman (1988) afirma ainda que a origem da palavra estigma remonta a 

antiguidade clássica, designa “sinais corporais com os quais se procurava evidenciar 

alguma coisa de extraordinário ou mau sobre o status moral de quem os 

apresentava”. Os sinais eram literalmente feitos no corpo (cortes, queimaduras) e 

evidenciavam algo de ruim no indivíduo, sendo prudente afastar-se dele.  

Na era cristã, o termo ganha outras conotações: sinais corporais de 

origem divina em forma de flores na pele, por exemplo.  Posteriormente, a alusão 

médica, isto é, marcas corporais de problemas físicos, reafirma a posição negativa 

do estigma, relacionando o estigma à questão de atributo recebido socialmente e a 

um conceito de descrédito. 

Um estigma é, então, na realidade, um tipo especial de relação entre 
atributo e conceito, embora eu proponha a modificação desse conceito, em 
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parte porque há importantes atributos que em quase toda a nossa 
sociedade levam ao descrédito (Goffman, 1988, p. 12). 

Todavia, o aprendizado do estigma é parte integrante da construção da 

identidade do estigmatizado, ou seja, 

 

 a pessoa estigmatizada aprende e incorpora o ponto de vista dos normais, 
adquirindo, portanto, as crenças da sociedade mais ampla em relação à 
identidade e uma idéia geral do que significa possuir um estigma particular 
(Goffman, 1988, p. 41). 

 

 O capítulo 4 finaliza a dissertação, apresentando a análise dos dados 

mostrando que nas relações cotidianas, muitas facetas do estigma são observadas a 

partir do entendimento das interações sociais do cotidiano como grande palco social. 

Nas cenas observadas identificamos que alguns alunos utilizam os mecanismos de 

incorporação, manipulação e acobertamento estigma, como estratégia interacional 

para se favorecer ou simplesmente sobreviver em um sistema escolar, homogêneo, 

celetista, que enquadra os indivíduos em padrões sociais, buscando sua formatação 

a um modelo ideal de ser, alienado, produtivo e submisso a uma ideologia 

dominante, capitalista e excludente.  

Entretanto, nas observações, o pesquisador percebeu o esforço de alguns 

alunos tentando superar seu estigma travando desafios tanto de aprendizagem 

como de relação social, enfrentando os preconceitos, apoiados por professores que 

acreditam na inclusão e questionam as políticas públicas.  

             Sendo assim, os dados demonstraram que em vários momentos o estigma 

está presente no cotidiano escolar, mostraram ainda que são poucas as discussões 

sobre sua problemática dentro da escola, e que as conversas continuam em torno da 

inclusão, sobre como adaptar as atividades ou quem está preparado ou não para 

freqüentar o ensino regular. Ainda não existe a preocupação de entender como os 

sujeitos com deficiência e sem deficiência nas interações cotidianas percebem e 

tratam dessa marca negativa.  
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CAPÍTULO I 

1.1 Erving Goffman a vida através das obras, e as obras que desvendam o 

mundo.  

 

Este capítulo apresenta de forma resumida a trajetória acadêmica de Erving 

Goffman. Procuramos entender como foi construído o olhar sociológico deste autor 

que tanto influenciou as pesquisas nas áreas de sociologia e psicologia desde as 

décadas de 1960, 1970 até hoje. Tal abordagem busca entender a relação entre a 

construção social do pensamento do autor e as noções produzidas por ele que 

embasam sua teoria sociológica, ou melhor, o entendimento das relações que dão 

significado ao mundo social.  

Mais especificamente, visa entender os mecanismos de produção e 

reprodução de tal constructo, visando contribuir no embate da inclusão no meio 

escolar. Inicialmente, aprofundaremos os estudos na trajetória social de 

Goffman(1988), ao apresentar os seus estudos sobre Interação, a questão das 

Instituições Totais e principalmente a definição de Estigma e sua influência no meio 

social relatado pelo autor. 

Segundo Winkin (1999) em Os Momentos e Seus Homens, obra que analisa a 

trajetória de Goffman de 1922 até 1959, o autor viveu sua juventude no Canadá, e 

seus estudos iniciaram-se na escola de Chicago. A realização de seu primeiro 

trabalho de campo aconteceu nas Ilhas Shettand. Winkin (1999) acrescenta ainda 

que os dados provêm de entrevistas de amigos e estudantes, recolhidas entre 1980 

a 1987. A família não foi entrevistada respeitando o desejo de Gillian Sankoff, viúva 

de Erving Goffman e sua executora testamentária. 

Erving Goffman nasceu em 11 de junho de 1922, em Mannville, em Alberta, 

mas viveu sua primeira infância e adolescência em Dauphin, ao norte de Winnipeg. 

Dauphin que foi uma das primeiras colônias ucranianas de Manitoba, tendo recebido 

de 1897 a 1914, 200.000 imigrantes ucranianos (russos e habitantes da Galícia). Os 

seus pais, Max e Ann, nasceram respectivamente na Rússia e na Ucrânia.  

A sua cidade de convergência era Winnipeg, onde os serviços de imigração 

os distribuíram por Manitoba, Saskalchwewan e Alberta. É assim que cerca de trinta 

famílias ucranianas chegaram a Dauphin em 1896. As vagas de imigração são 
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completadas rapidamente, e em 1901 a colônia ucraniana de Dauphin passou a 

5500 pessoas: entre os imigrantes estava a família de Goffman. 

Goffman cresceu em uma atmosfera camufladamente conflitante e hostil da 

província. A família manteve numerosos laços com a comunidade judaica da 

metrópole e a irmã de Goffman, francesa, triunfaria na carreira teatral. Erving se 

junta a ela em 1936 com catorze anos, em Saint Joh’s Technical High School, escola 

de Winnipeg denominada progressista. George Reeve, o diretor, é um professor 

inglês vindo do Ruski College (o colégio de esquerda em Oxford); esse mesmo 

colégio abriu as portas para os imigrantes judeus em 1929, sendo que a maioria de 

seus estudantes eram judeus.   

Em 1939, Goffman entra na Universidade de Winnipeg em Manitoba, 

escolhendo como matéria principal a química. Aliás, a sociologia não existia ainda 

em Manitoba. Goffman nem imaginava em fazer carreira. Segundo Winkin (1999) em 

1943, Goffman estava em Otawa, no National Film Board (NFB) dirigido por John 

Grierson desde o início da Segunda Guerra. 

É interessante ressaltar que Goffman teria simplesmente a função de 

transferência de caixas de filmes de um departamento para o outro, mas no verão de 

1943, teria recebido a função de examinar a revista Nation. No entanto, isso não 

impediu que Goffman aprendesse técnicas de produção de documentários, técnicas 

essas que, segundo Alan Adamson, eram influenciadas pela teoria de Grierson. 

 Este período de Goffman na National Film Board (doravante 

NFB)possivelmente influenciou seu pensamento, principalmente ao utilizar em seus 

estudos as palavras ator, imagem, interação, identidade, palavras do campo 

semântico do mundo cenográfico, mas que Goffman dá vida no mundo social para 

explicar as formas de ações dos indivíduos. Goffman ainda se destaca entre tantos 

outros judeus e estudantes, já que nesse período a NFB auxilia na gênese de seu 

pensamento, conforme podemos observar a seguir: 

Nova interrupção sobre a imagem e primeiro elemento da resposta à 
questão da biografia relativa à especificidade de uma vida. Porque o 
episódio do NFB só pertence à Goffman e não a qualquer filho de um 
mercador de judeu migrado. É sem dúvida um momento fundamental da 
gênese da obra...Goffman descobre o ilusio. Sem dúvida, ele já tinha 
compreendido que sua sobrevivência em Otawa, entre todos aqueles 
intelectuais, dependia de sua capacidade de iludir. Mas no visor, a 
construção da ‘realidade’ aparece como um facto objetivo, tangível, 
decomponível em elementos cada vez mais pequenos. (Winkin,1999, p. 20) 
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Pensando que a NFB para Goffman tem um caráter especial, principalmente 

falando do ilusio, Goffman foi criando uma forma própria de ver as situações sociais, 

de analisar os grupos e argumentar com os outros pesquisadores. Em um lugar 

novo e desconhecido, Goffman aprimora suas técnicas. Garantindo sua 

permanência e o sucesso, o ilusio, que é a capacidade de iludir, reconstruir a 

realidade e as formas de interação, ficou presente em vários estudos posteriores. 

Winkin (1999) relata que a vida social se parece menos com um teatro e mais  

com um filme em montagem apertada.  Goffman, entretanto, conseguiu ver a vida 

cotidiana em cenas, em grandes planos menores, de jogos de campo/contra campo 

entre observador e observado, como se pudessem realizar outros tantos filmes 

documentais, mas por meio da escrita. O autor ainda acrescenta “Goffman amador 

de planos: eis a primeira ‘força formadora de hábitos’, como dizia Panofsky, citado 

por Winkin (1999), a primeira matriz intelectual. Mas é preciso destacar uma 

segunda: a da aprendizagem racional da profissão de sociólogo” (p. 21). 

Goffman (1985) demonstra esta relação com a linguagem teatral da vida 

cotidiana principalmente em seu livro A Representação do Eu na Vida Cotidiana, 

pois emprega neste estudo a representação teatral, dizendo que os princípios são 

de caráter dramatúrgico, considerando a maneira pela qual os indivíduos 

apresentam, em situações de trabalho, a si mesmos e as suas atividades às outras 

pessoas, apresentam ainda os meios que dirigem regulam a impressão que formam 

a seu respeito e as coisas que podem ou não fazer, enquanto realiza seu 

desempenho diante delas.  

Para ele a vida apresenta coisas reais e bem ensaiadas e no palco ocorrem 

varias simulações; é no palco que o ator se apresenta sob a máscara de um 

personagem, para personagens projetados por outros atores e por fim a platéia 

constitui um terceiro elemento da correlação. 

A sociologia de Erving Goffman demonstra que as relações sociais estão 

permeadas por uma dramática atividade de simulação e teatralização na vida 

cotidiana. Isso quer dizer que o ator não se dirige imediata e diretamente ao outro 

para com ele interagir. A interação é precedida pela simulação, pelo exercício que o 

sujeito faz de experimentar-se como outro, numa relação de exterioridade consigo 

mesmo. 
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 Entendemos que essa relação que o autor apresenta, por meio das 

representações e atuações dos sujeitos em seu meio social, foram possivelmente 

adquiridas em sua passagem no National Film Board em 1944. 

Goffman, na ocasião, torna-se amigo de Dennis Wrong, um jovem produtor do 

National Film Board. “A.B.” (Artium Baccalaureus, licenciatura) formado em 

sociologia na Universidade de Toronto, a mais britânica das universidades 

canadenses, e que convida Goffman para um encontro, mas para a surpresa de 

Wrong, Goffman estava lá na abertura das aulas, pois consegue autorização 

especial para fazer cursos isolados, podendo obter o diploma de sociologia. 

Começa, desde então, seu caminho no mundo sociológico, pouco integrado à 

vintena de estudantes que conhece há três anos, Goffman se deixa conduzir por 

seus próprios interesses. 

De 1944 até 1945 o curso de sociologia na Universidade de Toronto fazia 

parte do departamento de economia política dirigida pelo historiador economista 

Harold A. Innis. A coordenação do curso de sociologia era feita por Charles William 

Norton Hart, antropólogo formado por Radcliff-Brown em Sydney, que viveu de 1928 

a 1930 no seio de uma tribo aborígine, os Tiwiis, na Ilha Bathust, norte da Austrália, 

De 1944 até 1945 eles se aprofundam na leitura do Suicídio de Durkheim, e é assim 

que Goffman entra na sociologia, a obra Leimotiv de C.W.M.Hart, ou seja, a 

sentença de que “tudo é socialmente determinado”, não mais o abandonará. 

Seu segundo contato é com a antropologia iniciada pelo professor Ray 

Birdwhistell, jovem antropólogo de vinte e seis anos que inicia sua carreira docente 

pessoalmente e intelectualmente ligado à Margaret Mead e à Gregory Bateson. 

Birdwhistell ministra um curso que fala sobre a relação de cultura e personalidade, 

tal como Hart, Birdwhistell é um professor espetacular, e com sua maneira clássica, 

faz com que os alunos leiam obras como Sun Chief de L. W. Simmos(1971) ou 

Naven de G. Bateson (1958); a originalidade de seu estudo estava em  perceber que 

a terceira instância entre cultura e personalidade é o corpo. 

 A cultura, na visão de Birdwhistell, é algo que se incorpora. Seu principal 

objetivo é fazer compreender que o social se infiltra até nas pequenas ações de todo 

dia. Os gestos são susceptíveis de uma análise sociológica semelhante a das 

“instituições” e de outros “fatos sociais”. Goffman (1988) utilizará esses conceitos em 

grande parte de seus estudos posteriores principalmente em sua obra Stigma, que 

será apresentada mais profundamente no terceiro capítulo. Possivelmente, neste 
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momento por influência de Birdwhistell, Goffman começou a refinar seu olhar para 

as micro-informações, o que no futuro lhe auxiliou em sua visão microssociologica 

das questões sociais. 

Além desta aculturação intelectual, Goffman recebeu um banho de vida social 

e política, porque muitos alunos vinham do Oeste do Canadá, alguns regressos da 

guerra, outros da experiência do National Film Bord, e vários viviam em residências 

comunitárias em Bathurst Street. 

Neste clima de juventude, de efervescência de homens e idéias, que Goffman 

encontra Elizabeth Bott (Liz), uma estudante de psicologia que se interessa por 

antropologia; mulher viva, inteligente e bem nascida, toda sua família é formada por 

universitários tradicionalmente conhecidos: seu pai fundou o departamento de 

psicologia da Universidade de Toronto, a mãe faz investigação em psicologia infantil. 

Depois deste encontro, Liz e Goffman eram vistos juntos o tempo todo. Liz será a 

amiga, a confidente e alter ego, e a partir destes encontros, Erving começa a adquirir 

uma grande presença intelectual junto aos colegas, que sussurram entre si que 

Erving Goffman é um “gênio estranho”.  

Em junho de 1945, Goffman é “A.B” ( titulação de graduação) em sociologia. 

Curiosamente sua fotografia não aparece no anuário da sua promoção, talvez seja 

pelo receio que o perseguirá a vida toda, não gosta de ser fotografado.  É aí que 

chega o momento crucial na trajetória de Goffman. A hora é de escolha, e ele não se 

impõe à hipótese de mudar de licenciatura, mas sim para sobre que direção seguir.  

Neste período foi preciso escolher uma universidade americana, porque os 

departamentos canadenses não tinham programa de terceiro ciclo bem sucedido. 

Columbia e Harvard pareciam ser muito dinâmicas, mas Chicago ainda mantinha 

todo seu prestigio de departamento fundador. Goffman escolheu então Chicago, 

influenciado por Ray Birdwhistell e por Liz Bott, e assim, decidiu fazer um mestrado 

em antropologia.  

 

1.2 O interacionismo Simbólico 

 

Segundo Joseph (2000), Goffman insere-se num grupo de autores da Escola 

de Chicago, que segue numa perspectiva Interacionista Simbólica, corrente que se 

opõe ao Funcionalismo de Parsons (análise do macro-social). O Interacionismo 
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Simbólico centra o seu estudo nos contextos face-a-face da vida social, na interação 

social presente na vida quotidiana que envolve a troca de símbolos. Quando 

interagimos com outros, procuramos constantemente “pistas” sobre o tipo de 

comportamento apropriado ao contexto e sobre como interpretar o que os outros 

pretendem. É importante acrescentar que o próprio Goffman não gostava de rótulos 

e que não se considerava um interacionista simbólico. 

Joseph (2000) relata que outro ator que influenciou muito as teorias de 

Goffman foi Kenneth Burke (1897-1993), assim como na fenomenologia social de 

Harold Garfinkel (1917-) ou na etnografia da comunicação de Dell Hymes (1974), 

Burke (1945) em sua obra Grammar of motives, foi o primeiro a introduzir a idéia de 

uma abordagem dramática dos fatos sociais. Para ele, os estudos das relações 

entre os homens em termos de ação, quer se trate de transação, troca, cooperação 

ou competição, podem ser denominados dramáticos desde que tenha por função 

responder às questões que são clássicas na sociologia. 

Winkin (1999) acrescenta ainda que: 

 O que é fascinante... é o modo como esta conformação cientifica ainda em 
afirmação vem reforçar a conformação de classe e fazer o eco da primeira 
influencia intelectual, a da apreensão fílmica da realidade. No seu interesse 
pela definição dos índices de estatuto proposta por Birdwhistell a partir de 
Warner, há sem duvida, por um lado, retradução ‘científica’ das 
preocupações de Goffman sobre a posição social, e por outro lado uma 
busca muito visual, baseada no detalhe que revela o conjunto. É preciso ter 
‘olho’ para praticar essa sociologia Etnográfica, e Goffman, já formado pela 
sua experiência no National Film Bord, sente-se a vontade (Winkin, 1999, p. 
26). 

Segundo Bourdieu apud Gastaldo (2004), a obra de Erving Goffman 

representa o produto mais bem sucedido e produzido da maneira original e rara de 

se praticar sociologia, em especial aquela que consiste em olhar de perto e 

longamente a realidade social, uma vez Goffman traz do micro mundo das ações e 

interações sociais  a complexidade das macros estruturas da sociedade moderna. 

Bourdieu (2004) considera Goffman um observador apaixonado pelo real, que 

ele sabia ver tão bem, isso porque sabia o que procurava. Aluno de Everett C. 

Huges (1897-1993), um dos grandes mestres da sociologia americana, nutri-se de 

todo o conhecimento da Escola de Chicago, especialmente com as contribuições de 

G.H.Mead (1863-1931) e C.H.Cooley (1864-1929) aos quais Goffman sempre se 

refere principalmente pelos estudos durkheimianos ou da sociologia formal de 

Simmel. Goffman conseguiu utilizar as teorias dos jogos, abordando objetos que até 
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então eram excluídos do campo da visão científica. Capta a lógica do trabalho de 

representação, que segundo Bourdier é 

o conjunto das estratégias através das quais os sujeitos sociais esforçam-se 
para construir sua identidade, moldar uma imagem social, se produzir: os 
sujeitos sociais são também atores que se exibem e que, em um esforço 
mais ou menos constante de encenação, visam a se distinguir,a dar a 
‘melhor impressão’, enfim, a se mostrar e se valorizar (BORDIEU apud 
GASTALDO, 2004, p.12)  

 Há uma forma de enxergar o mundo social a partir da idéia de representação 

e projeção de sua identidade (BORDIEU apud GASTALDO, 2004), principalmente 

quando se refere à idéia de distinção de sujeitos no meio social, para se categorizar. 

É neste ponto que os pensamentos de Bourdier e Goffman se aproximam, de modo 

a demonstrar que essa distinção tem papel importante na relação social, e que 

também é uma forma de se estabelecer nos critérios de ordem social, em que  os 

sujeitos se distinguem como dominantes ou dominados.  

 A visão pessimista de mundo social apresentada por Goffman e defendida 

também por BOURDIEU (apud GASTALDO, 2004) é criticada por muitos estudiosos, 

já que o consideram por muitas vezes até mesmo como cínico, mas que para 

Bourdier essa visão era de um homem caloroso, amigável, modesto, atencioso, e 

sem dúvida, sensível à teatralidade da vida social, que por vezes foi encoberta para 

se manter os mecanismos de dominação. Isso ocorre porque ele próprio era 

profundamente impaciente com todas as formas cotidianas, do cerimonial 

acadêmico e da pompa intelectual. Goffman (1988) consegue então entender a partir 

do micro, várias questões importantes para a sociologia. 

 

1.3 A microssociologia 

 

Segundo Joseph (2000) a microssociologia Goffimaniana pretende colocar em 

questão a evidência e as relações humanas pelo viés das micro situações que 

acontecem nos contatos face-a-face, desta forma, introduz um objeto novo: a 

situação de interação, dentro de um contexto mais amplo, ou seja, a ordem da 

interação. Seu instrumento é a abordagem dramatúrgica a partir da conversação que 

se referem implícita ou explicitamente a um paradigma de atuações, manipulações 

no cotidiano. 
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Segundo o autor, dentro de sua microssociologia, estabelece mecanismos, 

que podem ser chamados de situacionismo metodológico. Joseph o define desta 

forma para distingui-lo de dois outros paradigmas dominantes nas ciências sociais, 

que são o “holismo”, baseado no estruturalismo e materialismo histórico, ou o 

“individualismo metodológico”, questionando essas correntes e traçando sua forma 

de ver o mundo social, e os atores que nele vive, sendo assim: 

Se a leitura de Goffman é ao mesmo tempo fascinante e desconcertante é 
porque, sem jamais se afastar dos princípios do oficio de sociólogo, ele 
convida a comparar o incomparável, a mudar constantemente o 
vocabulário descritivo para que possa permanecer o mais perto possível da 
experiência do individual da vida social. Atento as conseqüências de que 
dispomos para reequadrar nossa experiência e a rearranjar as aparências, 
ele tentou mostrar a disciplina que o olhar lhe convém não 
necessariamente convencional. (Joseph, 2000, p.11).  

 Essa sociologia se apóia na temática das civilidades para libertar-se da 

psicologia social, construindo seu domínio na ordem da interação como ações 

recíprocas, e também da conta da herança Durkheimiana e da incômoda 

proximidade com a etologia que Goffman lhe impõem. 

Goffman (1988) define a si próprio, ora como etnógrafo urbano, ora como 

etnógrafo abraçando o tema das civilidades. Consagrou sua obra ao articulá-la à 

ordem da interação e a noção de atividade situada. Sua formação de sociólogo nos 

anos pós-guerra na Universidade de Chicago, sua dívida com os antropólogos, as 

aproximações que promoveu na década de 1970 com os etnólogos lingüistas, tudo 

isso fez com que ele se encontrasse na encruzilhada de diversas correntes de 

pesquisa, numa posição de explorador crítico (Joseph, 2000).   

O jovem Goffman chega a Chicago com apenas 23 anos, com 1,65m e 

nenhuma experiência da guerra e do mundo. Os dois primeiros anos em Chicago 

foram muito duros. Goffman estava muito angustiado, escrevia muito dificilmente e 

entregava os seus trabalhos fora do prazo, faltava às aulas e fechava-se em casa. 

Seus amigos o encontram de roupão em qualquer hora do dia e da noite e, por 

vezes, mostra-se nervoso, agressivo, cansado e com dificuldades. Os professores 

não ficaram muito contentes com ele, alguns desejavam até mesmo afastá-lo 

(Winkin 1999). 

Em 1947, Goffman parece ter ultrapassado a crise, impõe-se pouco a pouco e 

começa a evoluir. No grupo de amigos, neste contexto surgia sempre a pergunta: 

quem será célebre daqui a 20 anos? A resposta espalhava-se: “Erving” sem 
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dúvida!”, diziam os amigos, e na verdade, Goffman traduzia bem a recordação de 

seus amigos pelo espantoso progresso. 

Saul Mendlovitz, segundo Winkin (1999), se torna fonte de enriquecimento 

para Goffman, uma vez que a amizade mantida entre os dois origina leituras e trocas 

de livros. Esse amigo conseguiu civilizá-lo um pouco e leu todos seus livros e artigos 

e depois passou a Goffman um texto de 1949 num suplemento do American Journal 

of Sociology com o título Méprise dans les relations humaines. Este texto foi uma 

das fontes de inspiração do autor.  

Goffman ficou muito encantado pelas idéias do filósofo Kenneth Burke leu e 

releu Permanence and Change (1945) e a Grammar of Motives (1945), descobrindo 

sem dúvida a noção de “perspectiva de incongruência” e o modelo “dramatístico” 

das relações humanas em que “os homens encarnam papéis; muda-nos, participam 

deles” (Winkin,1999, p. 31). Estes dois conceitos são duas chaves para 

compreender sua futura obra.  

Saul e Goffman freqüentaram um curso particularmente célebre de ciências 

sociais que se dá com exposições magistrais e seminários, em que se aborda os 

“textos sagrados” por um conjunto de professores e futuros professores prestigiosos 

como Daniel Bell (1919- ), C. Wright Mills (1916-1962) e David Riesman (1909-

2002). O grupo era formado por oitocentos estudantes que teriam a obrigação de ler 

Freud (1856-1939), Marx (1818-1883), Weber (1864-1920), Durkheim (1858-1917), 

Mannheim (1893-1947), Piaget (1896-1980), etc.. Vários conferencistas externos 

frequentam a universidade regularmente e Bruno Bettelheim (1903-1990) é um dos 

favoritos. 

Warner (1898-1970) incentivou Goffman a ler e utilizar os estudos de Henry 

Murray, psicólogo jungiano que construiu o Teste da percepção de temas (doravante 

TAT) por volta de 1935, com a ajuda de antropólogos como Clyde Kluckhohn (1905-

1960), esses autores tentam separar as variações culturais e sociais dos 

“determinantes da personalidade”. Percebe-se grande influência desta literatura na 

tese apresentada na faculdade por Goffman no final de 1949, intitulada de Master of 

Arts, com um título misterioso: “Algumas características das respostas a 

experiências representadas por imagens”. É o primeiro trabalho escrito de Goffman, 

que em princípio tratava-se simplesmente de alargar um estudo de Lloyd Warner 

(1898-1970) e William Henry (1773-1841). 
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Primeiramente, parte da tese mostra o conhecimento de Goffman sobre TAT: 

história, objetivos, potencialidades e limites do teste, são analisados num estilo 

sóbrio e denso. Goffman insiste muito nas fraquezas e pressuposições teóricas do 

teste, fundamentando-se, entre outros, nos Collected Papers de Freud. As suas 

críticas às técnicas de análise de respostas deixa escapar sua frustração perante a 

imprecisão das unidades e subunidades habitualmente utilizadas por Murray e os 

psicólogos clínicos que o seguiram, sem falar dos próprios Warner e Henry (Winkin 

2004).  

Trata-se de um estudo de imagens que demonstra que cada imagem de um 

conteúdo factual (ou seja, que leva a uma resposta objetiva, apoiada nos elementos 

da cena representada) e um conteúdo profundo (que leva uma resposta projectiva, 

apoiada nos pensamentos, nas motivações, nas dificuldades da personagem 

representada) mostram que existe uma relação entre as condições de vida 

socioeconômica e a personalidade. Winkin (1999) relata: 

São evidentes as respostas projetivas que interessam aos clínicos, e sobre 
tudo as mais originais, as que afastam das respostas produzidas pelo 
estereotipo das imagens. Goffman abandona a oposição respostas 
objetivas/ resposta projectiva, a partir da idéia de que toda visão é uma 
projeção, isto é, uma construção. Goffman insere, assim, a experiência do 
TAT numa perspectiva muito vasta de ‘construção do mundo’ (p.47) 

Analisando as respostas das imagens do TAT sob a forma de cenário, 

Goffman nota que o tema amor está presente com muita freqüência e o amor 

intervém num momento da crise dos personagens, “reorientando” todo o 

comportamento. Podemos entender que foi neste estudo que surgiram as primeiras 

idéias de seu livro mais teórico intitulado “Frame analysis”. 

Goffman, com as suas teorias de “pequeno alcance”, pretende dar conta do 

“real”. Winkin (1999) relata que o real para Goffman se encontra por trás das 

situações particulares que os dados mostram que é a realidade dos processos e dos 

mecanismos que originam as condutas e, por fim, a ordem social. Goffman pensa 

nisto em 1949, mas só conseguirá explicar claramente em sua tese de doutorado, 

quatro anos mais tarde.  

A forma que Goffman analisa esses grupos é diferente, uma vez que ele vai 

de sua profissão ao serviço de um desejo, ou seja, não vai mais observar a vida do 

seu grupo de referência, mas participar dela, identificamos essa postura 

principalmente em sua obra (Representação do Eu na vida Cotidiana). O autor 
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mergulha no mundo dos “doentes” e percebe a construção de uma realidade de 

opressão, e segregação, criada naquele espaço e escondida socialmente. 

 A Universidade de Edimburgo, em 1949, abre um departamento de 

antropologia social e Ralph Pittington, seu diretor, pede a Warner que lhe envie um 

bom doutorando que possa dinamizar a nova estrutura. Warner indica o nome de 

Goffman, que aceita o convite e chega em outubro de 1949, contratado como 

monitor em antropologia social, com salário de 475 libras esterlinas por ano, para 

desempenhar todas as tarefas de um assistente, até a de acompanhar estudantes 

nas galerias de museus, trabalho que ele detestava (Winkin, 1999).  

Goffman se depara com a Universidade de Edimburgo fundada no séc. XVI, 

que segue um ensino tradicional, com cursos magistrais e leituras na biblioteca. 

Muito diferente de Chicago que vivia em plena ebulição e, para ele, essa nova 

realidade parece inicialmente dura. Mas, felizmente, chega ao Social Sciences 

Research Center, um sociólogo chamado Tom Burns (1993-2001), que estava 

elaborando uma teoria das “relações de troca”, essa teoria acaba por interessar a 

Goffman. 

A análise de Burns vai tomar forma na cabeça de Goffman, na ilha de 78 km 

quadrados que ele decidiu ir, chamada de ilha de Unst, que abriga as três aldeias 

mais isoladas da Grã-Bretanha. Este seria seu “terreno” de tese de doutoramento: 

seu orientador de tese quer que ele faça um “estudo de comunidade” (community 

study) que destacará a estrutura social da micro-sociedade da ilha. 

Em dezembro de 1949, Goffman chega em “Dixon” capital da ilha mais 

sententrional do arquipélago das Shetland e se instala em um hotel dirigido pela 

família Tate. Não há muita gente no hotel e ele faz algumas observações sobre o 

cotidiano da ilha e as interações.  

Em fevereiro de 1950, Goffman instala-se com seu abastecimento de livros 

policiais, numa pequena casa dos arredores. Continua a tomar uma refeição por dia 

no hotel, mas agora na cozinha, com os empregados. Durante o ano de 1950 torna-

se ele mesmo “lavador de louça auxiliar”. 

 Essa mudança não ocorre eventualmente, ou por acaso. Goffman, a partir 

desta pequena imersão, vai assim acumular uma quantidade de observações sobre 

as formas de interação a partir dos bastidores. Essa troca de estratégia é devida à  

percepção de Goffman, uma vez que entende quando os funcionários estão à frente 

de seus clientes os mesmos agem de uma forma diferente, como que colocando 
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uma máscara, mas quando estão na cozinha podem debochar dos fregueses ou 

imitá-los, pois na fachada o grupo aceita essa atuação.   

Goffman procura viver as interações e relatá-las no seu diário sempre à noite 

na quietude solitária de seu “cottage”, participando assim, também,  de uma 

variedade de situações possíveis que incluem a presença dos membros da 

comunidade (Winkin, 2004).  

Goffman participa muito regularmente de atividades que envolvem o mesmo 

pequeno grupo de pessoas, tentando assim desinibir alguns habitantes que em geral 

são reservados e taciturnos, faz isso, principalmente, para ter a oportunidade de 

observar as crises interacionais que surgem (Winkin, 1999). 

Goffman identifica a importância das divisões de classe e do laço de 

parentesco no seio desta comunidade, explica que a linha de separação entre os 

grupos sociais da ilha se baseia, tal como no resto da Grã –Bretanha, no fato de se 

ter ou não freqüentado uma escola privada: assim por um lado existe a gentry 

constituída por três das famílias da ilha (como a do Dr. Wren) e por outro lado os 

plebeus.  

A família do rico mercador de Dixon, por exemplo, dá emprego a trinta 

pessoas da ilha em diversas atividades comerciais e industriais, formando ela 

própria uma classe entre gentry e plebeus. Em cada uma destas classes é a família 

que constitui a unidade de base, centro de dois círculos concêntricos, o dos vizinhos 

amigos e o dos amigos íntimos. 

Um ano depois, na primavera de 1953, na Universidade de Chicago 

(Cenário), ocorre a defesa oral da tese de doutorado: dez professores de sociologia 

contra um jovem argüido e teimoso. Os movimentos do jogo são naturalmente 

ataque e contra ataque, qualquer que seja a qualidade da tese, a tradição exige 

críticas agressivas, não somente da parte do júri, mas também dos seus colegas,  

que autorizados a colocar questões tentaram encontrar qualquer detalhe para 

questionar. 

 Em especial, para além do ritual normal, há uma vingança no ar, os dois 

mentores de Goffman (Warner e Hughes) têm a impressão de terem sido traídos, 

porque não se reencontram na tese de Goffman. Um desejaria ler a monografia de 

uma pequena comunidade; e o outro,por sua vez, não entendeu ainda onde 

Goffman quer chegar, com sua maneira de ocultar os dados sob uma massa de 
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noções gerais. Um e outro pensam em “relações sociais” e Goffman não pára de 

falar em “comunicação”. 

Mesmo sendo bem questionado, sempre embrenha inteiramente uma 

resposta objetiva aos seus juízes. Finalmente, Goffman é consagrado doutor em 

sociologia. Diferente da maioria de seus colegas, não se torna professor 

imediatamente, mas espera por emprego melhor. Permanecendo, assim, em 

Chicago,  trabalha primeiro para a empresa de ciências sociais aplicadas de Warner 

(Winkin, 1999). 

Em seu próximo trabalho decide viver entre os loucos do Hospital Santa 

Elizabeth de Washington D.C, neste período com meio milhão de doentes mentais. 

Goffman ficará muitas vezes à noite, fechado no hospital para viver 

plenamente a instituição a que chamará de totale (ou totalitária). Ele não usa 

uniforme branco do pessoal, usa t-shirt, jeans e tênis, deixando flutuar uma certa 

ambigüidade. Ao tirar o tênis, o mesmo relata “Vesti-me como doente, comi com eles 

e convivi com eles”. 

 Durante um ano ele vai de um pavilhão ao outro, sem outro objetivo definido 

que não o de estudar: “estudar, tão de perto quanto possível o modo como o doente 

vivia subjetivamente suas relações com ambiente hospitalar”, retomando assim o 

processo de sua tese de doutorado. Goffman precisava viver no seio de uma 

comunidade, ao ritmo dos acontecimentos do cotidiano, no entanto, o relato que vai 

fazer de sua estadia naquele local será muito mais dramático. Porque seu ano em 

Santa Elizabeth termina perturbado, “sua emoção vai exprimir-se através de uma 

raiva fria que, muitas vezes, se caracteriza por uma conceitualização que mistura 

humor negro, crítica social e teoria Sociológica” (Winkin 1999). 

Chega ,enfim, o grande momento de apresentar os dados; em outubro de 

1956, Goffman é convidado por Ray Birdwhistell, seu antigo professor de Toronto, 

para apresentar os dados num grupo seleto que se reunia todos os anos em 

Princeton, sob os auspícios da Fundação Macy, para relatar os processos de grupo, 

mas Goffman não fala simplesmente sobre esse tema: traz interrogações que 

fizeram com que a alta roda da psiquiatria e das ciências sociais americana, ao 

mesmo tempo ficasse admirada e revoltada. 

Goffman pretende encarar como um “ciclo metabólico” o processo pelos quais 

os doentes entram no hospital. Do ponto de vista conceptual encara a instituição 

como um sistema em equilíbrio, mas na analogia metabólica implica também que os 
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doentes sejam considerados in fine, como dejetos expulsos pelo sistema; Goffman 

fala de fato em termos muito duros. É de se sentir na transcrição da sua exposição 

oral, toda a sua indignação perante aquela instituição monstruosa e trituradora de 

homens, chamada de instituição asilar dos anos cinqüenta, nos Estados Unidos 

(Winkin, 1999). 

Os psiquiatras e Margaret Mead não compreendem isso, ao contrário de 

Bateson; perante o uso da palavra dejetos reagem com energia obrigando-o a 

retratar-se, mas mesmo assim ele permanece fiel à sua linha de conduta, denuncia a 

arbitrariedade dos processos de internamento e a suave violência do hospital 

psiquiátrico. 

Em 1956 publica, de um modo quase confidencial, uma primeira versão de A 

Representação do Eu. Alguns exemplares são enviados para os Estados Unidos, 

onde se começam a criar com sua própria raridade uma aura misteriosa de prestígio 

em relação à Goffman.  

Neste livro surge um novo “alicerce” conceptual organizando esse puzzle: é a 

famosa linguagem do teatro (“cenário” “representação”, “papel”, etc.) que o tornará 

finalmente célebre e lhe valerá a denominação cômoda para os autores de manuais 

de primeiro representante da “análise dramatúrgica”. 

Para Goffman (1985) os homens interagem emitindo símbolos, palavras, 

expressões faciais, corporais ou qualquer sinal que “signifique” algo para os outros e 

para eles mesmos. Segundo sua teoria, por meio de gestos simbólicos, 

demonstramos nosso estado de espírito, intenções e sentido da ação e, 

contrariamente, pela leitura dos gestos dos outros obtemos um sentido do que eles 

pensam e como eles se comportarão. 

Em 1957, Herbert Blumer (1900-1987), seu antigo professor de Chicago, o 

convida para trabalhar no departamento de sociologia da Universidade da Califórnia, 

em Berkeley. Blumer estava montando um departamento de muito prestígio, que 

reúne todas as tendências teóricas e metodológicas de sociologia. Faltava-lhe 

alguém na orientação que a tradição americana denomina “psicologia social”. 

Goffman corresponde a este perfil e é contratado a 1 de janeiro de 1958 como 

“professor assistente convidado”, com um salário anual de 6840 dólares. 

Outra fonte de rendimentos é constituída por seus livros, do qual se venderão, 

de cada um, centenas de milhares de exemplares (só em língua inglesa). Em 1959, 

nos Estados Unidos é lançado The Presentation of Self in Everday Life, na célebre 



36 
 

  

coleção “Anchor Books” do editor Doubleday. O livro difunde-se muito nas massas 

estudantis e é um livro que qualquer estudante de ciências sociais deverá ter nas 

mãos ao longo de seus estudos. 

Em 1959, Goffman está intelectualmente mais amadurecido. As suas “forças 

formadoras de hábitos” podem manifestar-se e trabalhar tranqüilamente. Da tese de 

1953 vão sair três conjuntos de trabalhos: as análises sócio-lingüísticas em Forms of 

Talk em 1981; as análises das propriedades situacionais, que serão retomadas e 

desenvolvidas em A Presença do Eu na Vida de Todos os Dias, Encounter (1961), 

Behavior in public Place (1963) e Relations in Public (1971), enquanto as noções 

teóricas serão aperfeiçoadas em Interaction Ritual(1967).  

Mesmo Asylums (1961) e Stigma (1963) não pertencem à tese, se bem que 

nestes trabalhos encontramos uma mesma busca de identidade social. Seus 

trabalhos têm grande repercussão, principalmente em Asiles  levando, a partir daí 

criticas ao Senado Californiano que quer reformular radicalmente o seu sistema 

Asilar, em 1967. 

Em 1960 recebeu seu título e é nomeado professor dois anos mais tarde (o 

que é muito rápido). Mas, para a sua tristeza em 1964 sua esposa falece. Goffman 

recebe os seus amigos que vem visitá-lo, mantendo a aparência de cordialidade, 

mas viverá de fato momentos muitos difíceis, além da atmosfera de Berkeley tornar–

se cada vez mais incômoda.  

Entre 1966 e 1967, esteve em Hardard no Center for Internacional Affairs, na 

companhia de Kissinger e escreveu um pequeno e estranho livro em 1969, intitulado 

Strategic Interaction, denunciando uma larga aceitação da noção de comunicação, 

se esforçando em re-conceitualizar a interação em termos de “jogo” e “estratégia”  

Teve assim muito sucesso e,em 1968, troca Berkeley, pela Filadélfia, onde a 

Universidade da Pensilvânia lhe  ofereceu uma das prestigiosas cadeiras Benjamin 

Franklin passando a ganhar por ano 30.000 dólares, e só tendo que dar um 

seminário anual a um grupo de estudantes de terceiro ciclo. Depois de 10 anos, 

finalmente, em 1974, publica Frame Analysis que é seu grande livro de teoria, obra 

ambiciosa de 576 páginas. 

Goffman parecia feliz e se casa com Gillian Sankof uma linguísta de Montreal 

em Maio de 1982; mulher que o autor conheceu em um colóquio de quotidianidade e 

historiedade organizado pela Universidade de Lyon-II. O autor nessa fase de sua 
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vida relata que preparou a única frase pessoal de sua obra, em homenagem ao 

nascimento de sua filha e diz que não preparou sua apresentação. 

 A partir desse momento tudo se passou muito rápido: hospitalizado no verão, 

anula seu discurso de presidente da American Sociological Association em San 

Francisco, e descansa eternamente devido a um câncer, na manhã do dia 20 de 

novembro de 1982. 

4 Habitus Acadêmico 

 

Abordaremos o Habitus Acadêmico de Goffman, uma vez que seria muito 

superficial apresentar sua bibliografia sem apresentar a visão de habitus 

apresentada por Bourdieu e utilizada por Luc Boltanski (1973) que escreveu um 

ensaio chamado “Erving Goffman et lê du soupçon” (Boltanski, 1973) que emprega o 

esquema conceitual de Bourdieu, sugerindo a seguinte hipótese: 

De modo a entender a idéia fundamental que subjaz à obra de Goffman que 
define sua percepção especifica de mundo social, de acordo com a qual as 
relações individuais são sempre (como relações de Estados-nação) 
relações de poder baseadas em simulações, deve se recuar na gênese da 
obra, além do período que, através do treinamento profissional racional, o 
autor adquire o habitus cientifico para alcançar as experiências sociais 
antecedentes que constitui os habitus de classe: um habitus cientifico nunca 
é totalmente independente do habitus de classe pré-existente sobre o qual é 
construído, de modo que qualquer trabalho cientifico sempre sintetiza, como 
qualquer obra literária, trilha da trajetória social de seu produtor. 
(BOLTANSKUI, 1974 apud GASTALDO, 2004, p.27 ) 

Como vimos, o pensamento Goffmaniano e sua forma de ver o mundo social 

são construídos a partir das relações do seu habitus científico e de classe. Segundo 

Gastaldo (2004) o habitus científico, ou seja, sua formação na Universidade de 

Chicago, no final dos anos 1940, desempenhou grande papel em sua formação, pois 

nas primeiras décadas do século XX a sociologia norte-americana era o interesse de 

diversos filósofos e de alguns sociólogos, analisando o processo de interação face a 

face dos atores sociais, Chicago já era neste período uma cidade emergente 

industrialmente e possuía uma universidade que veio a se tornar, no período entre 

as duas guerras o centro de trabalho na área de Sociologia, 

Goffman desenvolveu desta forma, certa disposição para com o mundo que 

guiou suas percepções, apreciações e ações ao longo de sua carreira, que podemos 

chamar de habitus de Chicago e que é constituído por alguns “princípios gerativos”: 
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O primeiro princípio “chicagoano” está relacionado à teoria de que é preciso 

ver para crer; o mundo “lá fora” é real e isso tem precedência sobre os conceitos e 

teorias utilizadas em sua apreensão sociológica, orientada pela interação. 

No segundo princípio existe a ironia no “modo de Chicago” de ver o mundo, 

os sociólogos daquele período parecem dizer que: “teorias não vão me comprar e 

tão pouco vocês me compraram, não importa o quão profundamente eu os respeito”. 

De acordo com Gastaldo (2004, p. 28) “habitus de Chicago” não é apenas de 

acuidade crítica, mas sim uma postura epistemológica, uma maneira de “quebrar o 

espelho da ilusão”, como diria Barchelard (1996), e que serve como fonte de 

resistência à simples incorporação das definições dos atores sobre seus papéis e 

visões de mundo ao trabalho sociológico. 

Joseph (2000) afirma que o projeto Goffmaniano trata de uma sociologia das 

civilidades, onde as civilidades são um modelo de abordagem das interações 

ordinárias, interrogando sobre o ângulo de suas implicações normativas (e num 

espaço público, dos conflitos e normas). Trata-se de civilidades, das conversações 

cotidianas e familiares, as civilidades rotineiras das interações de serviços, as 

maneiras de se conduzir e de se falar com um desconhecido ou com um colega de 

trabalho, os modos de agir para com o próximo ou com um estranho, para com um 

indivíduo normal ou estigmatizado”. 

De todos os órgãos dos sentidos, o olho tem uma função sociológica 
única.A união e a interação entre os indivíduos se baseiam numa troca de 
olhares.Talvez esteja ai a reciprocidade mais pura que possa existir. 
Contudo, a mais forte reação psíquica pela qual um olhar une os homens 
não se cristaliza em nenhuma estrutura: a unidade que surge entre duas 
pessoas se faz presente no momento e de dissolve na função. (Joseph, 
2000, p 19). 

 Desta forma, o olhar sociológico na vida cotidiana nos faz lembrar que 

Goffman observa a interação nas suas ações, conflitos, jogos e encenações. 

Podemos dizer que é principalmente com o olhar que os atores executam, com 

eficácia, suas encenações, de modo a colocar seu público atento para uma possível 

descoberta do real ou do encoberto, embora talvez seja também no olhar que os 

sujeitos encontrem o verdadeiro eu (seft), desmascarando a imagem virtual muitas 

vezes criada por meio de um criterioso olhar sociológico, podendo desmascarar os 

cenários, as fachadas e a própria atuação. 
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 Portanto Goffman (1988), com sua visão dramatúrgica, nos fazer olhar para a 

sociedade como um grande palco social, em que para os seres conviverem 

harmoniosamente se faz necessário, os indivíduos atuarem para diferentes platéias 

em espaços diversificados, uma vez que vivemos em uma ordem interacional que 

enquadra os sujeitos em um sistema opressivo, ao criar atuações e simulações.  

1.5 Instituições Totais 

 Esta parte da pesquisa visa analisar as concepções de Goffman sobre as 

instituições totais. Segundo o autor, toda ação profissional é normalmente situada 

em contextos institucionais específicos. Sua etnografia tem como objetivo 

justamente proceder a uma observação minuciosa do detalhe, nas interações 

principalmente na visão dos internos, buscando, ao mesmo tempo, um enfoque 

político dessas pequenas coisas do cotidiano, utilizadas para o controle e também 

para produção de subjetividade no contexto institucional. 

 Nas instituições totais, ocorrem ainda muitas estratégias grosseiras de 

normalização disciplinar, ou seja, violência física, opressões psicológicas, 

isolamento, o que faz com que os internados interiorizem essa opressão e 

incorporem marcas estigmatizantes. Segundo Goffman (2003), uma instituição total 

pode ser definida como: 

um local de residência e trabalho onde um grande número de indivíduos 
com situação semelhante, separados da sociedade mais ampla por 
considerável período de tempo, levam uma vida fechada e formalmente 
administrada. (Goffman, 2003, p. 11). 

 Para o autor são estabelecimentos fechados que funcionam em regime de 

internação, onde um grupo relativamente numeroso de internados vive em tempo 

integral, sobre regras rígidas de comportamento e conduta, dentro deste contexto 

são vigiados o todo tempo, a ponto de se tornar oprimidos. 

  A relação de instituições e estabelecimento sociais é definida propondo outro 

princípio para sua classificação (GOFFMAN, 2003, apud BECKER, 2004) sendo 

assim, o autor vai distinguir um grupo cujos membros parecem ter tanto em comum 

que para aprender sobre um deles seria aconselhável olhar para os outros, dessa 

forma, o autor isola as características definidoras dessa classe, e caracteriza-as da 

seguinte forma: 
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Toda instituição conquista parte do tempo e do interesse de seus 
participantes e lhes dá algo de um mundo; em resumo, cada instituição tem 
tendências de “fechamento”. Quando resenhamos as diferentes instituições 
de nossa sociedade ocidental, descobrimos que algumas são muitos mais 
“fechadas” do que outras. Seu “fechamento” ou caráter total é simbolizado 
pela barreira à relação social com o mundo externo e proibições à saída, 
que muitas vezes estão incluídas no esquema físico, por exemplo, portas 
fechadas, paredes, altas, arame farpado, fossos, água, florestas ou 
pântanos. A tais estabelecimentos dou o nome de totais, e desejo explorar 
suas características gerais. (GOFFMAN,1961,p.16 apud BECKER, 2004. 
p.107). 

  

 Goffman mostra que as características de isolamento demonstram que as 

pessoas são confinadas por um longo período de tempo, isso ocorre uma vez que 

essas pessoas não podem tomar conta de si próprias, já que são um perigo umas 

para as outras, ou para si mesmas e conseqüentemente, na visão da sociedade, um 

risco social que deve ser excluído e tratado. 

 Dentro deste contexto a instituição funciona como local de residência, 

trabalho, lazer e espaço de alguma atividade específica, que pode ser terapêutica, 

correcional, educativa, etc. Normalmente há uma equipe dirigente que exerce o 

gerenciamento administrativo da vida na instituição (Goffman apud Bennelli 2003). 

 Em seu estudo, Goffman (2003) caracterizou estas instituições desta forma: 

 As instituições totais de nossa sociedade podem ser, grosso modo, 
enumeradas em cinco agrupamentos. Em primeiro lugar, há instituições 
criadas para cuidar de pessoas que, segundo se pensa, são incapazes e 
inofensivas; neste caso estão às casas de cegos, velhos, órfãos, e 
indigentes. Em segundo lugar, há locais estabelecidos para cuidar de 
pessoas consideradas incapazes de cuidar de si mesmas e que são uma 
ameaça á comunidade, embora de maneira não intencional; sanatórios para 
tuberculosos, hospitais para doentes mentais e leprosários. (Goffman, 
2003, p. 27). 

 Nestas duas primeiras instituições percebemos que os indivíduos são 

afastados da sociedade. No primeiro tipo de instituição, trata-se de pessoas 

consideradas incapazes e dependentes de outras, e como a sociedade não está 

aberta para acolher aqueles que se desviam da norma, mesmo os inofensivos, criam 

espaços para que esses sejam atendidos e vivenciem com seus iguais. 

 Em segundo lugar são as pessoas que fogem do padrão social não por serem 

inofensivas, mas sim por poderem ser extremamente nocivas aos padrões sociais, 

que podem ameaçar a vida de todo um grupo.  É importante destacar que a própria 

sociedade cria essas pessoas, colocando padrões normativos, ou ainda criando 
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sistemas opressivos e de exclusão, de modo a mostrar que os indivíduos que se 

desviam desta norma devem ser isolados;  sendo assim,  criam espaços, para 

combater esse mal criado socialmente. Esses espaços servem, portanto para isolar 

as pessoas nocivas socialmente, “humanizando-as”, ou adequando-as às normas 

sociais. 

  Todavia, segundo Goffman (2003) existem mais algumas instituições que se 

diferenciam destas duas: 

Um terceiro tipo de instituição total é organizado para proteger a sociedade 
contra perigos intencionais, e o bem-estar das pessoas assim isoladas não 
constitui um problema imediato: cadeias, penitenciarias, campos de 
prisioneiros de guerra, campos de concentração. Em quarto lugar, há 
instituições estabelecidas com a intenção de realizar de modo mais 
adequado alguma tarefa de trabalho, e que se justificam apenas através de 
tais fundamentos instrumentais: quartéis, navios, escolas internas, campos 
de trabalho, colônias e grandes mansões (do ponto de vista dos que vivem 
nas moradias de empregados). Finalmente, há estabelecimentos destinados 
a servir de refúgio do mundo, embora muitas vezes sirvam também para 
como locais de instrução para religiosos; entre exemplos de tais instituições, 
é possível citar abadias, mosteiros, conventos e outros claustros. (Goffman, 
2003, p. 17) 

   Goffman (2003) relata que a partir da definição inicial das instituições totais, 

espera-se conseguir discutir as características gerais destes estabelecimentos, já que 

para o autor a sociedade moderna possui uma disposição básica na qual o indivíduo 

tende a participar; ou seja, tende a dormir brincar e trabalhar. Os aspectos gerais das 

instituições totais podem ser descritos como a ruptura dessas barreiras, como 

estratégia de dominação do internado.  

  Portanto, o controle de muitas necessidades humanas pela organização 

burocrática de grupos completos de pessoas, seja ou não uma necessidade ou meio 

eficiente de organização social é fato básico nas instituições totais. Para que esse 

controle ocorra, os objetivos devem ser o de organizar os internados em grandes 

grupos, de forma que seja possível serem observados em todos os espaços, e que 

seja exigido que todos façam o que foi ordenado, sob condições em que a infração e 

correção por seus superiores, sejam observadas e constantemente examinadas por 

todos, e que exista uma organização básica entre um grande grupo controlado, que 

são os internados ou oprimidos.  

  É necessário ainda que haja uma pequena equipe de supervisão, que são os 

que observam todas as condutas dos internados, atribuindo-os funções ou punições, 
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e que existam momentos em que possam ser denominados também como 

opressores.  

        Dentro de uma análise das instituições totais podemos encontrar também 

uma dimensão produtiva de poder dentro das instituições (GOFFMAN, 1988 apud 

BENELLI, 2004), essa questão é identificada por meio de uma microssociologia das 

relações dentro dos estabelecimentos totalitários e que mostra toda uma tecnologia 

de poder altamente criativa, opressora e de reprodução da ordem social.  

 É possível observar que dentro destes espaços podem se identificar 

opressores e oprimidos, os opressores são caracterizados pela equipe dirigente que 

dentro de um processo “socializador” em que se utiliza estratégia de opressão, tanto 

psicológica como de agressão física, para colocarem os oprimidos dentro dos 

padrões estipulados na instituição.  

 As reações de (contra) controle que os dois grupos antagônicos exercem um 

sobre o outro é descrita por Goffman (1988, apud BENELLI 2004) quando afirma 

que: há modelagem e resistências; vigilância permanente e recíproca; há lutas e 

conflitos nos planos macro e microfísicos. Goffman mapeia estratégias ostensivas de 

ataque e reações que se esboçam às vezes sutis, outras claramente defensivas ou 

sabotadoras.  

  Os estudos mostraram as estratégias do grupo dos internados para defender-

se dos esforços modeladores por meio de diversas táticas adaptativas.Os internados  

nessas estratégicas utilizam-se dos próprios recursos institucionais, construindo 

assim, um mundo pessoal contrário aos objetivos oficiais do estabelecimento. Na 

interação entre esses dois grupos identificou-se um clima de guerra entre ambos os 

grupos antagônicos que mostra que em cada grupo, há formação de facções, 

disputas, relações de poder, forças em luta que compõem o cenário institucional. 

 Acreditamos que Goffman (1987), se não de modo explícito, já 
apresenta o poder como uma relação dinâmica de estratégias sempre 
atuantes, presente em toda parte, em todos os lugares. Tais lugares 
revelam-se como multiplicidade de relações de forças, em um jogo 
permanente que, através de lutas e enfrentamentos declarados ou velados, 
incessantes, transforma, reforça, inverte, origina apoios, pontos de 
resistência. (Benelli, 2004, p. 239). 

 Goffman apud Benelli (2004) indica que a tiranização do indivíduo por meio de 

um processo de infantilização social que retira dele sua autonomia, liberdade de 

ação e capacidade de decisão, perturba decididamente sua capacidade de 
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autodeterminação. As menores partes de sua atividade ficam sujeitas a 

regulamentos e julgamentos da equipe dirigente. Sendo o “eu” do internado 

descaracterizado, a partir de um sistema de obediência ao extremo, punições 

bárbaras, exploração e vergonha, colocando muitas vezes os internos como seres 

sem voz e nem vez.  

 Segundo Benelli (2004) dentro das instituições o tipo de vida do internado é 

freqüentemente vigiada e sancionada do alto, pela equipe dirigente, principalmente 

na sua entrada inicial, para isso os internados são obrigados a se acostumar e se 

submeter aos regulamentos sem pensar, ou questionar e qualquer fator 

desobediência é punido com castigos e até torturas.  

 Goffman (2003) relata que esses castigos são tão desumanos que para 

intimidar os outros internados, o transgressor é punido na frente de outros internos, 

O autor (2003) relata uma cena,narrada a seguir, para que compreendamos o que 

realmente ocorre: 

Um judeu de Breslau, chamado Silbermann, precisou ficar imóvel, enquanto 
o sargento Hoppe, da SS, brutalmente torturou se irmão até matá-lo. 
Sibermann ficou louco ao ver isso e, tarde da noite, criou o pânico com os 
seus gritos alucinantes de que as barracas estavam pegando fogo. 
(Goffman, 2003, p. 40). 

 Esse sistema de opressão provoca uma conduta normativa e priva o indivíduo 

da oportunidade de humanizar-se, uma vez que as estratégias de repressão e 

tortura violentam a autonomia pessoal, descaracterizando o eu do internado. Para 

que isso ocorra com eficácia, deve haver um controle minucioso que é 

extremamente limitador numa instituição total, ou seja, as privações, as humilhações 

e todo o sistema de opressão surgem através da tiranização, de modo a submeter o 

internado a um extenso  processo de arregimentação que indica a obrigação de 

executar a atividade regulada em uníssono com grupos de outros internados. Benelli 

(2004). 

   Goffman (1988) identifica formas de poder nas relações entre internos e os 

dirigentes e encontra forças contrárias no período em que esteve dentro das 

instituições; ou seja, é por meio do poder que os dirigentes possuem em relação 

sobre o controle das roupas, da alimentação, do lazer, etc. que conseguem que os 

internados obedeçam suas ordens, ainda que algumas sejam abusivas. É assim que 

a análise do autor revela principalmente um mundo que se produz no nível microfísico 
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exatamente do modo como o poder opera, que supera os limites teóricos e 

conceituais. Benelli (2004) nos afirma que: 

Ao estudar as relações intra-institucionais, ele oscila entre os planos 
molares e microfísicos: estabelece polaridades de poder e não-poder, nas 
quais, aparentemente, este seria privilégio de um grupo minoritário que 
infligiria a outro mais numeroso as conseqüências do abuso do poder; mas 
também apresenta um poder que se estende como uma rede de pontos, 
relações móveis, resistências, efeitos repressivos, coercitivos e, inclusive, 
produtivos. Estão explícitas as mais diversas estratégias anônimas de 
poder. Das práticas não-discursivas emergem concepções do objeto 
institucional e de quais são os meios e instrumentos utilizados para 
trabalhá-lo (Benelli, 2004, p. 245). 

 Dentro de uma instituição total, esses jogos de poder e dominação são 

constantes e permanecem rotineiros nas interações. Goffman (1988) já revela de 

certa forma, que o poder é substancialmente uma relação e que são alguns lugares 

que compõem a sua dinâmica. Dentro deste contexto que abrange a teoria e técnica 

da prática (pois, "na prática, a teoria é outra") costumam estar em franca contradição 

e conflito com o discurso institucional oficial. 

 Na análise de Goffman (apud BENELLI, 2004) as práticas não-discursivas 

dentro da instituição refletem o não-dito institucional, ou seja, existe um discurso da 

instituição tanto para os internos, como para os familiares, que essas práticas de 

poderes abusivos são justificadas, uma vez que se faz necessária para o que os 

internos estejam aptos para estarem futuramente na sociedade. Todavia é 

claramente visível (e não oculto) que são esses tipos de práticas que estabelecem o 

controle interno e justificam a  opressão;  o que garante, muitas vezes,  a 

permanência dos internados dentro das instituições. 

  Como estratégias, os internados constroem um tipo de comunicação oculta, 

como meio de burlar determinadas regras institucionais ou se favorecer, dentro de 

um sistema em que estão a todo o momento sendo observados e controlados. 

Goffman (1988) relata sobre essa situação afirmando que: 

Um tipo de comunicação oculta se faz face a face. Nas prisões, os 
internatos criaram uma técnica de fala sem mover os lábios e sem olhar 
para pessoa para qual estão falando. Nas instituições religiosas, algumas 
das quais têm em comum com prisões e as escolas a distinção de ter uma 
regra de silêncio, aparentemente se uma linguagem de gestos 
suficientemente versátil para que os internados a empreguem para fazer 
brincadeiras (Goffman, 1988, pg.210).      

 Uma vez que os internos se encontram dentro das instituições não é permitido 

nenhum contato entre os internados e o mundo exterior, o único contato com o seu 
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mundo anterior ocorre por meio de seus familiares em visitas programadas. É 

interessante observar que no discurso da instituição total o objetivo seria  preparar o 

interno para o mundo.  

 Entretanto Goffman (2003) afirma que uma vez que o paciente tenha um 

registro de ter estado em um hospital de doentes mentais, faz com que o público em 

geral, tanto formalmente, como informalmente, coloque restrições tanto na vida do 

trabalho, como em várias esferas da vida social, considerando-o um ser a parte, que 

faz com que o doente se torne um ser estigmatizado pela marca de descrédito 

adquirida na passagem pela instituição. 

  

Instituição e estigma 

 

 Segundo Goffman (1988), as instituições têm um grande poder de marcar 

seus sujeitos por várias razões: em primeiro lugar, devido ao longo período de 

tempo que estes indivíduos freqüentam esse espaço e em segundo lugar por causa 

das regras internas e por fim, o indivíduo é marcado por todo processo de 

dominação em relação a esses indivíduos, uma vez que os mesmos são marcados 

com o estigma tanto corporal, como o simbólico, ou seja: 

Quando um estigma de um individuo se instaura nele durante sua estadia 
numa instituição, e quando a instituição conserva sobre ele uma influência 
desacreditadora durante algum tempo após sua saída, pode esperar o 
surgimento de ciclo especifico de encobrimento. Por exemplo, num hospital 
de doentes mentais descobriu-se que os pacientes que reingressavam na 
comunidade freqüentemente planejavam encobri-se até um certo ponto 
(Goffman, 1988, p. 107). 

    As pessoas estigmatizadas em uma instituição sabem que não serão aceitas 

imediatamente na sociedade,  a única estratégia para conviver sem maiores conflitos 

é encobrir seu estigma e sua história na instituição, para que não sofra preconceitos 

e tente refazer sua vida. No entanto, para que isso seja possível, se faz necessário 

que se construa e manipule uma identidade virtual que convença as pessoas 

“normais”, de que o ex-interno é uma pessoa igual a qualquer outra. Esse 

encobrimento funcionará até certo ponto: até que as pessoas que os  conheciam ou 

que os enviaram para instituição em comum acordo desejem mostrar sua verdadeira 

face, algumas marcas, porém, nunca se apagam. 
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 A esse respeito, Goffman (2003) esclarece que quando o status proativo é 

desfavorável, como ocorre com os que saem da prisão ou de hospitais psiquiátricos, 

pode se empregar o termo “estigma”, ou seja, o status proativo é a marca de 

descrédito que esse indivíduo recebe por viver um período de tempo de sua vida em 

situação de internação e, por conseguinte, afastado da sociedade, de modo a fazer 

com que o indivíduo ex-interno esconda o estigma “e esperar que o ex-internado 

faça um esforço para esconder seu passado e tente “disfarçar-se” (Goffman, 2003, 

p.68). 

  Outro ponto a ser analisado é a alienação em relação à resposta que  o 

internado demonstra devido à estigmatização e  à sua privação. Geralmente isso 

ocorre quando o sujeito vai para o  hospital, uma vez que o internado desenvolve 

certa alienação em relação à sociedade civil, demonstrada, por vezes,  pelo fato de 

não desejar sair do hospital. Goffman (2003) completa sua afirmação postulando 

que: 

Essa alienação pode desenvolver-se independente do tipo de pertubação 
que levou o paciente a ser internado, e constitui um efeito secundário da 
hospitalização, que muitas vezes tem mais significação para o paciente e 
seu círculo pessoal do que suas dificuldades originais. Aqui encontramos, 
novamente, algo que não se ajusta ao modelo de serviço. (Goffman, 2003, 
p. 289) 

      Observamos que de acordo com Goffman, a passagem do indivíduo por uma 

instituição total, muitas vezes não cumpre seu papel “socializador”, primeiro porque 

trata os internados com opressão, limitação, castigos e torturas, em segundo lugar 

porque o próprio eu, a autonomia, e as necessidades básicas dos internados são 

completamente suprimidos. Além disso, muitos dos que passam pelas instituições 

totais e lá permanecem por um longo período de tempo, criam um mundo social, 

bem aceito pelos internados. É esse mundo social criado pelos indivíduos 

internados, que faz com que em suas alienações, eles não se sintam parte da 

sociedade civil, de forma a inibir, inclusive, o desejo de voltar para sua vida social 

fora da instituição, uma vez que têm consciência de que serão excluídos e não serão  

aceitos. 

 Portanto, neste estudo, nos basearemos na trajetória de Goffman, mostrando 

seu caminho, e nos permitindo entender que o pensamento do autor está 

extremante ligado às influências intelectuais e seu campo e ainda que suas 

construções e prestígios, não teriam demonstrado o mesmo sucesso se ele não 
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tivesse se aprofundado na vida cotidiana e fosse atento ao que estava camuflado,  

questionando uma ordem pré-estabelecida e buscando entender que é nas 

microssituações sociais, que podemos encontrar respostas para vários problemas 

sociológicos das macro estruturas sociais, como estado, governo, instituições,entre 

outros. 
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CAPÍTULO II 

Vida,  

Viver é expressar todos os dias um sorriso de calma.  

É se apresentar nesse pequenino palco que é a terra.  

É buscar do público fiel (sua alma) aplausos por estar vivo.  

Atue com perseverança, se arrisque, ame, viva, 

 pois somos o produto de nossas ações e de nosso comportamento. 

Augusto Vicente 

2.1 A interação em Erving Goffman 

 

 Este capítulo tem por objetivo identificar as noções de interação social 

analisadas por Goffman, demonstrando seu aprofundamento na ordem da interação 

e autores fundamentados em sua obra. Isaac Joseph (2000) relata que a sociologia 

de Goffman ajuda-nos a compreender o que está acontecendo conosco: 

confrontados à pluralidade de mundos sociais, nossa competência social se mede 

pela nossa capacidade de entrar em acordo. É no campo da organização social dos 

encontros que a microssociologia constrói com domínio o pleno direito do qual deve 

explorar o arcabouço conceptual e os desdobramentos empíricos. 

  Tomando por objeto a ordem da interação, Erving Goffman propõe à 

sociologia que confirme sua herança destacando-se nas psicologias sociais; que 

leve a sério as perguntas contemporâneas sobre a noção de espaço público e se dê 

o direito de descrever e analisar de modo original e rigoroso as condições e as 

conseqüências da acessibilidade mútua constitutiva das relações em público. 

Joseph (2000) 

 Goffman centraliza seu trabalho como um estudo de interação 

conversacional; seu objetivo de investigação é isolar e determinar as práticas 

regulares do que se chama interação face a face dos sujeitos. A sua proposição é 

surpreendente,  no final da introdução de sua tese começa a explicar como o estudo 

foi se constituindo, como podemos observar a seguir: 

 o estudo não foi construído para determinar plenamente ou precisamente  
a historia de uma certa prática interaccional, a freqüência e o lugar em que 
surge, a função social que desempenha, ou mesmo a variedade das 
pessoas entre as quais ocorre ( GOFFMAN, p.1988 apud WINKIN,  p.60). 

http://www.pensador.info/autor/Augusto_Vicente/
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Para Goffman (1985) os homens interagem emitindo símbolos, palavras, 

expressões faciais, corporais ou qualquer sinal que “signifique” algo para os outros e 

para eles mesmos. O autor afirma ainda que por meio de gestos simbólicos, 

demonstramos nosso estado de espírito, intenções e sentidos da ação; e 

contrariamente, pela leitura dos gestos dos outros obtemos um sentido do que eles 

pensam e como eles se comportarão. 

 Assim, a vida social está mediada por símbolos e gestos. Usamos os gestos 

mencionados para entendermos uns aos outros, para criarmos imagens de nós 

mesmos, das situações e ainda construirmos uma idéia das situações futuras ou 

desejadas.  

A interação face a face no processo conversacional dos sujeitos está 

diretamente ligada à uma forma de interação em que os sujeitos são submetidos,  

muitas vezes, à manipulação de  informações  para se estabelecer, entretanto,  

dentro de  um processo intitulado por Goffman como ordem da interação. Nesta fase 

da pesquisa mostraremos como Goffman analisou estas questões. 

Para os interacionistas, então, a explicação da realidade social deve emanar 

da investigação meticulosa do micromundo dos indivíduos que mutuamente 

interpretam os gestos, que constroem imagens de si próprios e definem as situações 

segundo certos princípios. As macros ou grandes estruturas da sociedade – o 

Estado, a economia, etc. são construídos e sustentados por estas micro interações 

uma vez que, de acordo com  os interacionistas, seria impossível entender o mundo 

social sem investigar esses encontros no micro nível. 

A partir dos estudos de Goffman (1985) podemos perceber que todos nós 

somos intérpretes que manipulam a emissão de gestos e de ações com 

intencionalidade e por influência do meio social.  

Goffman (1985) utilizou na sua visão de interação a metáfora da teatralização, 

ou seja, utilizou a analogia do teatro para distinguir os espaços de interação entre 

palco e bastidores. Uma vez que no palco, as pessoas constantemente manipulam e 

orquestram os gestos, de modo a trazer à tona reações desejadas por outros – 

reações que sustentam sua auto-imagem e que correspondem às exigências 

normativas da situação. Nos bastidores, permitem alguma privacidade com 

companheiros que compartilham as dificuldades de subir ao palco, já que sem os 

bastidores, a vida seria estressante e sem o palco a organização social seria 

problemática. 
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Segundo Goffman (1980), o artigo A Elaboração da Face - Uma análise dos 

elementos rituais na interação social permite compreender que o comportamento 

humano procede, a partir de uma linha assumida em sociedade e sua forma de 

manifestação dos sujeitos. Numa análise dos elementos rituais na interação social, o 

autor apresenta vários conceitos, dentre os quais, foram selecionados apenas 

aqueles considerados como os mais relevantes, tais como: face; sentimentos 

associados à face; a face do self e a face do outro,  ter, manter, estar em face; 

perder x salvar a face; face social e mútua; elaboração da face e a interação falada, 

manipulação e estigmas. 

Goffman (1980), ao utilizar o termo “face”, nos coloca como atores sociais de 

uma ação teatral. Sendo assim, o nosso semblante, a face é exposta para 

representar personagens diante de um público. O termo face é definido como “o 

valor social positivo que uma pessoa efetivamente reclama para si mesma através 

daquilo que os outros presumem ser a linha por ela tomada durante um contato 

específico” (p.76-77).  

Além do significado habitual de semblante, aparência, aspecto externo, o 

termo face pode receber um sentido conotado para expressar dignidade, auto-

respeito e prestígio, representando aspectos afetivos e sócio-cognitivos. Essa dupla 

conotação é explorada pelo autor ao empregar a terminologia shamefaced = ficar 

envergonhado; to save face = salvar as aparências = salvar a face e to lose face = 

perder o prestígio, desacreditar-se = perder a face Goffman (1980). 

Rod Watson (2004) relata que Goffman utiliza mecanismos estilísticos 

textuais, na tentativa de tornar visíveis os objetos mundanos da vida cotidiana, 

mostrou que em seus trabalhos ele usa de uma variedade de metáforas e similares 

de modo a iluminar o que é normalmente deixado escondido socialmente, ou seja: 

 Tais analogias incluem termos derivados do que pode ser chamado de uma 
variedade de “jogos de linguagem’ o teatro, jogos de equipe, vigarices 
espionagem, etc, e também de fontes que não derivam dos domínios 
sociais convencionais, como sua referência à etologia ao definir o ritual” 
(2004, p. 81). 

Tais analogias nos ajudam a perceber que nas pequenas ações do indivíduo 

em seu cotidiano, que acontece todo o tempo, os sujeitos passam a viver o processo 

de interação através de uma ordem social estabelecida por seu grupo, ou pelo grupo 

que desejar participar; os indivíduos utilizam as ferramentas de imitação teatral para 

conviver no grupo escolhido ou desejado. 
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 Goffman (1985) advoga que seus estudos interacionais “estão focados num 

aspecto geral de interesse dos etnógrafos, sendo alvo de constante consideração”. 

Seguindo a tradição de Malinowski, Goffman residiu durante um ano em uma das 

ilhas menores do arquipélago de Shetland, Escócia, colhendo material etnográfico e 

interacional para sua tese de doutorado, por meio da observação participante em 

uma comunidade agrícola (lavoura de subsistência) desta ilha. 

  Com este trabalho, Goffman traz à tona os estudos etnográficos que estudam 

a necessidade de descrever a cultura observada, e sobretudo, de se analisar a 

interação social dos sujeitos observados, como forma de construção de significado 

por meio do uso da linguagem. 

 Goffman com sua visão interacional, abandona toda problemática da 

interação que os psicólogos sociais dos anos cinqüenta formularam a partir de 

estudos experimentais sobre pequenos grupos. Segundo o autor é preciso reler 

estes trabalhos, em que a “transmissão de mensagem” é seguida por diferentes 

“feedbacks”  se fragmentada ou contabilizada em termos de “efeito”. Para 

compreender a alusão de Goffman sobre as “freqüências” e as “funções sociais” das 

interações. Observemos parte de um artigo vibrante de cólera perante dois colegas 

que tinham maldosamente criticado o seu livro favorito, Frame Analysis, que 

esclarece bem o projeto de Goffman na sua tese: 

Penso que para estudar um objeto é preciso começar por atacá-lo 
frontalmente e considerá-lo, ao seu nível, como um sistema de pleno direito. 
Se bem que esta atitude se encontre no estruturalismo literário 
contemporâneo, foi o funcionalismo de Durkheim e de Radcliffe - Brown a 
minha fonte de inspiração sobre este tema. É a partir deles que tentei, na 
minha tese, encarar a interacção face a face como um domínio de pleno 
direito e retirar o termo ‘interacção’ da rotina em que os grandes psicólogos 
sociais e os seus credenciados epígonos pareciam prestes a abandoná-lo 
(´GOFFMAN apud WINKIN, 1999, p.61). 

Winkin (1999) relata que o admirável no pensamento de Goffman é a maneira 

que expressa a visão de uma realidade sui generis da interação, já que enquanto os 

psicólogos sociais falam de interações como produto dos indivíduos em grupos, 

Goffman prefere encará-las como sistemas autônomos, independente dos indivíduos 

que as concretizam. Vejamos um trecho retirado da primeira página de sua tese: 

Eu estava particularmente interessado nessas praticas sociais cuja 
explicação e analise poderiam contribuir para a construção de uma 
sistemática utilizável para a análise da interacção na nossa sociedade. Ao 
longo do desenvolvimento do estudo, a interacção conversacional 
apareceu-me como um tipo de ordem social. A ordem social mantida 
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através da conversação parecia consistir num certo número de coisas: a 
imbricação das mensagens provenientes de diferentes participantes, a 
gestão de cada um deles da informação que essas mensagens lhe davam, 
a demonstração do acordo mantido pelos interlocutores, etc. (Winkin, 1999,  
p.62). 

Nenhum outro pesquisador pensou em uma análise de interação na 

sociedade. Uma análise que reconheça a especificidade da interação face aos 

indivíduos nela envolvidos, sem nunca ir além e propor uma concepção da interação 

como um tipo de ordem social. Por outro lado, por mais frágeis que sejam as 

engrenagens da mecânica interacional, precisa existir uma análise da interação .  

Isto é o que Goffman propõe fazer; ou seja, Goffman propõe em sua 

sociologia, seu “modelo conceptual’, que em um primeiro momento quer transpor ao 

nível da interação sobre a “ordem social que é estabelecida pelo controle social 

entre os grupos de cada comunidade. 

Goffman utiliza a noção de sistema, tendo como referência a noção 

entendida, segundo Parsons, como um conjunto interdependente de elementos, 

entre a noção de “sistema” e de “ordem social”, há em Goffman e Parsons uma 

espécie de consanguinidade. Parsons, por sua vez, defende a teoria que prega que 

a sociedade possui seus próprios mecanismos de regulação, o que mantém a ordem 

da interação, no entanto, afirma que esses mecanismos de regulação são frágeis, tal 

como a ordem que os protegem. 

 Tanto para Goffman como para Parsons apud Winkin (1999),  o mundo social 

é precário; a ordem nunca esta garantida. No caso da interação, os atores farão tudo 

o que puderem para evitar o embaraço, a vergonha, o descrédito etc, e esta é a 

sanção que torna as vítimas culpadas, quando infligem às regras provocando a 

desordem. 

Goffman apud Winkin (1999) relata que “É freqüentemente preferível 

conceber a interação não como uma cena em harmonia, mas como uma disposição 

que permite prosseguir uma guerra fria” (p.65). É curioso como Goffman estabelece 

esta relação de interação com a guerra fria em específico, uma vez que isso 

demonstra que muitas coisas ficam encobertas e o sujeito muitas vezes evita entrar 

em conflitos para estabelecer a ordem no grupo,  por medo do confronto direto ou 

indireto, que pode ocorrer pela interação conversacional, ou seja, evitar uma “cena”, 

para não gerar um desconforto maior no meio social. 
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 É neste ponto que ele vai além de Parsons na sua resposta à questão de 

ordem social, por acreditar que se a sociedade não é uma guerra de todos contra 

todos, não é porque os homens vivem em paz, mas porque uma guerra aberta é 

demasiado dispendiosa.  

2.2 A Ordem da interação 

Entendido isso, Goffman não fala, no entanto, de um tipo de ordem social que 

ele vê na interação, entretanto, acredita que a interação é o objeto de atenção que 

ele chama de “conversacional” e que é estabelecida pela ordem da interação. Para 

Goffman apud Winkin (1999) na ordem da atividade, o domínio da interação seja, 

talvez , mais ordenado que qualquer outro domínio, e afirma ainda  que essa ordem 

está baseada a partir de uma extensa base de pressuposições cognitivas partilhadas 

e de constrangimentos automotivos. Segundo o autor, é o modo de pensar social 

que irá estabelecer as normas e ordenações; os sujeitos não agem por si só, mas 

são influenciados por outros pensares anteriores a eles, que muitas vezes 

simplesmente são reproduzidos. Sendo assim  

 

O funcionamento da ordem da interacção pode ser facilmente encarado 
como a conseqüência de sistemas de convenções deontológicas, no 
sentido de regras de base de um jogo, condições de código de estrada ou 
regras da sintaxe de uma língua (Goffman apud Winkin 1999, p. 202). 
 

   Surgem duas explicações para essa ordem da interação: um contrato social 

e um consenso social, em que os indivíduos se acomodam a acordos interacionais 

correntes por uma grande diversidade de razões que não podemos deduzir do seu 

apoio tácito aparente, já que vão se opor à mudança. Por exemplo, alguém  pode 

até ficar irritado com esses acordos, mas freqüentemente, por trás da conformidade 

e do consenso, escondem-se combinações de motivos e jogos. Notemos também 

que mesmo os indivíduos que violam sistematicamente as normas da interação, na 

maior parte do tempo, são obrigados aceitá-las. 

 Goffman apud Winkin (1999) relatam que a violação das normas de interação 

ocorre também pois uma ordem desejável do ponto de vista de alguns pode ter 

sentido de exclusão e repressão de outros, ou seja, a neutralidade do termo ordem 

não é posto em causa, e muitas vezes para que a  ordem seja estabelecia deve ser 

imposta já que os excluídos são aqueles que não se encaixam nesta ordem. 
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Podemos melhor esclarecer sobre a interação utilizando os estudos de 

Goffman apud Winkin (1999) ao afirmarem que a ordem da interação é a mesma 

que a ordem da atividade, e que a interação está ligada a um domínio que funciona 

como um sistema de ordenação, em que a ordem é reconhecida por meio de  uma 

extensa base de pressuposições automantidas, ou até de pressuposições 

normativas. Melhor dizendo: 

No próprio centro da vida interaccional, encontramos a relação cognitiva 
que temos com aqueles que estão diante de nós e sem esta relação nossa 
atividade comportamental e verbal não poderia ser organizada de maneira 
significativa. Ainda que esta relação cognitiva pôde ser modificada a o 
longo de um contacto social e ainda o que seja regularmente, a própria 
situação extra-situacional, já que é constituída pela informação que cada 
membro de um par de pessoas tem a respeito  da informação que o outro  
possui sobre o mundo, e pela informação que ele tem (ou não tem) sobre 
posse desta informação (p. 201) 

Para o autor, os homens interagem nas situações a partir de um contrato 

social, que se estabelece pelas informações que cada sujeito expressa sobre si, ou 

que recebe socialmente. Mesmo que muitas vezes essa informação social não seja 

totalmente verdadeira, o sujeito incorpora e assume para si. Essa primeira 

impressão da informação observada e guardada cognitivamente se arrastará pela 

vida toda.  

Na interação humana os sujeitos se utilizam de rituais interpessoais para 

interagirem e se estabelecerem; isto é, cada indivíduo está comprometido com um 

comportamento altamente estereotipado. E as interações entre as pessoas que 

estão mutuamente estereotipadas são quase todas ritualizadas – por exemplo,  

“como vai”, “oi”, “tchau”, “o tempo está bom” são todos rituais de interação emitindo 

símbolos: palavras, expressões faciais, corporais ou qualquer sinal que “signifique” 

algo para os outros e para eles mesmos. 

Nossa vida cotidiana é movida por gestos simbólicos que nos permite  

demonstrar nosso estado de espírito, intenções e sentido da ação. Além disso, é por 

meio da leitura dos gestos dos outros que obtemos um sentido do que eles pensam 

e como eles se comportarão, tendo uma visão geral do sujeito. Portanto, a vida 

social se dá por símbolos e gestos; em nossas interações cotidianas usamos estes 

gestos para nos entendermos uns com os outros, para criarmos imagens de nós 

mesmos e das situações e construirmos assim uma idéia das situações futuras ou 

desejadas. 
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Outro ponto importante na tese de Goffman, e que ajuda entender sua visão 

interacional, está no Capítulo III de sua tese, que é intitulada como “comportamento 

lingüístico”, confirmando seu conhecimento da lingüística social de Sapir, ao ter por 

objeto a linguagem tal como se fala e não como se escreve, isto é, a linguagem 

como comportamento não como produto. Goffman, assim, antecipa sua tese como o 

movimento sócio-lingüístico que emergirá no início dos anos sessenta. 

Segundo Winkin (1999), Goffman é o único sociólogo da sua geração a levar 

tão precocemente e tão longe essa visão lingüística de extrema importância na 

situação interacional. Sendo assim, se Goffman toma a linguagem em atos como 

objeto de análise não é para limitar unicamente a linguagem verbal, referencial e 

intencional, mas sim mostrar que a linguagem é peça crucial no processo de 

interação e em específico no estabelecimento da ordem social. É na linguagem que 

muitas vezes os atores sociais irão encenar para seu público aceitá-lo, de modo a  

simular  ou oferecer outras informações para esconder seu estigma. 

 

2.3 Impressão e enquadramento 

 No Capítulo IV da tese de Goffman é relatada a questão do “comportamento 

expressivo”, que no senso comum, muitos autores consideram instintivo, espontâneo 

e revelador adotando a posição de que cada membro de um grupo aprende não só a 

exprimir corretamente as suas emoções, mas também de uma maneira 

suficientemente automática e inconsciente, trata-se de uma forma sutil de mostrar 

que as emoções revelam sem disfarce o estado psicológico das pessoas. Também 

são nas intenções que os membros de uma sociedade aplicam de algum modo a  

regra do “sê espontâneo” e que na linguagem verbal e não verbal encontram-se 

numa mesma entidade que é a conduta comunicativa, ou seja: 

O que Goffman vai fazer é retirar a comunicação, simultaneamente, do doce 
ronronar filosófico e dos laboratórios de psicologia, e observá-la a evoluir na 
atmosfera estimulante dos grandes espaços. Se ele utiliza, ainda, para falar, 
um vocábulo proveniente dos trabalhos experimentais (emissor-mensagem-
receptor), vai alargá-lo  a uma variedade de dimensões que os psicólogos 
evitam estudar. Estes por exemplo vêem apenas na comunicação uma 
transmissão intencional de mensagens verbais bem arrumadas. (Winkin, 
1999, p.68).  

Os sociólogos da comunicação nunca haviam explorado o comportamento 

expressivo. Goffman (1985) entretanto, estudou profundamente o assunto a ponto 
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de dizer que esta “expressão” de si se torna uma “impressão” para o outro, e é 

susceptível de ser manipulada taticamente a fim de “desinformar” seu interlocutor, 

podendo assim ele próprio agir de modo idêntico, interpretando as mensagens que 

lhe chegam como “transparentes” ou “codificadas”. Sendo assim ele considera que 

qualquer interação  pode se tornar um jogo constante de dissimulação (de si) de 

enganar o outro (do outro). 

Goffman apud Winkin (1999) relata que a ordem da interação mostra que os 

seres humanos estão sob um ângulo da sua existência que se manifesta numa 

sobreposição considerável com a vida social de outras espécies, e que a interação 

face a face está enraizada em certas pré-condições universais da vida social, ou 

seja: 

quando estamos em presença um do outro os indivíduos estão 
admiravelmente colocados a partilharem um centro de atenção comum, 
para perceberem que o fazem, e para perceberem esta percepção. Isto, em 
conjunto com sua capacidade para indicar os seus próprios movimentos de 
ação física e para transmitir rapidamente as suas reações às indicações 
provenientes do outro.(Winkin, 1999, p.198). 

Entendemos, assim, que são nas situações sociais que se fornecem 

impressões do teatro natural, no qual todas as demonstrações corporais são 

desempenhadas e no qual também podem ser lidas e transmitidas A teatralização 

também aponta para um importante aspecto: o uso de “adereços” físicos durante 

uma interação. Um desses “adereços” é o nosso corpo, e seu arranjo durante a 

interação (“linguagem corporal” - posição, olhares, toques e outras insinuações). 

Outro aspecto da teatralização é o que Goffman (1985) chama de 

manipulação de percepções, em que orquestramos gestos, “estruturas de palco”, e 

posição de corpo para apresentar uma fachada; fazemos isso a fim de apresentar 

um determinado Eu à nossa platéia e para receber certos tipos de reações. 

 Estamos aqui num momento muito importante da gênese da sociologia de 

Goffman, que vê a interação como uma série de disfarces e de contra disfarces 

entre jogadores profissionais, bluffistas até o infinito, criptográficos na frente da 

guerra fria. Sendo assim,  o projeto de Goffman aparece como uma sintomatologia 

social, como uma desmeticalização destes sintomas, cujas raízes Freudianas 

mergulharão no inconsciente, deixando de ver nelas os fundamentos sociais e 

culturais. Quando Goffman invoca os lapsos freudianos para dizer que neste jogo 
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quem descobre e, freqüentemente, melhor do que quem dissimula, está a dialogar 

com a psicanálise, mas pensa em um olhar com a dimensão sociológica. 

Há sempre muito espaço para manobras no meio social, em que sempre 

tornam possível o “se estabelecer”. Isso é o que Goffman (1985) denominou de 

manipulação de percepções, parte que envolve gestos orquestrados para avaliar 

que papel vamos desempenhar a determinado grupo. Na realidade, os outros estão 

esperando para ler nosso gestos,  para descobrir esse papel social. 

Se tivéssemos que interagir com mundo que passasse por nós, não haveria 

tempo para outra coisa. Uma vez sem a capacidade de diminuir o campo de 

interação (que é o que o homem faz na prática), teríamos que gastar muita energia 

buscando dar sentido às interações. Felizmente, os homens dispõem de um 

importante atalho: eles usam seus gestos e “adereços” para enquadrar na interação 

(1985). Esse enquadrar podemos também entender como aceitar as normas e 

deveres estipulados socialmente, ou em determinados grupos, aqueles que não se 

enquadram nestas categorias ou simulam, ou tentam projetar informações que não 

são aceitas na ordem de interação são excluídas do grupo. 

 Segundo Goffman (1974), podemos usar a metáfora de uma moldura de 

quadro que engloba e destaca certos objetos (o quadro) e exclui tudo o que está fora 

dela. Dentro da sociedade os homens criam molduras simbólicas com seus gestos 

para conviver na ordem interacional ao indicar o que é relevante e o que é 

irrelevante para a interação. Molduras são criadas de muitas formas. A fala é 

naturalmente a mais óbvia: “Posso falar com você em particular?” (enquadra a 

interação de maneira particular), “Ou não quero falar sobre isso” (assuntos 

potenciais de interação não estão sendo colocados na moldura), etc. No entanto,  

existem ainda outras maneiras de interação  por meio de gestos ou adereços.  

Dentro do processo interacional, se não houvesse o enquadramento, a 

interação seria muito mais trabalhosa e conflituosa em nosso “estoque de 

conhecimento”, uma vez que nós adquirimos discernimentos sobre os significados 

dos gestos com relação às molduras e molduras re-encaixadas. Como temos essa 

facilidade, podemos facilmente determinar o que é relevante e apropriado para uma 

situação, e então atuar sem muitas preliminares. Os sujeitos na ordem da interação 

tem que se enquadrar no seu meio social, e seguir as  regras estipuladas. O sujeito 

que esta fora deste enquadramento é um sujeito desviante, consecutivamente 
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excluído e estigmatizado, por não possuir os atributos necessários para estar no 

grupo. 

Outro fator importante a se destacar é analisar o primeiro artigo publicado por 

Goffman intitulado Symbols of Class Status que aparece em 1951 no venerável 

British Journal of Sociology. O texto é um puro produto warneriano, que tem por 

objetivo classificar os indivíduos (no sentido de lhes atribuir uma posição de classe). 

Mas, o que a crítica relata, é que este artigo é típico do verdadeiro Goffman, que 

sintetiza de uma maneira original uma vasta literatura e traz preocupações 

científicas e pessoais sobre do jovem canadiano por esses sinais de classe (aqui 

denominados símbolos) que exibem ou se dissimulam no jogo interacional.  

Esses símbolos distinguem os sujeitos, classificando-os em classes e valores 

sociais de modo a enquadrá-los na ordem da interação. Os tipos de símbolos 

apresentados por ele são: sinais condutores (símbolos coletivos, símbolos de 

estima, símbolos de estatuto, símbolos profissionais(Título na organização, símbolo 

de poder na organização, e símbolos de classe). 

A sua preocupação com a aparência está na origem de sua pretensão, a 

tendência permanente para a utilizada idéia de bluff ou de usurpação de identidade 

social,que consiste em colocar o parecer à frente do ser. Goffman, vai esclarecer 

melhor essa manipulação de identidade em seu livro “Stigma” em que explica que o 

ser social cria e recria, manipulando suas várias identidades para se estabelecer 

neste jogo social; o bluff é um destes mecanismos utilizados neste jogo de 

representação na ordem social. 

Goffman faz do bluff a própria origem da vida social, os símbolos do estatuto 

de classe não são apenas índices para os sociólogos warnerianos que tentam 

reconstruir objetivamente a estrutura social, são também jogadas de estratégias 

individuais, classificadas e classificantes, pelas quais as pessoas se classificam e 

classificam os outros. 

  Goffman projeta sua teoria do social em sua ansiedade de ator em trânsito e é 

assediado assim pelo olhar dos outros uma vez que sob olhares quase todo o tempo 

e esse olhar direciona os acontecimentos do cotidiano. Desta forma Winkin (1999) 

salienta: 

Ao sugerir que o cotidiano pode ser lido como um conjunto de 
acontecimentos sagrados, torna possível a relação essencial entre macro-
estrutura social e a micro estrutura interaccional: está é uma celebração 
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daquela, á semelhança do que dizia Durkheim das cerimônias religiosas em 
Lês Formes élémentaires de la vie religieuse, em que Goffman se inspira 
explicitamente. Para Durkleim, as manifestações rituais dos aborígines 
australianos eram os fundamentos simbólicos de sua sociedade. Para 
Goffman os ‘ritos de interacção’ são oportunidades para clarificar a ordem 
moral e social. E dirá o seguinte <’os gestos que por vezes chamamos de 
vazio são talvez, de facto, os mais preenchidos de todos’ (Winkin, 1999, 
p.76). 

Goffman apud Winkin (1999) relata que os conjuntos de acontecimentos que 

ocorrem no cotidiano estão cheios de rituais, símbolos que são utilizados em atos de 

cultura e exprimem a nossa adoração ou o nosso medo, e que são meios para 

estabelecer a ordem moral e social, já que existe uma relação entre a macro 

estrutura social e a micro estrutura interacional. 

 Em sua tese, principalmente na terceira e última parte, inteiramente 

consagrada a “imersão” na interação,  Goffman  lhe dá um título significativo; “Troca 

eufórica e disfórica”. A interação é a que “funciona bem”, ou seja, a que não produz 

nenhuma nota falsa; não trata de nenhum envolvimento devoto na interação. Se um 

dos participantes estiver “demasiadamente dentro” e se excita, haverá uma nota 

falsa (e disfórica); é preciso assim ter sempre um completo autocontrole.  

 Uma das chaves do envolvimento que aparece na tese é a noção de 

envolvimento, que por um lado permite compreender que o sujeito goffmaniano 

calculista, presente na primeira fase da tese não se opõe ao sujeito goffmaniano 

divinizado, presente na segunda parte e que para uma interação com sucesso é 

necessário que haja a função das atitudes destes dois modelos representados: a 

astúcia e a deferência. A astúcia sem deferência e a deferência sem astúcia levarão 

à disforia, ou seja, ao insucesso da interação. 

Goffman apud Winkin (1999) fazem uma comparação com a teoria em que 

supõem  que um indivíduo representará A  e pretende  projetar certa imagem dela 

própria junto aos outros, mas não diz que A se coloca num papel pré-definido que só 

tem que desempenhar (como no teatro). Pelo contrário, “constrói um Eu 

fundamentalmente situacional, produto do envolvimento. Quando A aparece diante de B, B 

pensa que ele (A) projetou na situação uma pressuposição quanto à maneira como pensa 

ser tratada e, a partir de daí, conseqüentemente uma concepção dele próprio (p. 79). 

Esta projeção que o sujeito faz para o outro, no jogo da interação serve para ele criar 

uma identidade virtual para os membros de seu grupo social, para que o aceitem e o 

valorizarem. Esta estratégia pode ser utilizada primeiramente para convencer os outros, em 

segundo lugar para participar de um grupo social em específico, ou por fim, para esconder 
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determinadas fraquezas, que não podem ser abertas no grupo social. “O ‘bluff’ no seu jogo, 

em específico, é utilizado pelo jogador quando o mesmo acredita que o outro tem um poder 

maior de jogo, por isso ele cria uma imagem ‘projeção’ para o outro acreditar que ele está 

sendo fielmente verdadeiro. Goffman considera isso como o “Eu projetado” 

Goffman (1980) relata que a interação falada caracteriza-se como um sistema 

de práticas, convenções e regras de procedimento, funcionando como um meio para 

guiar e organizar o fluxo de mensagens que obedecem a fatores rituais tais como: 

abertura, encerramento e tópico conversacional. Geralmente, a pessoa durante uma 

ocasião de fala, tem como objetivo salvar a face, ou seja, salvar as aparências.  

Ao expor a nossa face estamos freqüentemente buscando estender as 

nossas relações sociais, podemos identificar isso, verificado quando uma pessoa em 

um processo interacional em um encontro mediado ou imediato, face-a-face, já 

demonstra algum tipo de relação social entre ela e os outros interagentes. Há uma 

expectativa para que se mantenha a relação social após o término do encontro. 

Nessa perspectiva, incluem-se pequenas cerimônias de cumprimento e despedida. 

Para que se evite o rompimento de uma relação social deve-se evitar destruir a face 

do outro Goffman (1980). 

Os trabalhos de Goffman ressaltaram a importância de se entender interações 

entre indivíduos enquanto construções discursivas que se relacionam, 

intrinsecamente com as esferas mais amplas do social, do político e de formações 

ideológico-culturais, dentro de um processo que retrata o todo social (macrosocial) 

nas manifestações interacionais dos falantes, e vice-versa. Goffman demonstrou que 

é na esfera privada da vida cotidiana, que as manifestações sociais são formadas, 

disseminadas e legitimadas, e ganham vulto à medida que atingem a esfera do 

senso comum. 

      Segundo Rodrigues (2005) os estudos de Goffman permeiam o discurso e 

mostra  que as manifestações interacionais são conferidas nos meios analíticos de 

observar   a forma pela qual as macro-estruturas sociais estão presentes na vida 

cotidiana por meio das micro estruturas. O autor aborda ainda a constituição e 

influência da macro e micro estruturas, mostrando assim, que Goffman foi um dos 

precursores teóricos da Análise do Discurso anglo-americana. 

Goffman contribuiu ainda com a noção de interação para os encontros 

sociais,  analisados dessa vez, por meio  de outros atores dentro do contexto 

escolar. Por exemplo, a sala de aula é um tipo de encontro social, em que todos os 
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mecanismos da ordem da interação são encontrados. Elegendo a conversação 

como enfoque de suas análises, Goffman abriu espaço teórico para o 

aperfeiçoamento de métodos de pesquisa em educação, enfocando, sobretudo, a 

interação social como forma de co-construção de significados.  

É importante destacar que Erickson (1996), procurou refinar os métodos 

Goffmanianos uma vez que aplicou-os em pesquisas etnográficas realizadas em 

ambientes educacionais. 

 Suas análises procuram detalhar o comportamento humano e o significado 

em contextos interacionais escolares e também relacioná-los a um contexto social 

mais amplo. Dentro desta perspectiva, o estudo das interações sociais e sua relação 

com a ordem da interação  auxiliam o aprofundamento no problema relacionado aos 

estigmas sociais que estão interligados ao processo de interação dos sujeitos. O 

meio escolar, que é um dos maiores campos de interação, acaba, por sua vez, 

reforçando estigmas ou não os compreendendo. 
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CAPÍTULO III 

3.1 A visão de Estigma em Erving Goffman 

 

Este capítulo tem por objetivo analisar a noção de estigma principalmente 

para Goffman (1988), Magalhães (2005), Castro e Silva (2006) e Velho (1979) 

pesquisadores que se aprofundaram na temática “Estigma” em estudos diversos. 

Inicialmente é necessário entender que a denominada microssociologia goffmaniana 

se ocupou da análise da produção de uma sociedade na ação e naprática diárias, 

isto é, seu olhar voltou-se para vivências sociais habituais. Assim, estudou os 

aspectos mais rotineiros das interações tentando descobrir as regras que, em certa 

época da sociedade, controlam as interações da vida cotidiana.  

Magalhães (2005) relata que atualmente a organização social é entendida 

como conseqüência das interações sociais dos indivíduos ocupados tanto com as 

mudanças quanto com o manejo das impressões e a forma pela qual o 

comportamento é percebido pelos demais. São  nessas interações que constitui a 

identidade dos indivíduos, considerada de forma não-essencialista, ou seja, como 

múltipla e contingente. 

Segundo Castro e Silva (2006) o entendimento em relação ao que venha a 

ser o estigma perpassa os padrões de normalidade presentes na sociedade. A 

definição de normalidade, por um lado, expressa a conformidade com um tipo médio 

e, por outro, a ausência de patologia. Entretanto, na atualidade existe a formação de 

grupos ou a formação individual que implica em um padrão de normalização que se 

aproxima ou se afasta de determinado grupo ou pessoa.  

Tudo o que apresenta características que não se assemelham às nossas, nos 

chama a atenção uma vez que  nos deparamos com imagens que nos chocam por 

suas características grotescas e que nos causam estranhamento , daí então 

tomamos tal imagem como referencial de diferença e preconceito. Depois do 

estranhamento inicial procuramos manter esta imagem longe de nossos olhos, pois 

o que não é belo e semelhante não é aceito em nosso meio social. 

Para o autor, as pessoas tentam sempre tornar invisíveis cenas que 

desagradam, e isso pode ser visualizado principalmente nos grandes centros 
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urbanos, ao andarmos pelas ruas e avistarmos pessoas doentes, com feridas 

expostas, exibindo a falta de membros dos corpos ou até mesmo pessoas com 

aparência descuidada, usando roupas sujas e rasgadas. Deparamos-nos todos os 

dias com essas imagens que, embora cotidianas e evidentes, são por vezes 

ignoradas. Por ferirem o que é considerado belo, o nosso olhar direcionado ao 

sujeito estigmatizado reforçará o estigma. 

Goffman (1988) nos explica que o termo estigma foi criado pelos gregos para 

se referir a sinais corporais com os quais se procurava evidenciar alguma coisa de 

extraordinário ou mau sobre o status moral de quem os apresentava. Assim os 

ladrões, escravos e traidores eram identificados em locais públicos pelas marcas 

feitas com fogo e mantidos à distância das pessoas moralmente aceitas pela 

sociedade. 

Corroborando com Goffman, Magalhães (2005) relata que quando surge um 

estranho ao nosso redor que possui atributos que o torna diferente dos outros, e de 

nós, a percepção e a interação nos leva atribuir a ele outra categoria de sujeito, 

julgada inferior. Neste momento estamos diante de um estigma, e a característica 

principal deste estigma atribuída ao sujeito diferente é de descrédito social, com tal 

gravidade que a partir da atribuição um juízo de valores vários outros juízos serão 

feitos como, por exemplo, se for atribuída a “imperfeição”, outras imperfeições serão 

atribuídas a este sujeito em toda sua trajetória de vida. 

A partir desta perspectiva, podemos inferir que as marcas feitas pela própria 

sociedade naqueles que fugiam da regra de conduta moral estabelecida era forte 

uma vez que os indivíduos se tornavam vítimas do estigma. A partir de então, o 

diferente passa a ser ignorado, isto é, todas as pessoas que possuem uma marca 

serão excluídas socialmente. Na contemporaneidade, esta marca possui outras 

características: são marcas que advém do campo simbólico e consideram não 

somente a diferença no corpo físico, mas as diferenças sociais de um modo geral. 

Nesse sentido, o estigma se configura como um mecanismo de exclusão. 

O desgosto e seu contrário, a distinção, são emoções básicas da exclusão 
social: os meios pelos quais retrocedemos diante dos incapacitados, 
marginalizamos os que se encontram numa situação social ou econômica 
inferior, e expressamos repulsa diante de diferenças raciais étnicas” 
(Goffman, 1988, p.12). 

 Desta forma o estudo sobre Estigma indica um conjunto de notas sobre o 

controle da informação sobre si próprios, que os indivíduos estigmatizados fornecem 
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aos normais. O autor tenta esclarecer a relação do estigma com a questão do 

desvio, trata  ainda do encobrimento e visibilidade do estigma, neste ponto pretende 

apurar até que ponto o estigma está adaptado para fornecer meios de comunicar o 

que o individuo possui. 

Segundo Velho (1979) em sua obra Desvio e divergência, o indivíduo 

estigmatizado é um ser desviante, que está fora daquilo que a sociedade acredita 

ser verdadeiro. Ele utiliza o termo desviante por meio de um conceito da patologia 

social, ou seja, uma doença criada pela própria sociedade e herdada aos indivíduos 

desviantes, para melhor esclarecer: 

Tradicionalmente, o indivíduo desviante tem sido encarado a partir de uma 
perspectiva médica preocupada em distinguir o “são” do “não-são” ou do 
“insano”. Assim certas pessoas apresentariam características de 
comportamento ”anormais”, sintomas ou expressão de desequilíbrios e 
doença. Tratar-se-ia, então de diagnosticar o mal e tratá-lo. Evidentemente 
existiriam males mais controláveis do que de outros, havendo, portanto, 
desviantes “incuráveis” e outros passiveis de recuperação mais ou menos 
rápida, o mal estaria localizado no indivíduo, geralmente definido como 
fenômeno endógeno ou mesmo hereditário. (Velho, 1979, p.44). 

 Neste contexto, o indivíduo estigmatizado, é categorizado assim por uma 

herança biológica e natural, em uma analogia médica, de cura ou recuperação, 

nunca de aceitação e de criação social.  Para Goffman, o estigma adquirido está 

totalmente empregado no social, porque os atributos depreciativos recebidos pelo 

indivíduo surgem , a partir de uma contexto histórico de enquadramento social. 

Essa problemática tem grande ênfase na década de 60 quando nos EUA 

ocorre a redescoberta das teorias de interação e há o consequente retorno do 

individualismo, resultando na hegemonia do funcionalismo. Isso ocorre 

principalmente da emergência de uma sociologia crítica liderada por Wright Mall, que 

entre outros também influenciou Erving Goffman. 

Neste período, surgem  inúmeros trabalhos sobre o tema estigma, conforme 

salienta Goffman (1988). O autor salienta também que há mais de uma década vem 

sendo apresentada uma quantidade razoável de trabalhos sobre estigmas e sobre a 

situação do indivíduo que não está habilitado para a aceitação social plena. O seu 

estudo levará em conta, primeiramente, dados de todos estes trabalhos em segundo 

lugar incidirá sobre o modo pelo qual se organiza a experiência no cotidiano, tratará 

ainda de como se processa a interação entre dois ou mais indivíduos em situação de 

co-presença física e especialmente sobre as formas de preservação de sua 
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identidade por meio das técnicas de controle de informação. Assim, Estigma é uma 

obra que relata sobre um conjunto de notas sobre interação social e 

comportamentos desviantes no cotidiano. Goffman (1988) define estigma dizendo 

que não é apenas um atributo pessoal, mas uma forma de designação social. 

Um estigma é então na realidade um tipo especial de relação entre atributo 
e conceito, embora eu proponho a modificação desse conceito em parte 
porque há importantes atributos que em quase toda sociedade levam ao 
descrédito (Goffman, 1988, p. 1 ). 

   O sociólogo pontua as principais conclusões do livro. Começa  tratando da 

relação entre estigma e identidade pessoal. Para Goffman, o fato de se conhecer 

pessoalmente o estigmatizado e de se estabelecer uma rotina diária de 

normalização da interação, não reduz necessariamente o menosprezo. No entanto, 

toda questão da manipulação do estigma está intimamente relacionada com o fato 

de se conhecer pessoalmente ou não o indivíduo estigmatizado. 

Para Goffman a descoberta de um estigma num indivíduo prejudica não só 
a situação social corrente, mas também as relações já estabelecidas e a 
imagem que os outros terão dele no futuro, ou seja, a sua reputação as 
conseqüências da descoberta de um estigma podem prolongar-se por toda 
a vida do individuo Interessante ressaltar que Goffman não concorda com a 
suposição de que o fenômeno do encobrimento leva o indivíduo a viver num 
alto nível de tensão e ansiedade por ter que manter a todo o momento uma 
imagem falsa que poderá colapsar a qualquer momento.(GOFFMAN, 1998 
apud CUNHA, 2003, p.9). 

Segundo Cunha (2003), um estudo cuidadoso de pessoas que encobrem um 

estigma, mostraria que nem sempre há esta ansiedade e que neste ponto, as 

nossas concepções tradicionais sobre a natureza humana podem enganar-nos 

seriamente. Na era cristã ocorriam dois níveis de metáfora que designava o termo 

estigma, o primeiro referia-se a sinais corporais de graça divina, que no corpo do 

indivíduo tomariam a forma de flores em erupção sobre a pele (chagas de cristo). 

Este tipo de estigma por ser relacionado à cristandade, que dava ao portador um 

caráter positivo. O segundo era uma alusão médica, que se refere a sinais corporais 

de distúrbio físico combatendo assim a alusão cristã benéfica do estigma (Goffman 

1988). 

Atualmente o termo é amplamente usado de maneira mais próxima do sentido 

literal definido pelos gregos, porque é mais aplicado à própria desgraça. Goffman 

relata que os estudiosos não fizeram muito esforço para descrever as precondições 

estruturais do estigma, ou mesmo fornecer definição do próprio conceito. Desta 
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forma, tenta resumir algumas afirmativas e definições muito gerais, para designar 

seu próprio conceito.  

Para Goffman (1988), quando categorizamos um indivíduo no meio social, 

atribuímos atributos bons ou maus à pessoa, colocando estes atributos em sua 

identidade social. Um estranho que está à nossa frente na rua, por exemplo, há um  

atributo que o torna diferente, o que podemos definir como estigma, e que na 

maioria das vezes,  são atributos negativos. Goffman relata que a pessoa 

estigmatizada incorpora desta forma: 

Num caso extremo, uma pessoa completamente má, perigosa ou fraca. 
Assim deixamos de considerá-lo criatura comum e total, reduzindo-o a uma 
pessoa estragada e diminuída. Tal característica é um estigma, 
especialmente quando o seu efeito de descrédito é muito grande, algumas 
vezes ele também é considerado um defeito, uma fraqueza, uma 
desvantagem e constitui uma discrepância entre a identidade social real e a 
virtual (Goffman, 1988, p.12). 

Quando categorizamos o sujeito e criamos para ele um estigma de coitado, 

despreparado e de fraco, o fazemos interiorizar isso, e o mesmo realmente 

acreditará que é incapaz, surgindo assim sua identidade virtual, apagando ou 

escondendo os atributos verdadeiros. 

 Goffman (1988) acrescenta que nem todos os atributos indesejáveis estão 

em questão, mas somente os que são incongruentes e que possuem o estereótipo 

que criamos para um determinado tipo de indivíduo. Goffman utilizará em seus 

estudos o termo estigma com um atributo profundamente depreciativo,mas na 

verdade,  é preciso uma linguagem de relações e não de atributos.  

 Para o autor podem-se mencionar três tipos de estigma nitidamente 

diferentes: em primeiro lugar, há as abominações do corpo, ou seja, as várias 

deformidades físicas; em segundo as culpas de caráter individuais, percebidas como 

vontade fraca, paixões tirânicas ou não naturais, crenças falsas e rígidas, 

desonestidades, sendo inferidas a partir dos relatos conhecidos, por exemplo; 

distúrbio mental, prisão, vícios, alcoolismo, homossexualismo, desemprego, 

tentativas de suicídio, e comportamento político radical; finalmente, há estigmas 

tribais de raça, nação, e religião, que podem ser transmitidos por linhagem e 

contaminar por igual todos os membros de uma família. 

 Em todos esses tipos de estigma existem características sociológicas em 

comum, ou seja, um indivíduo que poderia ter sido facilmente recebido na relação 
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social cotidiana possui um traço que pode impor a atenção e afastar aqueles que ele 

encontra, destruindo a possibilidade de atenção para outros atributos seus. 

A forma de expressar o estigma é extremamente particular e prejudicial aos 

indivíduos do meio social já que segundo Goffman: 

 ...acreditamos que alguém com estigma não seja completamente humano. 
Com base nisso, fazemos vários tipos de discriminações, através das quais 
efetivamente, e muitas vezes sem pensar, reduzimos suas chances de vida. 
Construímos uma teoria do estigma, uma ideologia para explicar a sua 
inferioridade e dar conta do perigo que ela representa, racionalizando 
algumas vezes uma animosidade baseada em outras diferenças, tais como 
as de classe social.Utilizamos termos específicos de estigmas como 
aleijado, bastardo, retardado, em nosso discurso diário como fonte de 
metáfora e representação, de maneira característica sem pensar no seu 
significado original”( Goffman, 1988, p. 34 ). 

É interessante ressaltar que o indivíduo estigmatizado tende a ter as mesmas 

crenças sobre identidade que nos temos, ou seja, devido aos ditos normais os 

tratarem desta forma, com estes estereótipos, rotularem o estigmatizado, eles 

internamente se sentirão desta forma que os marcaram, a vergonha é outro fato 

central, que surge quando o individuo percebe que um de seus próprios atributos é 

impuro e pode imaginar-se como um não portador dele. 

Melo (1999), em estudo sobre os estigmas de Erving Goffman, relata que o 

estigma era a marca de um corte ou uma queimadura no corpo, significando algo de 

mal para a convivência social, que simbolizava a categoria de escravos ou 

criminosos. Um rito de desenho, para aquela época, era uma advertência, um sinal 

para se evitar contatos sociais. Na atualidade, segundo a autora, a palavra “estigma” 

representa algo de mal, que deve ser evitado, uma ameaça à sociedade, isto é, uma 

identidade deteriorada por uma ação social, segundo Goffman apud Melo: 

La sociedad establece medios para caracterizar a las personas y el 
complemento de atributos, que se  perciben como corrientes y naturales a 
los miembros de cada una de esas categorías (GOFFMAN apud MELLO, 
1999, p.11) 

Segundo Goffman apud Melo (1999), o estigma estabelece uma relação 

impessoal com o outro. É um atributo que produz um amplo descrédito na vida do 

sujeito, e que em situações extremas, é nomeado como “defeito”, “falha” ou 

desvantagem em relação ao outro; isso constitui uma discrepância entre a 

identidade social virtual e a identidade real. Para os estigmatizados, a sociedade 

reduz as oportunidades, esforços e movimentos, e ainda não atribui valor a esses 
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sujeitos, além de impor a perda da identidade social e determinar uma identidade, 

uma imagem deteriorada, de acordo com o modelo que convém a sociedade, ou 

seja: 

o social anula a individualidade e determina o modelo que interessa para 
manter o padrão de poder, anulando todos os que rompem ou tentam 
romper com esse modelo. O diferente passa a assumir a categoria de” 
nocivo ““, incapaz “, fora do parâmetro que a sociedade toma como padrão. 
Ele fica à margem e passa a ter que dar a resposta que a sociedade 
determina. O social tenta conservar a imagem deteriorada com um esforço 
constante por manter a eficácia do simbólico e ocultar o que interessa, que 
é a manutenção do sistema de controle social (Mello, 1999, p.2). 

No estudo do estigma existe a Informação Social que é a informação mais 

relevante de determinadas propriedades do sujeito, é uma informação sobre um 

indivíduo, sobre suas características mais ou menos permanentes, em oposição a 

estados de espírito, sentimentos ou intenções que ele poderia ter num certo 

momento. Essa informação, assim como o signo que o transmite, é reflexiva e 

corporificada, ou seja, é transmitida pela própria pessoa a quem se refere,por meio  

da expressão corporal na presença imediata daqueles que a recebem.  

Goffman chama de “social” a informação que possui todas essas 

propriedades supracitadas. A informação social transmitida por qualquer símbolo 

particular simplesmente confirma aquilo que outros signos nos dizem sobre o 

indivíduo completando a imagem que temos dele de forma redundante e segura. 

Entretanto, uma informação transmitida por um símbolo pode estabelecer uma 

pretensão especial de prestigio, honra ou posição de classe desejável, desta forma 

Goffman acrescenta: 

Tal signo é popularmente chamado de ‘símbolo de status’, embora a 
expressão ‘símbolo de prestígio' possa ser mais exato já que o primeiro 
termo é empregado de modo mais adequado quando o referente é uma 
determinada posição social bem organizada. Símbolos de prestigio podem 
ser contrapostos a símbolos de estigma, ou seja, signos que são 
especialmente efetivos para despertar a atenção sobre uma degradante 
discrepância de identidade que quebra o que poderia, de outra forma, ser 
um retrato global, coerente, com uma redução conseqüente em nossa 
valorização do indivíduo (p.53) 

O indivíduo estigmatizado adquire vários signos ou símbolos de estigma que 

vão caracterizá-lo como seres desacreditáveis, separando-os das pessoas 

“normais”. Essa separação não surge naturalmente, mas  é um produto histórico de 

exclusão daqueles que se enquadram como diferentes dos padrões sociais. Os  
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símbolos, adquiridos socialmente, vão se associar à identidade social do indivíduo, 

que irá perseguí-lo por toda vida com uma marca negativa de descrédito. 

 Muitas vezes, o indivíduo estigmatizado fará o acobertamento destes 

símbolos para serem aceitos em outros grupos sociais, mas como já estão 

incorporados com o sujeito, por um tempo esse acobertamento pode até funcionar, 

mas a partir das interações sociais e dos contatos face-a-face, a máscara irá caindo 

aos poucos e a identidade social real do indivíduo estigmatizado aparecerá. A 

maneira pela qual o indivíduo irá lidar com essa situação vai ter a ver entre os 

indivíduos. 

Merton apud Velho (1979) enfatiza que a especificidade do social, na tradição 

Durkheimiana, procura demonstrar que a estrutura social e cultural desenvolve um 

comportamento desviante. Confirma-se também que o ambiente social e a 

desorganização de normas e valores vai verificar que nas condições patológicas de 

um sistema social vão gerar comportamentos desviantes.   

  Podemos entender que o ser estigmatizado incorpora primeiramente a visão 

do social supracitada e também acredita que ele realmente é um ser incapacitado e 

desviante da identidade negativa que lhe foi atribuída. Esse estigma é difícil de ser 

modificado e o controle social sobre este sujeito continua,que por consequência, 

passa a não aceitar a si mesmo. 

 Velho (1979) acrescenta: 

A idéia de estigmatização aproxima-se da noção de ‘desvio social’. A 
classificação de grupos desviantes pode também ser considerada como 
expressão particular de um processo de estigmatização: ter-se-ia, de um 
lado grupos rotulados - ou estigmatizados - como ‘desviantes’ e, de outro, 
grupos admitidos como ‘normais’. O conceito de desvio social, da mesma 
forma que o de estigma, implica necessariamente um quadro relacional, 
uma vez que qualquer daquelas categorias não pode ser pensada 
isoladamente, mas apenas dentro de um sistema de oposições sociais: 
neste caso’,desviantes’ e ‘normais’ emergem como tipos que se afirma 
contrastivamente, constituindo assim, essencialmente, uma manifestação 
de categorização social. ( Velho, 1979, p. 30) 

 Velho (1979) é no Brasil um dos pioneiros a difundir a obra de Goffman. Nesta 

relação com o estigma, o mesmo aponta que o indivíduo estigmatizado recebeu uma 

categorização do social, que lhe atribui uma marca de ser desviante, colocado do 

lado oposto de um ser normal. Talvez este rótulo seja incorporado à sua identidade 

social. 
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Melo (1999) relata que a identidade social estigmatizada destrói atributos e 

qualidades do sujeito e exerce o poder de controle de suas ações e reforça a 

deterioração da sua identidade social enfatizando os desvios e ocultando o caráter 

ideológico dos estigmas, desta forma: 

A sociedade limita e delimita a capacidade de ação de um sujeito 
estigmatizado, marca-o como desacreditado e determina os efeitos 
maléficos que pode representar. Quanto mais visível for a marca menos 
possibilidade tem o sujeito de reverter, nas suas inter relações, a imagem 
formada anteriormente pelo padrão social”.(Melo, 1999, p. 3). 

Mas surge um grande problema em geral nestas relações, devido à tendência 

para a difusão de um estigma do indivíduo marcado por suas relações mais 

próximas. Isso decorre a partir do conceito de “normalização” que a sociedade 

impõe e automaticamente é enfrentado pelos estigmatizados e seus adeptos, 

Goffman (1988) analisando estes fatos acrescenta: 

As pessoas que tem um estigma aceito fornecem um modelo de 
“normalização” que mostra até que ponto podem chegar os normais quando 
tratam uma pessoa estigmatizada como se ela fosse um igual. (A 
normalização deve ser diferenciada da ”normificação”, ou seja, o esforço, 
por parte de um indivíduo estigmatizado, em se apresentar como uma 
pessoa comum, ainda que, não esconda necessariamente seu defeito. As 
pessoas que têm um estigma aceito podem colocar tanto o estigmatizado 
quanto o normal numa posição desconfortável: estando sempre prontos a 
suportar a carga do que não é realmente seu (Goffman, 1988, p. 40) 

Neste caso ambos mascaram o estigma existente porque não sabem lidar 

com ele e vivem no mundo imaginário criado neste acobertamento, não pensando 

que a aceitação do estigma poderia mudar as regras do jogo de normatização, 

estabelecendo uma outra ordem de interação face-a-face nos indivíduos, neste caso 

uma simulação. 

Para Goffman, as pessoas que tem um estigma particular tendem a ter 

experiências semelhantes de aprendizagem relativa à sua condição e a sofrer 

mudanças semelhantes na concepção do Eu. Isso ocorre também nas fases do 

processo de socialização, na qual o individuo estigmatizado aprende a incorporar o 

ponto de vista dos normais, adquirindo, portanto as crenças da sociedade em 

relação à identidade, essa é uma idéia geral que significa possuir um estigma em 

particular. 

Ocorre neste processo a aceitação das condições que os normais consideram 

parte do sistema de ordem social, esse processo se torna mais forte quando o 
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indivíduo incorpora para si os padrões estabelecidos, nesta incorporação: a 

sensação de incapacitado, incompleto e detentor de um defeito, ficará cada vez mais 

forte e às vezes nunca mais sairá do sujeito. As mudanças que podem ocorrer giram 

em torno do acentuamento desta desvantagem ou superproteção acobertando o 

sujeito, para melhor clarificar Goffman (1988). 

A capacidade de uma família e em menor grau, da vizinhança local, em se 
constituir numa cápsula protetora para seu jovem membro. Dentro de tal 
cápsula, uma criança estigmatizada desde seu nascimento pode ser 
cuidadosamente pelo controle de informação (Goffman, 1988, p.42). 

Neste círculo encantado, impede-se que entrem definições que o diminuam, 

enquanto se dá amplo acesso a outras concepções da sociedade, concepções que 

levam a criança encapsulada a se considerar um ser humano inteiramente 

qualificado que possui uma identidade normal quanto às questões básicas Goffman 

(1988).  

Esta forma de proteção é bem identificada em famílias que têm pouca 

informação sobre o indivíduo excluído socialmente, como pudemos identificar em 

conversas com familiares e profissionais que convivem com deficientes de um 

Centro de Educação Inclusiva no município de Mauá-SP. Surgiam vários dados 

importantes a partir dos técnicos e os professores que atendem crianças e adultos 

com deficiências: estes relatavam que várias famílias deixavam seus filhos em casa 

sem o contato com as pessoas “normais”, porque na visão destes, o indivíduo com 

deficiência estaria protegido e viveria melhor em casa. Goffman (1988) a partir desta 

cena acrescenta: 

O momento critico na vida do individuo protegido, aquele em que o circulo 
doméstico não pode mais protegê-lo varia segundo a classe social, lugar de 
residência e tipo de estigma, mas, em cada caso, a sua aparição dará 
origem a uma experiência moral. Assim, freqüentemente se assinala o 
ingresso na escola pública como a ocasião para a aprendizagem do 
estigma, experiência que às vezes se produz de maneira bastante 
precipitada no primeiro dia de aula, com insultos, caçoadas, ostracismo, e 
brigas. É interessante notar que, quanto maiores as “desvantagens” da 
criança, mais provável é que ela seja enviada para uma escola de pessoas 
de sua espécie e que conheça rapidamente a opinião que o publico em 
geral tem dela (Goffman, 1988, p. 42). 

Goffman reafirma a cena citada relatando que quando os ditos normais são os 

que colocam essas crianças junto à “seus iguais” esta se sentirá melhor e assim 

aprenderá que aquilo que considerava como o universo de seus iguais estava 

errado, e que o mundo seu é realmente bem menor, e separado dos outros. Deve-se 
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acrescentar que quando na infância, o estigmatizado ainda consegue atravessar 

seus anos de escola com algumas ilusões.  

O ideal ilusório será quebrado aos poucos no estabelecimento de relações ou 

essa superproteção é colocada em questão quando depois de 15 ou 20 anos que 

este indivíduo que vive dentro desta cápsula familiar irá entrar em contato com os 

ditos normais na procura de trabalho e o colocarão no momento da verdade, ou seja, 

exclusão e da categorização ao extremo. 

Deve-se acrescentar que quando um indivíduo adquire tarde um novo ego 

estigmatizado, as dificuldades que sente para estabelecer novas relações, as 

pessoas com as quais ele passou a se relacionar depois do estigma podem vê-lo 

simplesmente como uma pessoa que tem uma deficiência e dentro desta 

representação o indivíduo é portador de defeito. As amizades anteriores, à medida 

que estão ligadas a uma concepção do que ele foi, podem não conseguir tratá-lo, 

nem com um tato formal nem com uma aceitação familiar total. 

Goffman acrescenta que no caso do indivíduo cuja desvantagem física é 

recente, seus companheiros de sofrimento que estão mais avançados do que ele na 

manipulação do estigma far-lhe-ão, provavelmente, uma série de visitas para dar-lhe 

às boas vindas ao clube e para instruí-lo sobre o modo de adaptar-se física e 

psiquicamente.  

       Podemos refletir sobre o momento em que os deficientes descobrem que as 

pessoas que possuem o seu estigma são pessoas iguais a qualquer outra. Nesse 

momento, o estigmatizado pode chegar a pensar que os amigos que tinha antes do 

estigma. Assim, considera desumanos aqueles a quem ele aprendeu a ver como 

pessoas tão completas quanto ele. 

 

3.2 Manipulação do estigma 

 

 Goffman se ocupa do controle da informação e identidade pessoal, relatando 

a diferença entre o indivíduo desacreditado e o desacreditável, isto é, entre aquele 

que apresenta aos normais uma discrepância visível entre sua identidade virtual e 

entre aquele cujo estigma ou “defeito” não é imediatamente visível nem conhecido 

por outros. É neste caso que ocorre a manipulação da informação sobre esse 

mesmo defeito. Para o autor, a informação social é transmitida pela própria pessoa a 



73 
 

  

quem se refere, por meio de símbolos que são divididos por Goffman em três tipos: 

de prestígio, de estigma e desidentificadores. Esses símbolos tendem a quebrar 

uma imagem lançando dúvidas sobre a validade da identidade virtual do sujeito. 

 O autor relata também sobre a visão do estigma, ou seja, até que ponto o 

estigma está adaptado para fornecer meios de comunicar que o indivíduo possui. 

Goffman ocupa-se do encobrimento do estigma que é um fator crucial na análise 

destes casos e que pode provocar diversos tipos de “ameaças”: a identidade social 

virtual que o “desmascarar” do encobrimento pode desencadear. Portanto Cunha 

(2003), relata questão do Acobertamento que por parte dos estigmatizados com 

defeitos conhecidos, se desenvolve no processo de interação social, ou seja: 

O método de Goffman no estudo da interação social do cotidiano não se 
baseia na manutenção da ordem social, ao contrario da sociologia 
tradicional, mas sim na analise de como essa ordem social pode se 
desmoronar, as causas e conseqüências desse desmoronamento e a forma 
como os indivíduos reagem a estas situações, daí seu interesse por 
comportamentos desviantes e disso são prova as suas duas obras, Asylums 
(1961) estigma (1963) (Cunha, 2003, p. 8) 

  Goffman relata que quando há uma discrepância entre a identidade social real 

de um indivíduo e sua identidade virtual é possível que nós, normais, tenhamos 

conhecimento desse fato antes de entrarmos em contato com ele. É possível que 

essa discrepância se torne evidente no momento em que o indivíduo nos é 

apresentado uma vez que se trata de uma pessoa desacreditada e foi desse tipo de 

pessoa que fundamentalmente Goffman se preocupou em seu estudo. 

 A questão que se coloca não é a da manipulação da tensão gerada durante 

os contatos sociais, e sim da manipulação de informações sobre os defeitos das 

pessoas. Exibí-los ou ocultá-los, contá-los ou não contá-los, revelá-los ou escondê-

los, mentir ou não mentir; e em cada caso, para quem, como, quando e onde. O ex-

paciente mental esconde informações sobre sua identidade social verdadeira, 

recebendo e aceitando um tratamento baseado em falsas suposições a seu respeito, 

ou seja, segundo Goffman a manipulação da informação oculta que desacredita o 

Eu, ou seja, “o encobrimento”. Este é o segundo problema geral que Goffman 

focaliza em suas notas, já que para ele existe também o ocultamento de fatos 

positivos, que pode se considerar na verdade o encobrimento inverso. (Goffman, 

1988) 
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Essa vergonha faz em alguns casos que este indivíduo tente corrigir 

diretamente o que considera como defeito. Isso ocorre, geralmente, quando uma 

pessoa fisicamente deformada se submete a uma cirurgia plástica, um cego a 

tratamento ocular, entre outros. Isso ocorre devido a uma transformação do ego, 

para apagar um defeito em alguém e prova que os defeitos foram corrigidos para se 

enquadrar nas categorias dos normais. 

Segundo Magalhães (2005) a sociedade não é a única que influencia 

negativamente nesta relação dos mecanismos de manipulação do estigma. É aí que 

surge um fator crucial nesta pesquisa.   

A escola muitas vezes é percebida erroneamente de forma positiva, pois pode 

parecer inacessível aqueles que não podem participar dos logros construídos pela 

sociedade,  uma vez que estão excluídos do processo de desenvolvimento humano 

que, muitas vezes, leva em conta as influências do estigma que são fortemente 

encaradas nos contatos face-a-face no meio escolar e sendo fonte de manipulação e 

construção das identidades virtuais para serem aceitos os critérios escolares. 

          Outra utilização do estigma está relacionada a ganhos próprios secundários, 

ou como desculpa pelo fracasso que chegou a ocorrer no indivíduo. Isso ocorre uma 

vez que o ser estigmatizado usa o seu defeito para não ser condenado de algum 

delito, mesmo tendo plena consciência do ocorrido. Pode, inclusive, justificar o 

sujeito a não se esforçar em determinado aprendizado: as pessoas “normais” podem 

desacreditar dele devido ao seu não esforço e estigma, não cobrando do ser 

estigmatizado o que cobraria aos seus “normais”. 

Goffman acrescenta que tanto os estigmatizados quanto nós, os normais, 

quando nos introduzimos nas situações sociais mistas é possível que ocorram 

conflitos e que nem todas as coisas caminhem suavemente. Primeiro porque entre 

seus iguais o indivíduo estigmatizado pode utilizar sua desvantagem como base 

para organizar sua vida, mas para isso deve aceitar o viver num mundo incompleto; 

isso pode ser sua possessão do estigma já que ele estará preso a isso a todo tempo 

e não conseguirá muitas vezes projetar outro modo de viver. Isso ocorre em 

comunidades residenciais desenvolvidas de forma étnica, racial, ou religiosa que 

possuem uma alta concentração de pessoas tribalmente estigmatizados.                                                         

 Outro fator considerado por Goffman, diz respeito há um conjunto de 

indivíduos dos quais o estigmatizado pode esperar algum apoio, ou seja, existem 

aqueles que compartilham seu estigma e em virtude disto são definidos e se definem 
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como seus iguais. O segundo conjunto de indivíduos que compartilham com os 

contatos mistos com os estigmatizados é composto pelos “informados” que são os 

“normais”, que devido a uma situação especial levou a privar intimamente da vida 

secreta do indivíduo estigmatizado e a simpatizar com ela, e que vivem, ao mesmo 

tempo, uma certa aceitação e uma certa pertinência cortês no clã. As pessoas 

informadas são aquelas para as quais o indivíduo que tem um defeito, não precisa 

se envergonhar, nem se autocontrolar, já que sabem que entre esses, pode ser 

considerado como uma pessoa comum. 

        Uma pessoa estigmatizada, além de usar os desidentificadores para acobertar 

o seu estigma, utiliza ainda a manipulação que as pessoas fazem sobre as 

informações transmitidas sobre si próprias, tendo de considerar a maneira por meio 

da qual elas enfrentam as contingências de serem vistas. Por isso, tradicionalmente, 

a questão do encobrimento levantou segundo Goffman (1988) o problema da 

“visibilidade” de um estigma particular, ou seja: 

Até que ponto o estigma está adaptado para fornecer meios de comunicar 
que um indivíduo o possui, por exemplo, ex-pacientes mentais e pais 
solteiros que esperam um filho compartilham um defeito que não é 
imediatamente visível; os cegos, entretanto são facilmente notados. A 
visibilidade é, obviamente um fator crucial”. Além disso, a informação 
cotidiana disponível sobre ele é a base da qual ele deve partir ao decidir 
qual plano de ação a empreender quanto ao estigma que possui. Assim 
qualquer mudança na maneira em que se deve apresentar sempre e em 
toda a parte terá, por esses mesmos motivos, resultados fatais sendo isto 
possivelmente que originou entre os gregos a idéia de estigma (Goffman 
1988, p.58). 

Já que é por meio de nossa visão que o estigma dos outros se torna evidente, 

com maior freqüência, talvez o termo visibilidade não crie muita distorção. O termo 

mais geral seria mais preciso falando de “percepitibilidade” e ”evidenciabilidade”; por 

isso para que o conceito de visibilidade possa ser usado com segurança, mesmo 

nessa versão correta, ele deve ser diferenciado de três outras noções que são, com 

freqüência, confundidas com ele. 

A primeira, segundo Goffman, é que a visibilidade de um estigma deve ser 

diferenciada da sua “possibilidade de ser conhecido”. Isso ocorre uma vez que um 

estigma de um indivíduo é muito visível e o simples fato de que ele entre em contato 

com outros levará o seu estigma a ser conhecido. Mas se outras pessoas conhecem 

ou não o estigma de um individuo, depende de outro fator, já que além da sua 

visibilidade corrente, ou seja, o que conhecemos ou não do indivíduo estigmatizado 
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esse conhecimento pode estar baseado em mexericos sobre ele ou num contato 

anterior com ele durante o qual o estigma mostrou-se visível. 

Um bom exemplo que podemos citar diz respeito à primeira informação sem o 

contato direto com uma pessoa que tem paralisia cerebral e, na primeira imagem 

que nos vem à cabeça é que seria uma pessoa estigmatizada, imóvel em uma 

cadeira ou cama, que não possui capacidade cerebral de organizar situações, 

resolver problemas, ou seja, um ser incapaz. No entanto, podemos nos deparar com 

alguns casos de pessoas com paralisia cerebral, que andam e conseguem vivenciar 

as atividades da vida cotidiana sem maiores esforços. Além de suas próprias 

limitações, isso nos deixa claro que as marcas e imagens sociais que já nos foram 

oferecidas, muitas vezes nos enganam e fazem que reforcemos os estigmas em 

determinados indivíduos. 

A segunda questão trata da visibilidade que deve ser diferenciada da 

intrusibilidade. Para Goffman, quando um estigma é imediatamente perceptível, 

permanece a questão de se saber até que ponto ele interfere no fluxo da interação. 

Por exemplo, numa reunião de negócios ninguém que esteja sentado numa cadeira 

de rodas passará despercebido. Ao redor da mesa de conferência, entretanto, seu 

defeito pode ser ignorado. Por outro lado, um indivíduo com dificuldades de fala, a 

partir do momento que surge a necessidade de falar, seu estigma será visível e a 

atenção será voltada para a descoberta do seu defeito.  

Em terceiro lugar, a visibilidade de um estigma deve ser dissociada de certas 

contingências do que pode ser chamado de seu “foco de percepção”. Nos normais 

desenvolvemos concepções, fundamentais objetivamente ou não, referentes à 

esfera de atividade vital, que primeiro desqualifica o portador de um determinado 

estigma. Portanto a questão da visibilidade nos traz, por exemplo: 

Esses estigmas nos levam, em primeiro lugar, a discriminação em questões 
como designação para empregos, e afetam a interação social imediata 
somente, por exemplo, porque o individuo estigmatizado pode ter tentado 
manter o seu atributo diferencial em segredo e sente-se inseguro sobre sua 
capacidade de fazê-lo, ou porque as outras pessoas presentes conhecem a 
sua condição e tentam penosamente não fazer alusão a ela” (Goffman, 
1988 p. 60). 

 3.3. A Identidade Pessoal 
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  Muitas vezes, a manipulação do estigma é uma ramificação de algo básico na 

sociedade, ou seja, o estereótipo ou o “perfil” de nossas expectativas normativas em 

relação à conduta e ao caráter, à área de manipulação do estigma, que então pode 

ser considerada como algo que pertence fundamentalmente à vida pública. Os 

contatos entre estranhos ou simplesmente conhecidos demonstraram que além das 

técnicas que utilizam para lidar com estranhos, as pessoas que possuem 

desvantagens físicas podem desenvolver métodos especiais para eliminar a 

distância e o tratamento cauteloso que provavelmente receberão: elas podem tentar 

chegar a um plano mais “pessoal” em que de fato, o seu defeito deixará de ser um 

fator crucial.  

 Fred Davis chama esse processo de “abrir caminhos”; em outros casos 

segundo Goffman, aqueles que têm um estigma corporal contam que dentro de 

certos limites, as pessoas “normais” com os quais o sujeito tem uma relação, 

frequentemente aos poucos serão menos evasivas no que tange à sua 

incapacidade, de tal maneira que algo como uma rotina diária de normalização pode 

se desenvolver. 

Podemos entender, a partir deste relato de Goffman,  que com os contatos de 

interação entre sujeitos estigmatizados e os ditos “normais”, a aceitação de ambas 

as partes aconteceram a tal ponto que a visão de desmerecimento ou incapacidade 

será aos poucos sendo quebrada, da mesma forma que o estigmatizado aprenderá 

que pode demonstrar seu defeito porque encontrará no outro uma aceitação. Isso 

ocorre em lugares onde os contatos com indivíduos com defeito acontecem 

periodicamente, como as pessoas que moram próximos de hospitais psiquiátricos, 

em cidades que tem uma escola de treinamento de cegos, que aprendem a olhar 

esses sujeitos com aprovação. 

Ainda assim, a despeito dessas provas, descrenças diárias sobre o estigma e 

a familiaridade, deve-se ver que a familiaridade não reduz necessariamente o 

menosprezo. Por exemplo, as pessoas “normais” que vivem próximos de colônias 

constituídas de grupos estigmatizados conseguem, com bastante habilidade manter 

os seus preconceitos e reproduzi-los socialmente. Um exemplo bem claro seria 

entender a entrada de deficientes dentro do sistema regular, junto com alunos ditos 

normais: mesmo com a informação sobre as potencialidades do sujeito e a própria 

interação. Muitas vezes encontramos educadores, pais e alunos com atitudes e falas 
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preconceituosas que reforçam o estigma de defeito e incapacidade do sujeito, ou 

seja: 

assim, que estejamos em interação com pessoas intimas ou com estranhos, 
acabaremos por descobrir que as marcas da sociedade ficam claramente 
impressas nesses contatos, colocando-nos mesmo nesse caso, em nosso 
lugar (Goffman, 1988 p. 63). 

 

3.4 Inclusão e o ser estigmatizado 

Entendendo que os estigmas podem ser marcas, impressões, símbolos 

corporais, entre outros códigos que cria a identidade social do sujeito e que desde a 

Grécia antiga, segundo Goffman (1988), já existiam tanto para mostrar os 

imperfeitos como para demarcar os escravos e suas posses e marcar o ser para ser 

evitado e banalizado na sociedade e que a educação, o estado e a religião estão 

historicamente ligada a esta forma de olhar o indivíduo e separá-lo, e isso vai se 

ramificando,e  sem perceber tornando-se algo natural. 

  Na evolução que passa a Educação, sendo influenciada pelas várias 

teorias, atualmente a proposta é pensar uma Educação para todos, independente de 

seus estigmas, com princípios na educação inclusiva, em uma escola democrática e 

participativa, o que na realidade vivida na sociedade atual, não passa de uma forma 

romântica de enxergar as coisas. Só pensar e criar leis não basta: o sujeito tem que 

modificar a forma de olhar as coisas e modificar sua prática.Quando a sociedade 

coloca o estigma nos indivíduos e os coloca como imperfeitos, fora deste ou daquele 

padrão, forma um pensamento dicotomizado, demarcando-os, o que segundo 

Mantoan (2003) recorta a realidade permitindo subdividir os a alunos como em 

“normais e com deficiência” ou pior: 

...é marcada por uma visão determinista, mecanicista, formalista, 
reducionista, própria do pensamento cientifico moderno, que ignora o 
subjetivo, o afetivo, o criador, sem os quais não conseguimos romper com o 
velho modelo escolar para produzir a reviravolta da inclusão (p.190) 

 Goffman (1988) acrescenta que não existe essa separação entre o ser 

estigmatizado e o normal já que ambos são parte um do outro; primeiro porque são 

interdependentes, o que para categorizar um ou outro deve se estabelecer em 

grupos distintos. Para superar essa dicotomia surge a necessidade de se resgatar a 
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verdadeira identidade social por trás da deficiência, ou seja, ser capaz de enxergar o 

ser completo com limitações e potencialidades. 

 O normal e o estigmatizado não são pessoas, e sim perspectivas que são 
geradas em situações sociais durante os contatos mistos, em virtude de 
normas não cumpridas que provavelmente atuam sobre o encontro. (p.146). 

O ser corporalmente estigmatizado, isto é, que está fora dos padrões de 

normalidade, fica à margem da sociedade. Os “normais” só conseguem enxergar os 

atributos negativos, que são transmitidos por meio da aparência de sua deficiência: 

nem o ser estigmatizado se aceita, tentando acobertar seu estigma, e nem a 

sociedade em que está inserido o aceita, já que os normais pensam ser pessoas 

normais e superiores. Outro ponto importante é ressaltado por Minunchin Apud Melo 

(1999): a família é uma unidade social que desenvolve múltiplos papéis 

fundamentais para o crescimento psicológico do sujeito e em sua identidade, 

desempenhando influência nestes estigmas e marcando as diferenças sociais e 

culturais, mas com raízes universais, ou seja: 

A família é uma organização de apoio, proteção, limites e socialização. Tem 
uma proposta e propriedades de auto perpetuação; uma vez favorecido um 
processo de mudança, a família o preservará, pois as experiências são 
qualificadas dentro dela e permanecem na vida do grupo. A família convive 
com as mudanças de valores, de padrões éticos, econômicos, políticos, e 
ideológicos da sociedade (MINUNCHIN Apud MELO, 1999, p. 4). 

Portanto a família, segundo Mello (1999), transmite a tradição que representa 

o cenário do imaginário cultural, com os significados e significantes dos ritos e mitos 

do presente e do passado, marcando as relações internas e externas, os vínculos 

afetivos e sociais. Por meio dos vínculos estabelecidos na família, o sujeito 

estigmatizado pode encontrar para a apreensão das suas diferenças, no contexto 

das semelhanças, relativizando a diferença e acrescentando pontos significativos na 

sua identidade social, algo diferente no universo das semelhanças. 

A sociedade em geral, por medo do diferente, se distancia do indivíduo, 

colocando várias barreiras e estigma que impedem uma nova observação do todo, 

por que já esta contaminada com um olhar de superioridade, que categoriza, separa, 

compara e exclui. Olhar que cada vez mais se mostra excludente e de separação 

social. 

Não existe acaso nessa separação do perfeito e imperfeito, do estigmatizado 

e normal, pois quanto mais a classe dominante estabelece pessoas com estigmas 
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mostrando que são diferentes e antagonistas, as sociedades fica cada vez mais 

perdida, fragilizada e desarticulada, de forma a colaborar, assim, com a exploração 

atual, ou seja, o capital social e econômico continua a favor de uma elite, o que 

reforça esse distanciamento e a competição social, destruindo desse modo os que 

estão fora do padrão de iguais. 

Ou seja, a sociedade estabelece um modelo de categorizar e tenta catalogar 

as pessoas conforme os atributos considerados comuns e normais criando um 

modelo social de indivíduo (“o que deve ser”) e no processo das nossas vivências, 

nem sempre são imperceptíveis a imagem social do indivíduo que criamos. Essa 

imagem pode não corresponder à realidade, mas sim, o que Goffman apud Melo 

(1999) denomina uma identidade social virtual, ou seja, aquilo criado para o 

indivíduo e incorporado por ele sem perceber, e muitas vezes, para fazer o 

encobrimento do estigma, o indivíduo se apropria dela. 

Desta forma, Goffman afirma que o estranho que está à nossa frente mostra 

evidências que o torna diferente e atributos que o separa dos outros indivíduos. 

Essa separação o classifica em uma espécie menor, desqualificada socialmente, ou 

em um extremo, uma pessoa completamente má, perigosa ou fraca. Assim, 

deixamos de considerá-lo criatura comum, ou muitas vezes, nem o vemos como ser, 

de forma a reduzí-lo a uma pessoa estragada e diminuída.  

Essa característica, segundo o autor, é tão complicada, que transmite ao 

sujeito um efeito de descrédito muito grande, considerando apenas um defeito, uma 

fraqueza, uma desvantagem constituindo, assim, uma discrepância de sua 

identidade social virtual e a identidade social real, colocando-a idêntica, não própria 

do que o sujeito é realmente, mas sim, um padrão estabelecido de identidade 

simplesmente virtual e não real, já que enxerga o sujeito a partir de seu estigma 

(defeito) e não do ser global e completo. 

Goffman (1988) acrescenta que o indivíduo deve se ver como um ser humano 

completo, aceitando seu estigma colocado pelo social, por que na pior das hipóteses 

esse ser é excluído naquilo que em última análise, é apenas uma análise de uma 

visão unificada da vida social de um grupo, deixando de ser um tipo de categoria 

estabelecida, e passa a ser  humano.  

Pensando assim, o estigmatizado deve entender que o mal não é nada em si 

mesmo; ele não deve se envergonhar dele ou de outros de sua categoria, nem 

tentar se ocultar fingindo ser o que não é realmente, e por meio de um esforço árduo 
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e de auto-treinamento, deve se reconhecer e mostrar-se para os outros ser total, 

entendendo que os normais também possuem  seus problemas e suas dificuldades 

de aceitação, colocando assim, todos no mesmo barco de auto-aceitação. Portanto, 

o indivíduo estigmatizado não deveria sentir amargura, ressentimento ou 

autopiedade, ao contrário,  deveria encontrar um modo de ser alegre e espontâneo, 

mostrando suas potencialidades e contribuições no papel social. 

Muitas vezes, os normais não possuem a maldade quando tratam os outros 

com preconceitos, e quando o fazem é porque não conhecem bem a situação do 

outro. Isto ocorre já que, em geral, somos educados para ter medo e distanciamento 

do diferente. Portanto,  esses normais precisam ser ajudados, por  pensarem que 

agem com naturalidade e delicadeza. Ações e observações indelicadas não devem 

ser respondidas com a mesma moeda, já que o indivíduo estigmatizado deve ter 

calma para se perceber e fazer com que o outro o perceba, no sentido de uma 

reeducação complacente do normal mostrando que ele é um ser humano completo. 

 Esse entendimento só ocorrerá uma vez que os indivíduos se relacionarem. 

Assim, será possível se perceberem como diferentes e se aceitarem na mudança 

deste olhar por meio do convívio e do vínculo afetivo e social.  Concordando com 

isso, Goffman (1988) afirma: 

...Quanto mais o estigmatizado se desvia da norma, mais admiravelmente 
deverá expressar a posse do eu subjetivo-padrão se quiser vencer 
convencer os outros de que possui, e mais estes exigirão que ele lhes 
forneça um modelo daquilo que supõe que uma pessoa comum deve sentir 
a respeito dele (Goffman, 1988, p.146). 

Quando o estigmatizado descobre que os normais têm dificuldade de aceitar 

seu defeito, a pessoa estigmatizada deve ajudá-los, fazendo esforços para diminuir 

a tensão. Muitas vezes, o indivíduo estigmatizado pode “quebrar o gelo” mostrando 

explicitamente seu defeito declarando abertamente que está livre e aceita a situação 

como ela é realmente, e que pode vencer suas dificuldades facilmente.  

Em suma, as identidades sociais se constituem na sua relação com o 

processo de estigmatização e criação do ser deficiente, principalmente do corpo em 

que as marcas são mais evidentes e visíveis. A aceitação não se cria sozinha como 

o individuo acredita, e sim é construída socialmente, para manutenção de padrões 

sociais e econômicos do indivíduo.  

Enfim, quando investigamos a identidade pessoal, surge um papel importante 

de controle de informação e manipulação do estigma, que é criado para fazer do ser 
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um boneco que agirá da forma que a classe dominante estabelece. Sendo assim, a 

forma de olhar para o deficiente deve ser modificada, podendo ser subjetiva, 

reflexiva e experimentada pelo indivíduo: isso que salvará o sujeito dessas correntes 

dogmáticas, escravistas, alienantes e que atrapalham todo o processo de inclusão e 

reconhecimento do humano. O resgate das diferenças e aceitação da deficiência é 

de extrema importância para poder olhar os sujeitos em geral como seres 

interdependentes que podem ser diferentes intelectualmente, socialmente e 

corporalmente. 
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Capítulo IV 

 

A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. 
 Por isso, cante, chore, dance, ria e viva intensamente: 

       antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. 
Charles Chaplin 

4.1 Atores, interações sociais e produção do estigma 

 

 Nosso estudo até o momento analisou as influências intelectuais de Goffman 

e a construção de seu arcabouço teórico no que tange às interações sociais no 

cotidiano. Tais estudos possibilitam retratar a escola como um grande palco social 

em que os atores manipulam papéis para vivenciar uma ordem e, principalmente, 

para demonstrar como neste cotidiano escolar a noção de estigma demonstra-se tão 

presente. 

 Sendo assim, esse capítulo visa analisar os dados obtidos por meio das 

entrevistas com três professores da rede estadual para verificar seus conhecimentos 

sobre as deficiências e sobre as políticas de inclusão, pretendeu-se verificar ainda 

como essas professoras lidam com os conflitos ocorridos devido aos preconceitos 

vividos pelos alunos estigmatizados.  

            Buscamos ainda entender qual a intervenção dos professores em relação ao 

estigma incorporado pelos alunos com deficiência. Para preservar a integridade dos 

entrevistados foram utilizados nomes fictícios como Maria, Alice e Joana.  

Utilizamos uma abordagem etnográfica do cotidiano escolar, baseada na 

etnografia dos estudos de Goffman (1988), que faz uma imersão no cotidiano, 

identificando por meio da microssociologia, como nas micro-ações sociais, por meio 

de gestos, contato face-face, do olhar e das emoções, as pessoas com deficiência 

manipulam seu estigma e sua identidade social como estratégias para conseguir 

interagir dentro do espaço escolar, ou se favorecer nas interações cotidianas.  

As observações que ocorreram durante o ano 2008 são descritas por meio de  

cenas, aprendidas em minhas aulas de Educação Física, e da professora (Maria) em 

intervalos e eventos da escola. O critério de seleção das cenas baseou-se na 

observação da interação entre os alunos, em busca da identificação de situações de 

estigmatização, reprodução do estigma, manipulação do estigma e o desejo de 

superação do mesmo.  

http://www.pensador.info/autor/Charles_Chaplin/
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 Procurou-se intensificar a pesquisa na identificação de como a escola trata 

dessa problemática, sendo que a mesma é influenciada por uma política econômica 

e ideológica, que seleciona e normatiza as ações escolares, além de ser pautada 

por políticas que impõem externamente e internamente regras ao espaço escolar e a 

seus agentes. 

   

Perfil dos atores entrevistados 

Inicialmente, apresentaremos o perfil das 3 professoras que foram 

entrevistadas no decorrer do ano de 2008, que se caracterizam por possuírem 

formação universitária diversa, mas que trabalham com portadores de deficiência na 

rede pública de ensino. 

 A primeira professora entrevistada, aqui denominada Maria, relatou que tem 

32 anos e que se formou em Educação Física em 2003, na Faculdade Fefisa. Ela 

relatou que já atuava com alunos com deficiência, sem maiores problemas porque 

existe um caso em sua própria família: o irmão possui deficiência auditiva. 

Atualmente trabalha na rede estadual de ensino, na Faculdade de Educação Física 

(Fefisa) fazendo monitoria, e ainda como professora de Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS). Possui especialização em Educação Física Infantil e Educação Física 

Adaptada. 

  A docente 2, denominada Alice relatou que tem 45 anos, formação de 

magistério.  Cursou pedagogia nas Faculdades Claretianas em 2007 e trabalha em 

escolas estaduais há alguns anos. Diferentemente de Maria, relata que nunca havia 

trabalhado com pessoas com deficiências e que o primeiro contato a deixou 

chocada. Como podemos observar a seguir: 

Eu fiquei chocada por que nunca trabalhei com pessoas com deficiência 
como a dele1, foi uma surpresa, por que a mãe simplesmente falou: “ele não 
vai ao banheiro sozinho”, e me deu tchau, então foi um choque. 

(Trecho da entrevista com a professora Alice) 

 

 A entrevistada número 3, denominada aqui como Joana, tem 28 anos, se 

formou em pedagogia na fundação Santo André, tem especialização no instituto de 

                                            
1 Jonathan possui deficiência física, o mesmo não pode flexionar totalmente o joelho devido à cirurgia 
e pino que tem no local, possui baixa estatura e dificuldades na fala, na marcha e na própria 
aprendizagem..  
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Psicologia da USP em violência doméstica, além de especialização em deficiência 

mental. Ministra aulas há 9 anos e comenta: 

Comecei na Educação Infantil, em escola particular. Junto entrei no EJA e 
no Mova, mas larguei as duas coisas, porque eu percebi que não era bem o 
que eu queria. Fui fazer estágio no CIEE e fiquei dois anos numa empresa 
de química em Diadema. Fui professora lá porque a empresa precisava da 
certificação da ISO 9000, e para isso era necessária uma professora 
pedagogo. Fiquei lá durante ( ... ), então saí e comecei a trabalhar  para a 
Metodista, que tinha na época o  Promac, Programa de Alfabetização e 
Cidadania (....) que atendia jovens e adultos, (...) fiquei alguns anos, não me 
recordo quanto. Depois acumulei o Pronac com a prefeitura de Mauá, entrei 
no concurso de Educação Especial. Isto foi em 2004.  Em 2005, fiz o 
concurso do Estado e ingressei em 2006 (..) deixei o Promac e fiquei na 
prefeitura de Mauá e no Estado. 

                                        (Trecho da entrevista com a professora Alice) 

 

 A professora Joana, antes de atuar na escola pública, já possuía certa 

experiência em ministrar aulas para pessoas diferentes, já que dentro das salas de 

MOVA2 e EJA3 muitos alunos apresentam várias dificuldades e que estão dentro do 

contexto de estigmatizados e excluídos, uma vez que foram excluídos dos bancos 

escolares no passado. Sendo assim, Joana vivenciou uma trajetória diferente das 

professoras Maria e Alice. Essa vivência possibilitou que seu olhar em relação à 

pessoa com deficiência, provocasse em si uma melhor aceitação, e desta forma ela 

escolheu a educação especial por opção. No decorrer deste capítulo vamos 

entender como o contato anterior no meio familiar (Maria) e a especialização e 

escolha (Joana), muda a forma de olhar e tratar o ser estigmatizado.  

 A intenção, no presente estudo, ao entrevistar professoras com perfis 

diversos: primeiramente sem nenhuma experiência em educação especial como 

Alice, em segundo lugar com especialização em educação física adaptada e com o 

contato familiar com a deficiência como a Maria, e por fim Joana, formada em 

pedagogia, especialista em deficiência mental que atua em uma escola especial e 

na rede pública estadual, foi perceber essa diferença de formação e atuação. As 

entrevistadas nos forneceram dados diferentes sobre como elas vêem os indivíduos 
                                            
2 Movimento de Educação de Jovens e Adultos, atende a pessoas acima de 15 anos que não se 
alfabetizaram na fase escolar adequada, muito destes são trabalhadores, jovens em defasagem 
educacional e pessoas com deficiência, as aulas são ministradas na maioria das vezes em igrejas, 
associações, garagens e escolas municipais.  
3 Educação de Jovens e Adultos, atende a pessoas acima de 15 anos, na maioria das vezes já 
alfabetizados, muito destes são trabalhadores, jovens e pessoas com deficiência, as aulas são 
ministradas em escolas municipais e estaduais. 
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estigmatizados, como os tratam e quais as estratégias utilizadas para atuar com o 

diferente.  

 Em entrevista as professoras relataram; que é difícil o trabalho com alunos 

com deficiência, porque existem vários tipos de deficiências que eles nunca 

imaginariam enfrentar na escola que trabalham, entretanto um trabalho responsável 

pode trazer vários resultados positivos para toda comunidade escolar. As políticas 

públicas que envolvem a escola, na visão das professoras, ainda deixam muito a 

desejar, uma vez que não apresentam ações efetivas que provoquem realmente 

mudanças no contexto da escola atual, como podemos observar no relato de uma 

delas: 

A política fica no papel, leis dão brecha, falta preparação de professores, 
parte pedagógica, inclusão é imposta, falta mudar a compreensão deve se 
aceitar a pessoa como ela é, fico muito triste como ela está sendo feita, ela 
é jogada, imposta. Precisam de leis mais duras, deve-se mudar a cabeça 
dos que já estão ai trabalhando, formar novos cidadãos que saibam aceitar 
a diferença, tivemos um pequeno avanço.  

(Trecho de entrevista com a professora Maria). 

 Dentro dos princípios da Declaração de Salamanca (1994) as políticas 

educacionais devem mobilizar o apoio de organizações dos profissionais de ensino, 

abordar questões que tratem do aprimoramento e treinamento de professores na 

questão das necessidades especiais, e ainda estimular a comunidade acadêmica a 

fortalecer as pesquisas e oferecer redes de trabalho e estabelecimentos com centros 

de pesquisa e acompanhamento, de modo a trabalhar na informação e na 

disseminação de resultados específicos, mostrando avanços em todos os países no 

sentido de realizar o que almeja a declaração. A Declaração possui vários princípios 

para uma escola inclusiva, um dos princípios fundamentais será observado a seguir: 

 Princípio fundamental da escola inclusiva é o de que todas as crianças 
devem aprender juntas, sempre que possível, independentemente de 
quaisquer dificuldades ou diferenças que elas possam ter. Escolas 
inclusivas devem reconhecer e responder às necessidades diversas de 
seus alunos, acomodando ambos os estilos e ritmos de aprendizagem e 
assegurando uma educação de qualidade à todos através de um currículo 
apropriado, arranjos organizacionais, estratégias de ensino, uso de recurso 
e parceria com as comunidades. Na verdade, deveria existir uma 
continuidade de serviços e apoio proporcional ao contínuo de necessidades 
especiais encontradas dentro da escola. (Salamanca, 1994, p.5) 

 Nossas entrevistadas conhecem as leis internacionais que norteiam a prática 

inclusiva no Brasil, porém a insatisfação, em relação à política educacional 
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inadequada ficou clara em nossas conversas. O desejo de se fazer um trabalho de 

qualidade para todos, provoca muitas vezes revolta, além da insegurança que foi 

percebida nas fala de uma das entrevistadas.  

A seguir analisaremos outro relato, dessa vez da professora Joana o contexto 

da pergunta tratava sobre a política de Inclusão no Brasil: 

que é péssimo primeiro por que quem escreve sobre inclusão escreve muito 
bonito mas não tem a prática, não tem a vivência. É como aquele 
engenheiro que vai desenhar o aparelho, o cara coloca o tamanho de 
banheiro de 1 metro por 1, só que ele não tem a vivência de freqüentar um 
banheiro com um metro por um, entendeu?É uma coisa que não vai dar 
muito certo pode ser que vai dar certo para algumas pessoas mais com 
certeza para outras não vai dar certo, na minha visão é tudo “para inglês 
ver” eu preciso de mais alunos porque eu vou obter mais recurso, porque eu 
vou obter uma certificação, porque lá fora vão dizer que o Brasil faz a 
inclusão... lá, lá, lá, que não vai mais ter escola especial mas na verdade 
ninguém está preocupado com o essencial: o individuo.Vamos acabar com 
todas escolas especiais! Vamos colocar todo mundo no ensino regular e 
aquele que precisa de um atendimento específico e muitas outras coisas. 
Não adianta você colocar 10 alunos na escola x e dizer: “ Olha! Nós temos 
10 alunos com necessidades educacionais especiais!” se você não tem um 
currículo adaptado. Por exemplo, aqui na escola, não temos um currículo 
adaptado, então como eu vou avaliar este aluno? Que nota ele vale? Que 
nota eu vou dar para ele? Ele não está no nível da terceira série. Que nota 
eu vou dar para ele? Eu vou dar nota azul, nota vermelha? Que nota que 
ele vale? Não existe este tipo de discussão na escola. 

(Trecho da entrevista com a professora Joana) 

 Percebemos por meio do relato da entrevistada Joana, uma grande 

insatisfação em relação às políticas educacionais no Brasil, mesmo com os avanços 

das propostas de Salamanca (1994), observa-se que na prática as ações ainda não 

foram concretizadas e essa revolta pode também ser observada na fala de muitos 

outros professores da rede estadual. A professora Joana  também relata que na rede 

pública estadual de ensino as ações dependem de termos burocráticos, e as ações 

são impostas de cima para baixo. A professora afirma ainda no trecho da entrevista 

supracitada que a ação “então não existe” e que é “só para inglês ver”. As políticas 

públicas pressionam as escolas para que se coloque cada vez mais alunos 

deficientes nas salas de aula, independente do tipo de deficiência e das condições 

da escola, ainda em entrevista com a professora Joana,  podemos observar esses 

acontecimentos por meio de seu relato: 

 não que eu seja contra para entrar, mas falta estrutura. Por exemplo, os 
alunos cadeirantes, subiam para a quadra dependendo da boa vontade das 
pessoas que o levassem no colo, não há banheiro adaptado, não há orelhão 
adaptado, nada adaptado, nem currículo adaptado. Você percebe que 
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ninguém dá importância. O ano passado a professora de primeira série 
pediu para fazer uma rampa de acesso na sala dela, até que a Bianca caiu 
da cadeira de rodas, ralou os dedos e os joelhos. Não demorou 40 minutos 
para ter uma rampa de madeira na porta da sala dela, se tivesse 
preocupado com o individuo no primeiro dia de aula haveria uma rampa na 
sala dela. Acho que a realidade é esta.  

(Trecho de entrevista com a professora Joana) 

 É importante ressaltar, que mesmo com as fragilidades do sistema, a partir de 

Salamanca (1994) e da declaração Universal dos diretos Humanos qualquer pessoa 

portadora de deficiência tem o direito de expressar seu desejo em relação à 

educação, além do direito de serem consultados sobre a forma de educação mais 

apropriada à sua necessidade e propõem que os espaços educacionais adeqüem 

seus currículos e capacitem seus educadores para essa nova realidade.   

 Identificamos também que quando o contato com pessoas portadoras de 

deficiência ocorre já no início da carreira profissional, a aceitação ao diferente é mais 

”naturalizada”, ou seja, tende-se a atuar de forma mais tranqüila, e não é um 

incômodo a ser enfrentado, e isso pode gerar uma aceitação de outros membros. 

4.2 A professora e seus alunos: o universo das interações 

  

 A professora Maria relata que em suas aulas os tipos de deficiência de um 

modo geral são física, mental e auditiva, sendo que alguns possuem o diagnóstico 

em andamento. Ela relata em entrevista como podemos observar no trecho a seguir, 

como foi seu primeiro contato com alunos com deficiência: 

foi uma alegria, não foi impactante. Não teve aquela pergunta: “o que vou 
fazer? ”Sempre convivi com pessoas com deficiência. Foi na Escola 
“Ulisses” e foi uma aluna com deficiência múltipla. A escola ficou assustada 
sem saber o que fazer. 

(Trecho de entrevista com a professora Maria) 

 Normalmente o primeiro contato com a pessoa com deficiência não é fácil, 

porque o estigma que esse sujeito recebeu do social, provoca na visão de alguns 

educadores e da sociedade certo medo e impacto, mas como a entrevistada relatou, 

devido à convivência anterior, esse bloqueio é diminuído. Goffman (1988) afirma, 

que quando os indivíduos “normais” compartilham a sensação de exclusão, 

preconceito e não aceitação com o ser estigmatizado, a aceitação de sua forma de 
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ser torna-se “naturalizada” através de uma rotina constante de interações a ponto de 

estigmatizado ser tratado como igual. 

 Diferentemente da reflexão feita por meio do primeiro contato da entrevistada 

Maria, a professora Alice demonstra insegurança ao receber um aluno com 

deficiência, conforme podemos observar a seguir: 

Eu fiquei preocupada de como começar a alfabetizá-lo, que tipo de atividade 
eu teria que aplicar com ele, tive ajuda da direção da escola dos próprios 
colegas, então ele faz assim atividade do antigo preparatório. 

(trecho de entrevista com a professora Alice) 

 

 Essa sensação de medo e insegurança, demonstrada pela entrevistada nos 

faz refletir acerca de alguns pontos.  Primeiro que o medo do diferente está presente 

na fala de Alice e não aparece na fala de Maria, isso pode ocorrer, uma vez que a 

escola mesmo dizendo que está aberta a todos, não está preparada para aceitar a 

todos. Um fato são as intenções das políticas públicas de inclusão, e outro bem 

conflitante é com a ideologia acerca da inclusão que ocorre no dia–a-dia do 

cotidiano escolar. Essa surpresa demonstrada pela entrevistada e a preocupação de 

como irá trabalhar com o deficiente está presente em várias falas de professores da 

rede pública estadual. 

 Mesmo com as propostas de inclusão que são discutidas desde a década de 

1990, a escola, a família e os professores, ainda demonstram resistência em aceitar 

essas mudanças; as políticas de inclusão não conseguiram provocar o efeito ideal 

que propõe em suas leis.  Isto é, buscar mudar a visão das pessoas “normais” em 

relação às pessoas portadoras de deficiência, intensificando a mudança de currículo, 

a estrutura física e a própria prática pedagógica em busca de uma sociedade 

inclusiva. A Declaração de Salamanca possui alguns objetivos defendidos em 

conferência em Salamanca na Espanha, entre 7 e 10 de junho de 1994. Esses 

objetivos propõem os direitos dos alunos e sugere alguns itens para que uma escola 

seja de fato inclusiva. Esses objetivos serão apresentados a seguir : 

•toda criança tem direito fundamental à educação, e deve ser dada a 
oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem, 
•toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades 
de aprendizagem que são únicas, 
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•sistemas educacionais deveriam ser designados e programas educacionais 
deveriam ser implementados no sentido de se levar em conta a vasta 
diversidade de tais características e necessidades, 
•aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à 
escola regular, que deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia 
centrada na criança, capaz de satisfazer a tais necessidades, 
•escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva constituem os 
meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias criando-se 
comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e 
alcançando educação para todos; além disso, tais escolas provêem uma 
educação efetiva à maioria das crianças e aprimoram a eficiência e, em 
última instância, o custo da eficácia de todo o sistema educacional. 
(Salamanca 1994, p. 1) 

Identificamos nesta proposta um grande avanço para todos os países, 

entretanto, o que se encontra muitas vezes são alguns esforços individuais para que 

essa prática inclusiva seja eficaz. Outro ponto que se encontra relacionado à 

pressão que os educadores sofrem dos governos e secretarias e que impõem 

normas, chegam a decretar a porcentagem de alunos que devem ser alfabetizados 

por ano. Essa política não visa o respeito das diferenças encontradas no cotidiano 

escolar. Na atual proposta educacional de 2008 do Estado de São Paulo, os 

professores devem atingir determinadas metas, e a partir do cumprimento destas 

metas, serão avaliados pelo desempenho de seus alunos. 

Isso ocorre também, para que o Governo garanta o recebimento de algumas 

verbas e apoios financeiros internacionais e nacionais. Assim, se submetem a 

reproduzir as ideologias e conteúdos dos financiadores, impondo aos professores 

esses critérios, e os que não se enquadrarem com esse modelo educacional, são 

prejudicados profissionalmente. 

Dentro desta problemática macro-social da educação, as estratégias para 

atender as diversidades são muitas. Um bom início seria propor maiores 

esclarecimentos sobre os atos de alfabetizar, socializar e mostrar para as pessoas 

“normais” que o ser diferente, ou estigmatizado, pode aprender e que o aluno 

“diferente” precisa ser aceito no cotidiano escolar, sem categorizações e 

preconceitos. Até estudiosos experientes em educação especial, que optaram por 

trabalhar com esse grupo, mostram-se surpresos com o seu papel como educador, 

como podemos observar no relato da entrevistada Joana a seguir: 

É engraçado por que é assim: eu fiz a graduação com especialização em 
deficiência mental.A imagem que eu tinha é que eu iria trabalhar em uma 
escola de Educação Especial, não que eu fosse em uma escola de 
educação regular ter os alunos. Hoje eu trabalho com as duas realidades, 
então, (...) quando eu entrei em uma escola de Educação Especial no 
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primeiro dia que eu vi um monte de gente esquisita, o que é mesmo, choca, 
eu vi um monte de gente com tique na cabeça, o braço torto, de cadeira de 
rodas, tentando se comunicar com você, sem conseguir, você sem 
entender. Eu passei por aquela fase de ter dó: “coitado de fulano, tão 
inteligente, entende tudo que a gente faz, mas ele não se comunica, ele não 
anda, ele não faz isso...então eu passei por esta fase da compaixão, (...) 
depois eu parei; fiquei conversando comigo mesma a respeito, aí eu parei 
com este sentimento de ter dó, comecei a enxergar os alunos como seres 
humanos.”Beleza ele não  vai andar, não vai falar, mas o que ele pode 
fazer? Alguma coisa ele vai fazer,  de que maneira eu posso contribuir para 
melhorar a vida dele(...)”? 

                                  (trecho de entrevista com a professora Joana) 

 

 Segundo esta entrevistada não foi fácil o primeiro contato, mesmo quando 

nos bancos universitários recebemos várias informações sobre os indivíduos 

estigmatizados.  Goffman (1988) relata que, muitas vezes, mesmo as pessoas 

“normais” tendo informações suficientes para aceitar os estigmatizados, o esforço 

para continuar a olhá-los como um diferente e desviante está sempre presente. Isso 

ocorre porque, as pessoas “normais” foram educadas socialmente para enxergar as 

aparências e neste caso a “deficiência” e a carga negativa socialmente que ele 

recebeu, sendo assim o preconceito e a discriminação em relação ao sujeito 

prevalece. Muitas vezes percebemos pessoas que no discurso até aceitam o 

deficiente em seu meio social, mas não consegue tratá-lo como um igual, ou seja 

segundo Goffman (1988) colocamo-lo em um segundo grupo: 

O grupo de “iguais” pode então, informar, c código de conduta que os 
profissionais defendem em seu nome. Pede-se, também que o indivíduo 
estigmatizado se veja na perspectiva de um segundo grupo: os normais e a 
sociedade mais ampla que eles constituem. Quero considerar com alguma 
profundidade a imagem projetada por essa segunda perspectiva. (Goffman, 
1988, p.126). 

  Joana acreditava que o contato com esse grupo de deficientes só ocorreria na 

escola especial, mas, para surpresa da mesma e de nós também, eles não estão 

mais escondidos em suas casas e nas escolas especiais, agora estão na rede 

regular e na sociedade: 

... Agora no ensino regular me assustou muito, este é meu terceiro ano no 
Estado quando eu entrei no primeiro ano, peguei uma terceira série e na 
primeira semana eu descobri através de diagnóstico e sondagem, que eu 
tinha oito alunos na sala que nem sabiam o nome. Para escrever o primeiro 
invertia o nome por várias letras, por exemplo, o Henrique trocava sempre o 
n pelo r, ele trocava varias letras, ele só sabia o primeiro nome, o segundo 
ele nem sabia, aí, eu pensei comigo, diagnosticar é fácil, diagnostiquei 
agora eu vou por onde, aí eu fiquei pensando se não era alguma deficiência 
que eles tinham, em fim, o importante talvez não era nem descobrir isso e 
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sim descobrir um caminho, descobrir o que aconteceu, o que este aluno que 
passou pela pré-escola, pela primeira série, segunda série e chega à 
terceira série sem o mínimo do mínimo, sem o nome. 

     (trecho da entrevista com a professora Joana) 

 

  Percebemos, a partir deste relato, que mesmo identificando a deficiência e a 

diagnosticando, o trabalho ainda é muito árduo, porque após ter descoberto as 

limitações do indivíduo o caminho a tomar é o próximo desafio. 

  Joana relata a trajetória de três anos de um aluno que não aprendeu a ler, e 

desconfia que o mesmo possa possuir alguma deficiência e isso pode responder à 

dificuldade com a aprendizagem. Podemos analisar dois pontos, o primeiro gira em 

torno da descoberta tardia de diagnóstico dos alunos com deficiências, muitas vezes 

mesmo visivelmente e pelas atividades dos alunos, os professores demoram muito 

tempo para diagnosticar a dificuldade do aluno ou encaminhar para um especialista. 

Joana é especialista por isso tem um olhar refinado e consegue diagnosticar mais 

facilmente. No entanto, aquele professor que possui poucas informações, não 

consegue identificar essas dificuldades, para buscar caminhos, existem casos em 

que alunos com deficiências passam o ano todo com dificuldades uma vez que os 

professores não conseguiram observar as limitações. 

  Outro ponto importante no sistema escolar, é o fato de esperamos muitas 

vezes que todos os alunos dêem a mesma resposta e ao mesmo tempo, isso não é 

subjetivo ao pensamento interior do professor, mas sim uma força de um sistema 

educacional baseado no neoliberalismo, que impõe uma ordem social, ou seja, 

política de resultado e competitiva, que categoriza os indivíduos como bons ou 

maus, impondo ideologicamente que todos devem agir iguais e demonstrar os 

mesmos resultados, e, aqueles que não se enquadram, são excluídos dentro da 

própria escola, porque o estigma não é superado e sim incorporado.  

 

4.3 Os atores-alunos 

 

Esta parte da pesquisa visa apresentar o perfil dos 6 alunos observados no 

decorrer do ano de 2008, por meio das cenas observadas nas aulas de educação 

física, intervalos e eventos, e principalmente no relato das professoras entrevistadas 

de duas escolas públicas do Estado de São Paulo. Os observados demonstram 
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perfis variados em relação às suas deficiências e a própria motivação nas 

aprendizagens. 

 

1-Jonathan é aluno de 2ª série de uma escola pública da periferia de Mauá, 

na Grande São Paulo. Sua família pertence a uma classe desfavorecida 

economicamente e culturalmente. Os pais trabalham e na maioria das vezes, o 

irmão mais velho o leva à escola.  Para descer a escada, o irmão muitas vezes o 

carrega no colo, pois Jonathan é portador de deficiência física, possui dificuldade de 

marcha, não pode flexionar todo o joelho devido à algumas cirurgias e pinos que têm 

nas pernas. Tem dificuldades na fala e para entendê-lo devemos estar bem 

próximos a ele. Jonathan recentemente fez um exame auditivo e possivelmente no 

futuro precisará fazer uso de aparelho. Na fala da professora Alice podemos 

perceber que o mesmo é muito amado por toda escola, vejamos um trecho da 

entrevista com sua professora comenta: 

 O Jonathan é muito amoroso ele gosta que fiquem com ele, às vezes ele se 
recusa a fazer a atividade, às vezes faz pintura, gosta de mexer com água, 
fala bastante, muitas vezes eu não entendo o que ele fala, mas ele repete 
tudo, transmite o que ele quer falar, cativou todos os alunos cativou aos 
professores. 

(Trecho de entrevista com a professora Alice) 

 Quando a pessoa com deficiência é criança, e está na fase pré-escolar ou 

escolar, a pessoa responsável pelo seu cuidado possui a tendência de tratá-lo como 

bebê, aceitando ficar com ele a todo tempo, dando atenção exclusiva ou com 

cuidados excessivos. Isso ocorre, porque a fragilidade da deficiência cria uma 

identidade virtual e atributos para o sujeito diferente da limitação, ou seja, mesmo o 

deficiente podendo desempenhar as atividades escolares, no olhar das “pessoas” 

normais e nas atitudes, não será exigido o seu potencial, em muitos casos será 

exigido simplesmente o mínimo, ou nem o mínimo.   

 A partir do termo defendido por Goffman (1988) por muitas vezes atribuímos 

marcas negativas à pessoa com deficiência física que não tem relação aos limites de 

sua deficiência, ou seja, muitas vezes podemos enxergar um deficiente físico como 

se tivesse deficiência mental. O mesmo pode acontecer com o cego que, muitas 

pessoas gritam para conversar com ele. 
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 2-Richard é aluno da 3ª série. Portador de deficiência física se locomove 

utilizando cadeira de rodas. Sua deficiência foi adquirida por bala perdida e sua 

limitação motora é de membros inferiores, nos membros superiores não há 

limitações. Estuda em outra escola da periferia de Mauá. A diferença entre as 

escolas é que a primeira está situada dentro de um bairro pobre da cidade e essa 

está mais próxima ao centro da cidade. As duas escolas atendem à mesma clientela 

de alunos da periferia. A grande diferença é que na escola 2 a procura por vagas é 

muito grande, porque os pais dizem que é uma escola melhor. 

  Em relação a este aspecto Velho (1979) analisa que os indivíduos 

estigmatizados e desviantes quando moram em um lugar também estigmatizado a 

tendência do reforço social do seu estigma fica cada vez maior, então a escola 

número 1 além de possuir essa marca negativa pode gerar em seus indivíduos 

estigmatizados maior capacidade de inferioridade. Voltemos ao caso do aluno 

Richard e escutemos o que a professora Maria fala sobre ele: 

A deficiência dele foi adquirida, ele é cadeirante paraplégico, o Richard é 
um aluno travado, ele põe bloqueio, se esforça para não participar, é 
resistente; tento convencê-lo, não quer se locomover sozinho, alguém 
precisa empurrar o Richard, tem que tratar ele diferente da Bianca. 
Atividade que depende da locomoção ele diz, não vou fazer, não vou fazer, 
ele não aceita, não sabe lidar. 

Em uma aula falando sobre a medula ele achava explicação para sua 
própria deficiência ele é paraplégico causado por uma bala perdida. 

 (Trecho da entrevista com a professora Maria) 

 Como a professora comentou, Richard tem uma dificuldade muito grande de 

aceitação de si, tem vergonha de se expor em atividades que exigem seu esforço 

próprio. Isso ocorre porque o mesmo se acha incapaz de realizar determinadas 

atividades, mesmo o fisioterapeuta o aconselhando empurrar a cadeira porque ele é 

bem forte, ele se recusa a isso.  Essas atitudes ocorrem também pelo medo do 

fracasso na execução, o olhar de seus amigos se ele errar pode ser fatal para sua 

identidade, assim prefere ser ajudado e aceitar a posição de coitado, do que se 

arriscar e perder a imagem. Goffman (1988) nos ajuda a entender essa cena da 

seguinte maneira: 

A vergonha se torna uma possibilidade central, que surge quando o 
indivíduo percebe que um de seus próprios atributos é impuro e pode 
imaginar-se como um não portador dele. 
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A presença próxima de normais provavelmente reforçará a revisão entre 
auto-exigências e ego, mas na verdade o auto-ódio e a autodepreciação 
podem ocorrer quando somente ele e um espelho estão frente a frente 
(Goffman, 1988, p.17). 

 A vergonha que muitos alunos sofrem quando estão em situação de 

estigmatização tanto com deficiência como sem deficiência, provoca muitas vezes o 

fracasso destes no espaço escolar, provocando motivos para desistir de sua 

trajetória escolar, os pais sofrem com a vergonha de seus filhos, percebendo a não 

aceitação de seus filhos e a exclusão no espaço escolar. 

  Mas vejamos uma cena do mesmo Richard no intervalo, como o mesmo 

(atua) manipula seu estigma diferente: 

 Cena Richard: 

 Richard esta próximo ao palco da escola. Em volta dele estão vários 
amigos, estão brincando de bater figurinhas. Richard observa e também 
brinca com seus amigos; observa mais um pouco e pára de brincar, porque 
está só com duas cartas na mão. Richard brinca também de dar “soquinho” 
nos outros amigos. Outros alunos param perto dele e conversam, assim 
pára com a brincadeira. Ao término do intervalo um dos alunos empurra a 
cadeira até a sala, muitas vezes os amigos brigam para empurrar a cadeira. 

 Nesta brincadeira Richard não se isola, nem se recusa a participar, não tem 

vergonha do corpo, nem se sente desmotivado quando perde as figurinhas, ou 

recebe um soquinho dos amigos.  Neste momento, para ele e para os outros a 

cadeira de rodas não é sinal de vergonha, aparentemente ela não existe, porque não 

atrapalha em nada, está bem à vontade com os amigos, brincando e conversando, 

não precisa atuar para ser ajudado na brincadeira, e os outros também o tratam 

como um igual, não aceitando uma suposta atuação, dentro desta interação, Richard 

deve obedecer  às mesmas regras, para continuar no jogo.  

 Ou seja, isso nos leva a refletir que Richard tem consciência de suas 

potencialidades, o que o faz atuar de uma forma na quadra, e de outra totalmente 

diferente no intervalo, é a vantagem que ele pode tirar por possuir uma deficiência 

física, simulando que precisa ser ajudado, mesmo não necessitando, por saber que 

os amigos irão responder à sua atuação.  Observemos que não é a deficiência que 

produz a limitação, mas sim, a forma que o sujeito estigmatizado utiliza a marca de 

descrédito do social, para conduzir sua vida cotidiana.  

 Segundo Goffman (1988) a manipulação da manifestação da informação 

oculta que desacredita do “eu”, ou seja, o "encobrimento" é uma estratégia eficaz 



96 
 

  

para o estigmatizado ser aceito em determinados grupos. Um bom exemplo está 

relacionado ao ex-paciente mental que esconde a informação sobre sua identidade 

social verdadeira recebendo e aceitando um tratamento baseado em falsas 

suposições a seu respeito, o mesmo tratamento de menosprezo pode ocorrer em 

pessoas com outras deficiências. 

 

3- Kezia estuda na mesma sala de Jonathan. É uma aluna negra, com idade 

de aproximadamente de 7 anos. Ela não tem diagnóstico de deficiência, porém, 

segundo a professora Alice, a aluna tem muita dificuldade na leitura, na escrita, na 

organização do caderno e nas atividades. Em nossas observações; percebeu-se que 

possui algumas dificuldades psicomotoras em atividades que exigem vários 

movimentos seqüenciados, além de demonstrar em desenhos e escrita, produções 

que são de crianças de uma faixa etária inferior à sua.  

 A moradia da menina também se localiza na periferia, sua condição sócia 

econômica é bem precária, seus trajes são bem simples. Nas observações 

percebeu-se que em momentos da dança na festa junina alguns alunos se 

recusavam a dançar com ela dizendo que era feia, ou que não tinha tomado banho. 

Analisando esse perfil na ótica de Goffman (1988) percebemos que o estigma 

de etnia e de status social está muito presente na vida de Kezia, uma vez que ela 

não possui a marca da deficiência física, que é fácil de identificar visualmente, mas o 

estigma simbólico de pobreza e a marca de preconceito relacionado à pessoa negra 

ficaram claros em vários momentos de observação, isso ocorre, por meio de um 

padrão social de pessoa esperado, o simples fato de se ter um cor ou raça diferente, 

pode ser um motivo para considerá-lo um ser inferior, sendo assim posso excluí-lo, 

ou até escravizá-lo. 

 Este estigma (raça e status social), muitas vezes mesmo em micro situações, 

nas interações entre as crianças está muito presentes no cotidiano escolar e a 

escola muitas vezes não está sensível para perceber esses conflitos.  

4- Bianca estuda na 2ª série-B e tem 8 anos. Ela tem paralisia cerebral e na 

escola se locomove com cadeira de rodas. Não tem forças nos membros superiores 

para manipular a cadeira sozinha, isso não a impede de fazer as atividades 

escolares, por isso, a mãe a traz de carro até à escola. As professoras, os alunos e 

funcionários revezam, para que Bianca possa se movimentar na escola (empurrando 

a cadeira). Tem um pouco de dificuldades para manipular pequenos objetos, porém 
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essa limitação não impede que ela escreva, desenhe, ou participe de atividades 

corporais, quando colocada no chão ela consegue se movimentar em quatro apoios, 

fala com dificuldade, mas depois de um período de convivência com ela, escutando 

com atenção, a comunicação é tranqüila. A professora de Bianca, em entrevista 

relatou algumas características sobre ela, como podemos observar a seguir: 

Tipo de deficiência: dificuldade motora. A Bianca possui uma vontade 
imensa, ela é altamente participativa, tudo que se propõe a fazer ela topa 
fazer, prático, teórico, possui dificuldades, mas sempre está com sorriso no 
rosto. (Trecho da entrevista com a professora Maria) 

 Bianca na nomenclatura das deficiências é considerada P.C. (paralisia 

cerebral) e usa cadeira de rodas. Não consegue se movimentar sozinha, porém 

sempre tem meninas brigando para levá-la na sua cadeira em qualquer lugar. Tanto 

na cadeira de rodas como no chão ela nunca se recusou a fazer as atividades, 

participou de todas as atividades observadas, como atividade física, danças, 

brincadeiras, leitura e escrita.  

 Mesmo com dificuldades na mão e na própria fala, a entrevistada comenta 

que Bianca tem uma força de vontade imensa. A situação sócio-econômica da 

família é boa. A família está bem presente na vida escolar de Bianca, sempre 

assistindo às apresentações de Bianca na escola, e relatando como ela é em casa e 

as atividades que faz. 

A mãe da Bianca é participativa, participa de todas as brincadeiras, “se a 
mãe aceita o filho a historia é outra coisa”, a família exclui a criança se 
bloqueia, bloqueio duplo sociedade e família que excluem. 

(Trecho da entrevista da professora Maria) 

 Goffman (1988) acrescenta que quando o indivíduo estigmatizado tem 

consciência de suas limitações e as aceita, o avanço para aceitação das pessoas 

“normais” cresce. Isso ocorre porque quando observam a força de vontade 

desempenhada também se cria uma situação de se pertencer a esse grupo. Outro 

ponto importante para a aceitação do deficiente está situado na família que 

compartilha com estigma de seu filho assumindo os desafios, a luta e os 

sofrimentos. Goffman (1988) auxilia neste ponto relatando que essa pessoa “normal’ 

que compartilha com o estigma é caracterizado como a pessoa ”informada” que é 

aquela cuja informação sobre a deficiência auxilia na interação com o sujeito, que 
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cuida não só com as necessidades daqueles que têm um estigma em particular, mas 

também das ações empreendidas pela sociedade em relação a eles, desta forma: 

... pessoa “informada” é o individuo que se relaciona com indivíduo 
estigmatizado através da estrutura social - uma relação que leva a 
sociedade mais ampla a considerar ambos como uma só pessoa. Assim a 
mulher fiel do paciente mental, a filha do ex-presidiário, o pai do aleijado, o 
amigo do cego, a família do carrasco, todos estão obrigados a compartilhar 
um pouco o descrédito do estigmatizado com o qual eles se relacionam. 
Uma resposta a esse destino é abraçá-los e viver dentro do mundo familiar 
ou amigo do estigmatizado. Deveria-se-ia acrescentar que as pessoas que 
adquirem desse modo um certo grau de estigma podem, por sua vez, 
relaciona-se com outras pessoas com outras que adquirem algo da 
enfermidade de maneira indireta.(Goffman, 1988, p.39) 

 Desta forma, além de auxiliar na interação do estigmatizado, o informado 

sofre as mesmas pressões sociais, e preconceitos em relação ao estigma da pessoa 

amiga e familiar, travando também batalhas de defesa, para a inclusão deste sujeito 

no meio escolar e na sociedade, a família luta com o deficiente, por meio de um 

processo lento e penoso constrói a aceitação de seu filho com deficiência dentro do 

grupo de pessoas “normais”, tentando diminuir a marca negativa de estigma e 

provocando avanços significativos de aprendizagem ao sujeito, criando assim uma 

rotina de interação e provocando situações de normatização (Goffman,1988). 

5- Marcelo é aluno da terceira série. Ele também tem paralisia cerebral, e 

consegue se movimentar com membros superiores sem dificuldade. Os movimentos 

dos membros inferiores fazem com que corra com um pouco de dificuldade, não o 

impedindo de fazer vários movimentos. Tem dificuldade para falar, e para entendê-lo 

devemos ficar próximos dele.  A seguir observamos algumas informações sobre o 

aluno Marcelo: 

 O Marcelo ele tem... ele é P.C. na parte dos membros superiores isto foi 
diagnosticado, ele tem uma leve perda auditiva e o fato dele ser P.C. não 
significaria que ele teria alguma deficiência mental, mas pelas atitudes dele, 
o comportamento dele você percebe que o raciocínio dele não é o mesmo. 
Tanto é que ele tem nove anos. Está na terceira série e ainda não sabe o 
alfabeto de cor. Assim, oralmente ele sabe, ele não reproduz o alfabeto, a 
seqüência do alfabeto se você mostra letras alternadas do alfabeto, por 
exemplo, letra r letra n ele não sabe falar as cores. Ele conhece a seqüência 
de números de 1 a 15. Ele consegue, por exemplo, você faz o numero 15 e 
fala pra ele desenhe 15. Tem noção da quantidade do número quinze só até 
o número quinze, mais que isso, nada. 

 (Trecho da entrevista com a professora Maria) 
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Marcelo possui uma família que vive em uma situação sócio-econômica 

desfavorecida, tem muita dificuldade em organizar seus materiais e trazê-los para a 

escola. A família não é muito presente na escola, demorou muito tempo para levar o 

Marcelo para fazer o exame de diagnóstico: poucas vezes a família vai à escola. 

Marcelo quando chegou se recusava a fazer algumas atividades. Não gostava de se 

apresentar em danças e músicas em datas festivas.  

 Segundo Goffman (1988) a atitude de recusa do indivíduo estigmatizado pode 

ocorrer por medo de estar em exibição, levando-o à sua autoconsciência e controle 

de sua impressão, entendendo que está causando extremos, devido a isso o 

indivíduo estigmatizado mesmo tendo condições de exercer determinadas atividades 

considera “... o que pode enfrentar ao entrar numa situação social mista, o indivíduo 

estigmatizado pode responder antecipadamente através de uma capa defensiva” (p.26). 

Goffman (1988) nos ajuda a explicar esta situação relatando que os primeiros 

contatos na escola dos indivíduos estigmatizados e os “normais”, muitas vezes 

podem ser conflituosos, porque situações de preconceito e exclusão podem ocorrer, 

fazendo que o indivíduo estigmatizado se afaste da escola ou não queira se expor 

como aconteceu inicialmente com Marcelo.  

A escola e os agentes nela envolvidos devem entender que esse processo 

conflituoso de interação social, provoca preconceitos e situações de exclusão, é 

neste momento que os atores vão utilizar as estratégias de encobrimento, e 

manipulação do estigma, que pode ser incorporado definitivamente.  

O que se percebe atualmente é que a escola não observa essas interações 

conflituosas e estigmatizantes e deixa a cargo do indivíduo estigmatizado vencer por 

si só esse grande desafio de aceitação social.  

  Neste ano de 2008, Marcelo participou de mais atividades da escola, fez 

vários amigos, e nas aulas de educação física e nos intervalos sempre está 

brincando e conversando. Em nossas observações, seu estigma provoca desafios 

tanto para aluno como para a família, porém percebemos que a família que 

desacredita da capacidade dele e provoca limitações para a superação do estigma.  

 

6- Roberto  é aluno da terceira série C, possui uma pequena deficiência nos 

pés, não é diagnosticado, uma vez que essa limitação não prejudica as suas ações 

dentro da escola. Sua família é presente na escola, e a situação sócio-econômica é 

boa, não faz acompanhamento médico, devido ao dado citado sobre sua deficiência. 
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O aluno no início da pesquisa não era alvo de nossas observações, mas devido à 

uma situação de estigmatização vivenciada por ele na sala, entendemos a 

importância de trazê-lo à uma de nossas análises, o mesmo chorou porque alguns 

amigos o chamou de pé torto. 

Muitas vezes mesmo a visibilidade da deficiência sendo pequena, isso não 

diminui a caracterização de descrédito a portador dela, na sociedade atual qualquer 

fator de diferença pode provocar situações de preconceito e exclusão. 

 Portanto, segundo Goffman (1988) os indivíduos que têm um estigma, 

sobretudo os que têm um defeito físico, podem precisar aprender a estrutura da 

interação para conhecer as linhas ao longo das quais devem reconstituir a sua 

conduta se desejam minimizar a intromissão de seu estigma. A partir de seus 

esforços, portanto, podem-se conhecer características da interação que, de outra 

forma, seriam consideradas demasiadamente óbvias para merecerem atenção.  
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4.4. Cenas do cotidiano escolar 

 

  Esta parte da pesquisa visa apresentar os dados obtidos e analisados de 

algumas cenas do cotidiano escolar. As cenas selecionadas apresentam as facetas 

do estigma incorporado pelos alunos com deficiência, mostrando como as pessoas 

com deficiência manipulam seus estigmas, acreditando que as “pessoas normais” 

têm a mesma percepção da que foi apresentada, ou seja, segundo Goffman (1988): 

“O indivíduo estigmatizado tende a ter a as mesmas crenças sobre a 
identidade que nos temos; isso é um fato central. Seus sentimentos mais 
profundos sobre o que ele é podem confundir a sua sensação de ser uma  
pessoa “normal”, um ser humano como qualquer outro, uma criatura, 
portanto que merece um destino agradável e uma oportunidade legítima” 
(Goffman, 1988, p.16). 

 Outro fator analisado está relacionado ao acobertamento do estigma como 

uma estratégia na interação para esconder a vergonha ou ser aceito por um grupo. 

Por fim, mostra como os alunos deficientes tentam superar seu estigma, nos 

momentos de interação em contato com os amigos da sala e professores. 

 Para clarificar o entendimento das cenas, elas são apresentadas mostrando 

quem são os atores envolvidos, o cenário onde ocorrem as cenas, e o enredo, que 

gira em torno das ações que acontecem durante a interação dos indivíduos na cena.  

 Em suma, a análise das cenas é minuciosamente refletida, buscando 

responder às hipóteses iniciais do trabalho em relação à reprodução, geração e 

superação do estigma no cotidiano escolar.  

 

Cena 1 

Atores: Jonathan, professor de educação física e aluno da 2ª série B. 

Cenário: aula de educação física com dança e movimentos no pátio da escola.  

Enredo : a proposta é uma aula com dança, com os alunos em pé no centro do pátio 

da escola. O professor propõe que os alunos se movimentem no plano baixo, médio 

e alto. Os alunos se divertem muito, mostrando sorrisos, alguns insistem em 

empurrar e cair no chão. Em outro canto, Everton não está com ninguém e fica só 

observando. Jonathan no início da dança estava participando com todos, às vezes 

caía devido à sua limitação nos membros inferiores, (que não permite flexionar as 

pernas), quando ele caía sempre tinha alunos rodeando-o, querendo ajudá-lo. 
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Jonathan se esconde debaixo de uma mesa de pebolim e às vezes embaixo das 

mesas da merenda com o aluno Marcelo e mesmo o professor chamando-o para 

atividade ele não vem até o professor buscá-lo. O professor precisa dizer a Jonathan 

que ele consegue fazer algumas coisas sozinho e deve tentar fazer 

 

 Analisando a cena, percebemos que Jonathan começa a participar 

empolgado, depois sai da atividade para ficar com o outro amigo, mesmo o 

professor de educação física chamando-o ele se recusa e continua brincando 

embaixo da mesa até o professor buscá-lo. Os outros alunos não entendem a 

atitude do professor, porque a professora entrevistada Alice, deixa-o fazer outras 

coisas diferentes dos amigos, que fazem as lições estipuladas. 

  Muitas vezes esse tratamento de privilégios se reproduz quando a sala o 

trata como o bebê da turma e que por ser diferente deve ser tratado com regalia ao 

querer ajudá-lo a todo o momento, agarrando-o, dando abraços e beijos, essas 

atitudes provocam no aluno a sensação de necessitar de ajuda a todo momento.  

Quando o indivíduo estigmatizado tem consciência desse tratamento de privilégios, 

ele manipula a identidade de coitado e incapacitado por meio de seu estigma, e atua 

para sua platéia, ou seja, amigos e professores de modo a esperar uma resposta de 

ajuda e auxílio do outro. 

A característica central da situação de vida do individuo estigmatizado pode, 
agora, ser explicada. É uma questão do que é com freqüência, embora 
vagamente, chamado de “aceitação”. Aqueles que têm relações com ele 
não conseguem lhe dar o respeito e a consideração que os aspectos não 
contaminados de sua identidade social os haviam levado a prever e que ele 
havia previstos receber; ele faz eco a essa negativa descobrindo que alguns 
de seus atributos a garantem (Goffman 1988, p.18). 

 Essa aceitação para Goffman (1988) mostra-nos que Jonathan na verdade 

não é aceito no grupo como igual, mas sim alguém que deve ser sempre ajudado, 

porque seus colegas não conseguem lhe dar o respeito, ou seja, não é considerada 

parte do grupo, portanto não precisa participar das mesmas regras, vê na deficiência 

física dele uma fragilidade, acima do que realmente possui. Os alunos e às vezes 

até professores, não conseguem enxergar que essa atitude pode prejudicar sua 

trajetória educacional, sendo assim, neste processo interacional surgem vários 

aspectos que irão contaminar sua identidade social, colocando outros atributos 

negativos em sua identidade, que independem da deficiência.  
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Outro ponto importante a ser analisado diz respeito à uma atitude que 

Jonathan teve em uma aula, na qual saiu da atividade, não por incapacidade de 

realizá-la, ou por vergonha, mas principalmente para chamar a atenção, ou se 

favorecer na situação.  Então, uma vez que não queira fazer a atividade, repete as 

vezes que não sabe para provocar nos outros o sentimento de dó e que as pessoas 

não cobrem dele a realização da atividade. Essa recusa não é por uma limitação 

motora, nem cognitiva, mas pela atitude de Jonathan, de desejar que os outros 

façam tudo para ele. 

 Demorou um pouco para a professora perceber essa manipulação de 

Jonathan em relação a sua deficiência. É mais fácil para o aluno estigmatizado usar 

sua deficiência para solicitar que as pessoas “normais” façam para ele tudo que ele 

necessita, do que assumir os desafios que envolvem seus acertos e erros. Segundo 

Goffman (1988) “ a criatura estigmatizada usará, provavelmente, o seu estigma para 

“ganhos secundários” como desculpa pelo fracasso a que chegou por outras razões.”(p.22).   

 

Observemos outra cena em que Jonathan se depara com conflitos, pela não 

aceitação de alguns professores desta categoria de descrédito que ele possui. 

 

Cena: 2 

Atores:  Jonathan, professores, alunos 2ª série B. 

Cenário:  Sala de aula, alunos da 2ª série B sentados nas cadeiras e o 

professor em frente à lousa. 

Enredo: O professor de Educação Física inicia a aula conversando com os 

alunos a proposta do dia. Alguns minutos depois, ocorre uma interrupção, outra 

professora traz o Jonathan de outra sala, dizendo que ele deve fazer as atividades 

na sala própria, com seus amigos.  

Jonathan chora e abraça sua professora e enquanto isso, o professor entrega 

as atividades que ele desenvolveu na outra escola, com a outra professora, e vendo 

as atividades, faz a professora perceber que Jonathan, não fazia atividade 

atualmente por manha e falta de interesse. A conversa termina com os professores 

dizendo que ele deve participar de todas as aulas 

  

  Analisando esta cena ocorre outro dado importante em relação às estratégias 

de utilização do estigma dentro de uma ordem interacional. Neste processo os 
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professores começam a entender que Jonathan pode fazer várias atividades, e às 

vezes não o faz por se aproveitar de sua deficiência, essa atitude é causada pela 

identidade social de descrédito, que lhe foi atribuída socialmente. Quando a 

professora percebe que, na outra escola, ele fazia coisas que na escola atual se 

recusa, a mesma identificou que não é incapacidade devido à sua limitação, mas 

sim uma forma de se aproveitar da situação e fazer o que mais lhe agrada.  

 Goffman (1988) contribui relatando que os contatos mistos entre normais e 

estigmatizados muitas vezes são difíceis na interação, uma vez que ambos atuam 

para defenderem seus papéis. De um lado há o aluno que para se estabelecer em 

determinados grupos, ou simplesmente interagir no meio social se utilizará de todos 

os recursos do estigma tanto para a superação como da manipulação para conviver 

em um mundo de pessoas “iguais”, e do outro lado há os educadores que dentro do 

espaço escolar lhe foi atribuído um papel, e atribuições, que muitas vezes não se 

adéqua à realidade da sala de aula provocando assim, na interação professor- aluno 

situações de conflitos,  “uma vez que tanto o estigmatizado quanto nós, os normais, nos 

introduzimos nas situações sociais mistas, é compreensível que nem todas as coisas 

caminhem suavemente. (Goffman, 1988, p.27)” 

 De um lado, o professor que necessita oferecer seu conteúdo, porque é 

exigido dentro do cotidiano escolar, como parte de sua atuação profissional e do 

outro lado uma forma de manifestação do indivíduo por meio do estigma para se 

favorecer na situação, ou simplesmente para sobreviver em um sistema de ensino 

totalmente padronizado e homogeneizado. 

 

 

Cena 3 

Cenário:  aula de educação física na sala 

Atores:  Marcelo, Roberto demais alunos da 3ª série C, professor de educação 

física, observador e professora. 

Enredo : A aula começa com a professora de educação física explicando que eu 

(observador) vou acompanhar o grupo em algumas aulas. Em seguida ela pergunta 

ao grupo quem trouxe o material de pesquisa sobre as paraolimpíadas.  Três alunos 

haviam trazido o trabalho. Após esse comunicado, a professora (Maria) pergunta o 

que é paraolimpíadas e muitos alunos levantam a mão para responder. Marcelo fica 

observando, às vezes sai do lugar para apontar o lápis e demora um pouco; não 
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presta muita atenção nos comentários dos alunos e professores, continua sentado 

somente observando, e por várias vezes o aluno se levanta para apontar o lápis. 

 Toda a aula gira em torno da questão dos atletas paraolímpicos e do 

entendimento das deficiências. A professora pergunta o que são os jogos 

paraolímpicos, e muitos dizem que os jogos são dedicados à pessoas que possuem 

deficiências. A próxima pergunta é se alguém na sala é deficiente de alguma forma, 

todos dizem que não são, mas depois de algumas reflexões, o grupo percebe que 

todos nós possuímos algum tipo de deficiência.  

 Antes de terminar a aula surge um fato curioso, pois o aluno Roberto começa 

a chorar compulsivamente. Ambos os professores não sabem o porquê, mas os 

amigos, contam que ele estava chorando porque alguns meninos sempre o chamam 

de “pé torto” e ele não gosta.  

 Um dos conceitos importantes cunhados por Goffman (1988) auxilia nossa 

análise ao afirmar que “sentimos que o estigmatizado percebe cada fonte potencial de 

mal-estar na interação, que sabe que nós também percebemos e, inclusive, que se, não 

ignoramos que ele a percebe”. (p. 27) 

 A sensação de exclusão e preconceito é sentida tanto para os normais como 

para os estigmatizados, devido a isso algumas intervenções podem ajudar na 

interação.  

 Neste momento, os professores intervêm e dizem para o aluno  que não é 

necessário chorar, porque os meninos que dizem isso não devem ser levados em 

consideração. Outro professor fala para ele sobre o jogador Garrincha (1933-1983) 

que foi uma grande jogador de futebol ao lado de Pelé e que tinha uma limitação na 

perna. Mesmo com a conversa, Roberto ainda não estava bem, continuava de 

cabeça baixa. Outros alunos foram conversar com ele com a intenção de deixá-lo 

mais tranqüilo. 

Nesta cena verificou-se que em toda a conversa Marcelo não se manifestou 

nem com gestos, nem com fala, sendo que, aparentemente a conversa sobre 

deficiência não ocasionou a ele nenhuma alteração de postura, ao contrário de 

Roberto, de quem não esperávamos o choro, uma vez que ele não tem diagnóstico 

de deficiência física. Marcelo que é PC (paralisia cerebral), na conversa sobre as 

paraolimpíadas, não se manifestou, porque aparentemente para ele sua deficiência 

não existe, o assunto não tratava dele. Em muitos casos que aparecem nos estudos 

de Goffman (1988) o indivíduo estigmatizado sente-se como uma pessoa totalmente 
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normal, mas é na interação que os mecanismos de estigmatização vão mostrar para 

ele que o seu efeito de descrédito é muito maior do que imaginava. 

Parece também possível que um indivíduo não consiga viver de acordo com 
o que foi efetivamente exigido dele e, ainda assim, permanecer 
relativamente indiferente ao seu fracasso; isolado por sua alienação, 
protegidos por crenças de identidades próprias, ele sente que é um ser 
humano completamente normal e que nós é que não somos suficientemente 
humanos. Ele carrega um estigma, mas não parece impressionado ou 
arrependido por fazê-lo. (Goffman, 1988, p.16) 

  Nesta relação quando o indivíduo não se percebe diferente, podem ocorrer 

dois riscos: o primeiro em relação a ele próprio, nas cobranças, nas atividades 

cotidianas e principalmente escolares. Esse indivíduo, devido à sua limitação, 

acabará por  frustrar-se quando a exigência da atividade for maior que sua 

capacidade e limitação. Outro ponto está em torno dos educadores por acreditarem 

em alguns momentos que o aluno com deficiência é igual aos outros e que possui a 

mesma capacidade, e que desenvolverá atividades fora do alcance de sua 

capacidade intelectual, e se assim for, o aluno assim não obterá progresso de modo 

a fortalecer sua marca de descrédito e incapacidade. 

Nós próprios podemos nos sentir que se mostrarmos sensibilidade e 
interesse diretos por sua situação, estamos nos excedendo, ou que na 
realidade, esquecemos que ele tem um defeito, far-lhe-emos, 
provavelmente, exigências impossíveis de serem cumpridas ou, 
inadvertidamente, depreciaremos seus companheiros de sofrimento. 
(Goffman, 1988 p. 27). 

   Outra problemática identificada está relacionada à postura da família, que 

quando solicitada A comparecer à escola para conversar sobre o aluno, demonstrou 

resistência, às vezes dizendo que Marcelo é desse jeito mesmo e não vai aprender. 

Os alunos percebem isso e tratam Marcelo diferente, observemos a entrevistada 

Joana relatando sobre a forma que os alunos o veêm: 

no caso do Marcelo e da Estefani, do Marcelo o pessoal já sabe que ele tem 
alguma coisa porque se vê o movimento dele, dos braços dele; está fora da 
normalidade, eles agem com cuidado, vem aqui Marcelo eu te ajudo, vem 
Marcelo, deixa é o Marcelo, eles tratam o Marcelo como café com leite.   

(Trecho da entrevista com a professora Joana) 

  Esse tratamento diferenciado poderá marcar Marcelo negativamente, esse 

“café com leite”, aparece como outra forma de marca estigmatizante, porque o “café 

com leite” é aquela criança que em uma brincadeira, por ser de idade inferior, ou por 
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possuir uma estrutura física menor que os demais,  mais franzina fisicamente lhe é 

permitido participar, no entanto, as regras lhe são aplicadas. Nessa interação que 

ocorre por meio de conversas e de atitudes de separação e distinção das crianças, 

pode provocar em Marcelo uma sensação de descrédito perante o grupo e 

inferioridade. Assim sendo, o aluno pode acreditar que é incapaz, e poderá 

incorporar essa ação adquirida no brincar, de forma a marcar sua identidade social, 

e não buscará se esforçar para avançar, sempre pedindo auxílio dos outros. A 

entrevistada acrescenta: 

O Marcelo não tem responsabilidade com os materiais dele. Se você der 
dez lápis para ele hoje ele vai sumir com os dez lápis. A mãe fala que são 
as outras crianças que se aproveitam do jeito dele, que pegam os lápis dele, 
coisa que não é verdade, pelo contrário: as outras crianças é que ajudam 
ele a se organizar 

                                     (trecho da entrevista com a professora Joana) 

 Analisando a fala de Joana, podemos identificar que a falta de 

responsabilidade não está relacionada à limitação física ou cognitiva de Marcelo. Na 

fala da mãe, a desorganização de Marcelo acontece devido ao “jeito” dele 

(deficiência).  

 Se analisarmos essa desculpa a partir do conceito produzido por Goffman 

(1988) sobre encobrimento do estigma, podemos afirmar que a mãe justifica a falta 

de compromisso tanto dela como de Marcelo, colocando os alunos da sala como 

pessoas que se favorecem da deficiência dele, para pegar seus materiais, porém em 

outra cena sobre as paraolimpíadas, observamos que Marcelo várias vezes no 

decorrer de uma aula de 50 minutos levantou para apontar o lápis, o que ocorre 

realmente é o fato da mãe deslocar o problema, colocando a culpa nas pessoas  

“normais”, que na visão dela, aproveitam da deficiência ou dizer que Marcelo é 

assim mesmo e não consegue aprender.  

Tendemos a inferir uma série de imperfeições a partir da imperfeição 
original e, ao mesmo tempo, a imputar ao interessado alguns atributos 
desejáveis, mas não desejados, freqüentemente de aspecto sobrenatural, 
tais como “sexto sentido” ou “percepção”: (Goffman, 1988, p.15) 

 Goffman (1988) aponta também que além da deficiência que o estigmatizado 

possui, podemos atribuir a ele outros defeitos, ou fraquezas e incorporar à sua 

identidade. Observamos,  no cotidiano, cenas que explicam essa situação. O próprio 

autor aponta como exemplo o caso do cego, que é tratado como surdo ou com 
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deficiência intelectual, e que já houve casos em que muitas vezes as pessoas 

“normais” gritam para conversar com eles, ou em casos mais extremos os tratam 

com inferioridade.  

 No caso de Marcelo, na interação atribuem-no defeitos que não tem relação 

com sua deficiência, entretanto surge do preconceito e da forma que vêem suas 

limitações. É sempre mais cômodo para os pais colocar a culpa na deficiência 

atribuindo incapacidade e limites, do que aceitar a realidade de que o filho possui 

uma limitação, e para isso deverá ter um acompanhamento mais efetivo. A aceitação 

é o primeiro passo do processo, é importante saber que a deficiência existe, porém 

essa descoberta deverá identificar as potencialidades, para auxiliar na suposta 

superação do estigma. 

 

Cena 4 

Cenário:  sala multiuso com vídeo e data show, assistindo cenas das olimpíadas. 

Atores : Professor de educação física e professores da escola. 

Enredo: antes do intervalo a professora de educação física passou um filme sobre 

ginástica olímpica para os alunos da 5ª série, Wellington (autista) não deu atenção 

ao filme, o que ele queria era olhar para as figuras de uma revista que estava na 

sala, sendo que às vezes chamava a professora para mostrar o que estava vendo. 

Cenário:  sala dos professores no intervalo das 5ª e 6ª séries. 

Atores:  Professor de educação física e professores da escola. 

Enredo: A professora comentou que Wellington ainda não sabe escrever o nome, 

porém acredita que se fosse acompanhado por um especialista ele poderia avançar 

mais. 

 Ela continua comentando que quando um especialista foi à escola e avaliou 

Wellington, disse que ele estava lá só para a socialização e que se a professora já 

tivesse conseguido um vínculo com ele já estava bom. 

  A professora relata este fato angustiada, acrescentando que ele poderia ser 

alfabetizado, porém para isso ocorrer seria melhor que o aluno ficasse três dias da 

semana na escola e os outros dois em uma escolas especial para ajudar na 

alfabetização. 

 É interessante ressaltar que ao mesmo tempo em que a professora afirma 

que o aluno deve estar em uma sala especial, também relata que ele tem muita 

capacidade para se desenvolver na escola, só bastando ser estimulado.  
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 Analisando esta cena, percebemos que o acontecimento em dois cenários 

diferentes leva-nos a observar a angústia da professora por saber da capacidade do 

aluno, e ao mesmo tempo, se sentir incapaz por não saber trabalhar com o diferente. 

A falta de estrutura da escola, o atendimento especializado, e o preconceito de 

alguns professores, provoca essa sensação de angústia. Esse sentimento pode 

ocorrer pelo despreparo do profissional e pela inadequação da escola regular. 

 Segundo Goffman (1988) podem surgir dificuldades a partir do momento em 

que o ingresso na escola pública ocorre como ocasião para aprendizagem do 

estigma. O primeiro contato dos indivíduos estigmatizados na interação com as 

pessoas “normais” podem ser conflituosas, as suas experiências podem ser 

complicadas no primeiro dia de aula, sendo possível ocorrerem insultos, caçoadas, 

ostracismos e brigas.  

 Wellington sofreu preconceito em uma cena observada em um dia normal de 

aulas, no momento da entrada dos alunos na sala.  Todavia na cena observada o 

aluno já estava na escola há 4 anos, e essa forma de caracterizá-lo como um 

desacreditado não mudou, isso nos traz questionamentos, uma vez que essa 

inclusão ocorre mesmo depois do aluno ter vivenciado anos no espaço escolar. 

 Segundo Goffman (1988) as pessoas tidas como normais ao conhecerem 

pessoas com deficiência, insistem em não tratá-los como pessoas, mas sim como 

alguém menor e desvalorizado, até aceitam a presença deste indivíduo 

estigmatizado dentro do espaço escolar, entretanto o esforço para tratá-lo, com 

diferença continuará.   

 Subsidiando uma reflexão específica sobre a questão da escola inclusiva, 

analisaremos duas questões: primeiramente trataremos da questão do pouco 

estímulo e em segundo lugar da negação da presença de Wellington no espaço 

escolar, o que pode acarretar muitas vezes no fracasso de sua trajetória escolar. Os 

professores não precisaram falar diretamente que ele é deficiente e estigmatizado, 

para que a mãe acreditasse nessa marca de descrédito e o matriculasse na APAE4. 

No momento em que os professores desprezam os alunos, deixando-os de lado 

dentro da sala de aula, uma sensação de não pertencimento ao grupo é provocada e 

de imediato percebida pelos alunos que conseqüentemente terão a tendência de 

                                            
4  Associação dos pais e amigos dos Excepcionais 
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tratar os estigmatizados com diferenciação. Os familiares do aluno estigmatizado 

mesmo distantes da escola percebem esse preconceito, e se sente obrigados a 

afastar o filho deste grupo devido à não aceitação social. A esse respeito, Goffman 

(1988) nos esclarece que quanto mais visível for o seu estigma, maior será a 

probabilidade do aluno ser enviado para uma escola de crianças especiais, para 

junto de seus iguais. 

Ainda abordando o caso do aluno Wellington, a professora Maria relatou que 

no ano passado a mãe de Wellington o levou para a APAE sem dizer nada à escola. 

Os professores só descobriram porque o aluno estava faltando demais. Em 

conversa com a mãe e a professora Maria, descobrimos que sua atitude foi tomada 

porque sentia que alguns professores não gostavam da presença de Wellington e 

porque na visão de alguns, ele dava muito trabalho. 

Goffman (1988) nos auxilia nesta observação ao relatar que: 

É interessante notar que, quanto maiores as “desvantagens” da criança, 
mais provável é que ela seja enviada para uma escola de pessoas de sua 
espécie e que conheça mais rapidamente a opinião que o público em geral 
tem dela. Dir-lhe-ão que junto a “seus iguais” se sentirá melhor, e assim 
aprenderá que aquilo que considerava como universo de seus iguais estava 
errado e que o mundo que é realmente o seu é bem menor (p. 42). 

Muitos professores acreditam que o lugar de pessoas com deficiência é em 

escolas especiais, no entanto, a deficiência do aluno não é junstificada como o 

principal motivo para essa exclusão. No caso do aluno Wellington outras habilidades 

não foram consideradas pela maioria dos professores nestes 4 anos no processo de 

interacional. Outro ponto importante que evidencia o estigma da especialista que 

avaliou o aluno, é o fato de relatar que o aluno só estava naquele espaço para a 

socialização.  

Existe uma categorização feita pelo meio social de separação dos sujeitos 

como afirmou Goffman (1998), que estipula que de um lado deve ficar os “normais” e 

do outro os “anormais”, os “deficientes”, ou seja, o diferente. Na visão de muitos o 

aluno com deficiência não deveria conviver nos mesmos espaços sociais, muitas 

vezes percebemos pessoas que se surpreendem com a presença de pessoas com 

deficiência em altos pontos da sociedade. 

 Outro fator importante pode ser percebido no fato das pessoas, no senso 

comum, acreditarem que os indivíduos com deficiência têm um limite de avanço e só 

devem permanecer na escola para socialização. Muitas vezes essa visão se torna 
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mais complicada quando confirmada por profissionais da área médica ao afirmarem 

que algumas pessoas com deficiências possuem um limite e tentam provar com 

diagnósticos médicos, que essa limitação é prova científica e inquestionável. Esse 

tipo de visão marca por definitivo o sujeito como um ser incapaz. 

Se pensarmos desta forma, já que o aluno só está na escola para socializar-

se, não seria interessante para o professor buscar informações sobre a deficiência 

de seus alunos, para avançar na descoberta de caminhos para ajudar o deficiente, 

nem procurar conhecer o aluno, uma vez que só conseguiria assim ver a deficiência 

e o estigma que o marca e não o sujeito.  

Infelizmente essa fala estigmatizada da especialista se reproduz em outras 

escolas, na família e na sociedade. Sendo assim, aqueles que têm maior 

compreensão sobre as deficiências, que poderiam auxiliar na compreensão ou na 

superação do estigma, a partir de sua especialização provoca a legitimação da 

marca de descrédito.   

 

Cena 5 

Atores:  Bianca (cadeirante), Jéferson (deficiência física, não possui os dedos 

médios), alunos da 2º B e professora de educação física. 

Cenário:  Aula de Educação Física com Ritmo e os alunos estão em espaço aberto 

da escola perto da sala de informática, todos estão em pé e Bianca na cadeira. 

Enredo : A professora sugere uma atividade com ritmo, pedindo para os alunos 

baterem palmas. Bianca, mesmo com dificuldade, faz as atividades. Ela e os outros 

alunos se divertem muito com a proposta e com os erros e os acertos. 

A professora pergunta se Bianca quer sentar-se no chão e ela faz um gesto e 

diz que sim. Em seguida duas meninas fazem o apoio nas costas para ela não cair, 

e ambos ficam de costas um para o outro. A atividade continua e a professora pede 

para quando ela bater palma que os alunos a acompanhem fazendo movimentos no 

ritmo da palma. 

A professora pede para que Jéferson vá até à frente do grupo para mostrar o 

jeito de bater palma rápida e lento, como a professora ensinou. Alguns alunos dizem 

que ele não consegue, relatando que ele tem problemas, a professora pergunta se 

ele tem problema, o mesmo diz que não, a professora conversa com o grupo, 

dizendo que todos temos problemas e dificuldades. E acrescenta relatando sobre 
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Jéferson e Bianca terem dificuldades, porém, se esforçarem e conseguirem fazer 

todos os movimentos, e que alguns alunos não conseguem fazer.   

A aula prossegue com a professora pedindo para que todos se sentem no 

chão e formem trios, colocando o corpo costas com costas. Continua a atividade 

com ritmo. Sugere-se então que os alunos façam movimentos e que percebam a 

diferença, todos os alunos participam da aula: Bianca mais que todos, porque fora 

da cadeira e todos no chão tudo aparentemente torna-se igual. Todos enfrentam a 

mesma dificuldade.  Bate o sinal para a troca de aula. O observador (no caso o 

pesquisador) auxilia Bianca a se posicionar na cadeira e várias meninas querem 

ajudar. Bianca é levada à sala de aula.  Três meninas querem ficar ao lado dela o 

tempo todo conversando, brincando e fazendo carinho no rosto dela, às vezes 

insistem até levar as cadeiras. 

  

 O primeiro ponto a ser analisado em relação à esta cena gira em torno da 

participação de Bianca, pois ela não se recusa a fazer as atividades, e mesmo com 

suas limitações, com a ajuda dos colegas consegue cumprir os desafios. Os alunos 

não demonstram atitudes de preconceito em relação à Bianca, porém ocorre em 

vários momentos a super proteção, às vezes querendo fazer as coisas para ela e 

isso pode reafirmar seu estigma, que não aparece na maioria das cenas.  

 Isso ocorre porque, de acordo Goffman (1988), quando o ser estigmatizado 

aceita sua condição e se apresenta como é realmente: com suas limitações, as 

pessoas “normais” começam a tratá-los como igual e neste momento, uma rotina de 

interações pode aos poucos quebrar a marca do estigma, ou minimizar a marca de 

descrédito a ponto de todos se sentirem partes do mesmo grupo social. 

  Segundo Goffman (1988),  as pessoas que possuem desvantagem física 

podem desenvolver estratégias para eliminar a distância e o tratamento cauteloso 

que provavelmente receberão, podendo chegar a um ponto mais pessoal, onde o 

defeito deixará de ser um fato crucial. Goffman acrescenta ainda que esse método 

pode abrir caminhos na interação, como podemos observar a seguir: 

Além disso, aqueles que têm um estigma corporal contam que, dentro de 
certos limites, as pessoas normais com as quais têm uma relação freqüente 
aos poucos chegarão a ser menos evasivas em relação à sua incapacidade, 
de tal maneira que algo semelhante a uma rotina diária de normatização 
pode-se desenvolver... (p.62) 
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 A aceitação do grupo em relação à Bianca ocorre, principalmente porque a 

mesma não se limita nem se esconde das atividades, mesmo com dificuldades está 

disposta a enfrentar os desafios, neste processo interacional, seus amigos aceitam 

seu jeito de ser e procuram ajudar em suas limitações. 

 Outro ponto importante a analisar está na fala dos alunos quando dizem 

respeito ao Jeferson5, que não era alvo de nossas observações, mas o fato ocorrido 

com ele nos levantou pontos a serem analisados: primeiro a turma dizendo que ele 

tem problema e não consegue fazer a atividade. Esse problema na representação 

das crianças é a marca negativa que a própria deficiência produz por meio do social. 

Os alunos associam a deficiência como um problema que poderia impedir Jeferson 

de fazer a atividade, sendo neste momento que a marca simbólica do estigma pode 

se desenvolver em Jeferson ou seja, a produção do estigma.  

 Ele poderia assumir para si essa categorização, de incapaz e não querer 

arriscar incorporando seu estigma, porém ele aceita o desafio. Por outro lado o 

papel da professora é de extrema importância. Percebendo o conflito gerado, 

intervém, levando os alunos a refletirem que todos nós possuímos problemas, e que 

a exemplo de Everton e Bianca é possível superar as dificuldades, não se recusando 

a fazer as atividades e fazendo até melhor que as outras pessoas “normais”. Essa 

conversa com o grupo mostrando as potencialidades de Everton e Bianca ajuda a 

fornecer ao estigmatizado a chamada “marca positiva”, que segundo Goffman (1988) 

contrapõem a marca negativa de estigma. 

Assim, quer estejamos em interação com pessoas íntimas ou estranhos, 
acabaremos por descobrir que as marcas da sociedade ficam claramente 
impressas nesses contatos, colocando-nos, mesmo nesse caso, em nosso 
lugar (p.63).    

 Essas marcas do social, tanto positivas, como negativas, serão incorporadas 

pelas pessoas estigmatizadas. Quando forem negativas, provocarão no sujeito uma 

sensação de incapacidade, de incompletude, fazendo que o sujeito desanime e não 

tente lutar para a superação do estigma, incorporando por completo essa marca de 

descrédito. Por outro lado, quando as marcas positivas são estimuladas nos 

contatos face-a-face, podem provocar na vida do indivíduo estigmatizado, o desejo 

                                            
5 Jeferson possui deficiência física nos dedos das duas mãos, sua deficiência se caracteriza por não 
possuir os dedos médios, em relação às outras deficiências o mesmo não apresenta, também não 
possui diagnostico. 
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de mudança e superação das dificuldades. Na cena de Everton e Bianca, a 

intervenção da professora e a postura das crianças são de extrema importância para 

a tentativa da superação do estigma. 

Cena 6 

Atores: Jonathan, alunos da 2ª série B e professor de Educação Física (observador) 

Cenário:  Sala de aula em que o professor está trabalhando o tema “Consciência 

Negra”. 

Enredo:  O professor está escrevendo na lousa sobre a consciência negra, os alunos 

estão sentados em grupos de quatro pessoas. Jonathan está sozinho em uma mesa 

no final da sala brincado com material dourado (blocos matemáticos). 

 Enquanto o professor conta a história da origem dos negros no Brasil os 

alunos observam e fazem comentários, mas Jonathan continua brincando com 

blocos lógicos. O professor chama alguns alunos para frente da lousa para auxiliar 

na dramatização da história e Jonathan continua tirando os objetos de uma caixa e 

colocando em outra, sem dar atenção para a aula e nem para os colegas. 

 O professor continua a história, mas desta vez convida Jonathan para 

participar da dramatização, colocando Jonathan e outros alunos, como escravos 

fugidos, Jonathan diz que não quer participar, mas quando o professor vai buscá-lo 

no fundo da sala ele acaba participando, sendo que terminando a encenação volta 

para o final da sala de novo.  

O professor quer a atenção de todos, então pede para que Jonathan venha 

para frente participar da aula mas ele se recusa. Então o professor conversa com ele 

sem obter sua atenção, uma vez que o aluno permanece brincando com os objetos 

e se recusando a participar. Então o professor pega a caixa com o material dourado 

e coloca no armário, Jonathan fica triste e com raiva, os alunos intervêm a favor de 

Jonathan dizendo que a professora deixou Jonathan brincando. O professor explica 

a atitude tomada dizendo que Jonathan tem de participar da aula junto como os 

amigos, e que será cobrado igualmente.  

Jonathan continua com raiva e se esconde debaixo da mesa. O professor 

continua a aula finalizando a história da origem do povo negro e relata que os alunos 

teriam aula de capoeira nas próximas aulas. Em seguida o professor continua a aula 

cantando músicas de capoeira e batendo palmas, Jonathan, então, sai de debaixo 

da mesa e os observa. A aula termina com o professor perguntando se Jonathan 
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quer o material de novo e a partir de consentimento, o professor pega o material e 

entrega-o a Jonathan. O professor se retira da sala.  

 

 Ao analisar a cena, percebemos que Jonathan fica um bom tempo, brincando 

sozinho, sem participar da aula. Essa separação não foi provocada pelos alunos, o 

próprio aluno se isola dos demais. Como a escola regular é homogênea e alguns 

alunos não se enquadram a esse modelo, utilizam como estratégia não se envolver. 

A justificativa para essa separação não é a deficiência e o estigma do aluno, o 

mesmo manipula seu estigma para fazer aquilo que gosta ou que é mais prazeroso, 

é mais fácil aceitar o estigma de ser diferente, para fazer aquilo que agrada. 

Goffman (1988) nos esclarece esse pressuposto no trecho abaixo: 

  

Deve-se ver, então, que a manipulação do estigma é uma característica 
geral da sociedade, um processo que ocorre sempre que há normas de 
identidade. As mesmas características estão implícitas quer esteja em 
questão uma diferença importante do tipo tradicionalmente definido como 
estigmático, quer uma diferença insignificante, da qual q pessoa 
envergonhada tem vergonha de se envergonhar (Goffman, 1988, p.141).  

 No relato de Goffman supracitado, podemos perceber que a estratégia de 

manipulação é um meio que o ser estigmatizado utiliza para conseguir conviver em 

um sistema social padronizado e normativo, porém segundo o autor isso é uma 

característica da sociedade, sendo assim, as estratégias de manipulação não são 

utilizadas só pelas pessoas estigmatizadas, as pessoas “normais” também utilizam 

essas estratégias para sobreviver no jogo do mundo social. 

 Outro ponto a ser analisado é que se Jonathan fosse visto pelos amigos como 

um igual, os mesmo reclamariam ao professor para que ele participasse da 

atividade. No entanto, a justificativa dos amigos dizendo que a professora o deixou 

brincando caracteriza o estigma de “coitado” ou de descrédito, uma vez que os 

amigos o tratam diferente por acreditarem que como ele é incapaz de acompanhar, 

não precisa fazer tudo que todos fazem, então é melhor ficar brincando. Podemos 

pensar nesta frase que existe no cotidiano e justifica essa cena “coitadinho, ele já é 

deficiente, então deixa fazer o que quer”, ou seja, o mundo social o enquadra com essa 

atitude de exclusão, o colocando fora da norma social. Goffman (1988) define esta 

cena desta forma: 
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Quando conhecida ou manifesta, essa discrepância estraga sua identidade 
social; ela tem como efeito afastar o indivíduo da sociedade e de si mesmo 
de tal modo que ele acaba por ser uma pessoa desacreditada frente a 
mundo não receptivo. (p. 28) 

 Quando o professor intervém, Jonathan fica com raiva, quer ignorar, mas ao 

mesmo tempo entende que deveria fazer as atividades com o grupo, talvez ele não o 

faça sempre porque possivelmente outras pessoas não o cobraram antes. 

 Sempre que o professor tem atitudes de cobrança perante a Jonathan o 

mesmo reclama, fica com raiva e até chora. O aluno também acredita que é 

diferente, e que deve ser tratado diferente dos outros. Os amigos quando vêem o 

professor brigando com Jonathan ficam com dó e querem ajudar a fazer tudo, isso 

ocorre porque na cabeça das crianças Jonathan não é um aluno, e sim o bebê da 

sala que deve ser cuidado e tratado diferente, mesmo o professor justificando que 

trata o Jonathan como igual, acrescentando que ele tem limitações mas que  pode 

realizar várias tarefas como fazia na escola do ano passado.  

  Os alunos muitas vezes não entendem e o olhar de dó percebido nos 

diálogos entre os amigos quando dizem que ele é mais fraco, que não consegue, 

marca definitivamente Jonathan como um desacreditado e que não faz parte do 

grupo. Essa marca simbólica ficará aos poucos cada vez mais presente na vida do 

aluno, fazendo que ele viva em sua vida cotidiana sempre em situação de 

descrédito, reforçando o estigma.  Goffman (1988) nos auxilia nesta reflexão desta 

forma: 

Além disso ainda pode perceber geralmente de maneira bastante correta 
que, não importa o que os outros admitam, eles na verdade não o aceitam e 
não estão dispostos a manter com ele um contato em “bases iguais”. 
Ademais os padrões que ele incorporou da sociedade maior tornam-no 
intimamente suscetível ao que os outros vêem como defeito, levando-o 
inevitavelmente, mesmo que em alguns momentos, a concordar que, na 
verdade ele ficou a baixo do que realmente deveria ser (Goffman, 1988, 
p.17). 

 É importante ressaltar que mesmo as escolas anunciando que estão incluindo 

e que aceitam os alunos, não provocam ações para que haja superação do estigma, 

já que apenas pelo fato de se abrirem os portões das escolas para trabalhar a 

inclusão, não se consegue entender a complexidade da questão do estigma na 

escola. Muitos educadores no discurso dizem que aceitam os alunos com 

deficiências, no entanto o que se vê nos “bastidores” (sala dos professores, nas 

conversar informais e em seu cotidiano) é que não conseguem conceber a pessoa 
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com deficiência e estigmatizada como um igual, ou considerar que o aluno deficiente  

faça parte de seu grupo social de relações. 

 

Cena 7 

Atores: Bianca, Jefferson, professor de educação física e demais alunos da 2ª série 

B 

Cenário: Aula na quadra com os alunos desenhando no chão e se movimentando. 

Enredo : O professor inicia a aula pedindo para todos os alunos se sentarem, e 

pergunta para Bianca se teria algum problema se ela saísse  da cadeira e fosse para  

o chão. A aluna gosta da idéia e vai para o chão. O professor entrega um giz na mão 

de cada aluno e pede para que os alunos façam um desenho no chão e fiquem em 

cima do desenho. 

O professor aguarda até que todos terminem seu desenho. Neste momento 

Bianca está bem à vontade fazendo seu desenho e logo após o término, o professor 

explica como vai funcionar a atividade. Explica que todos devem se movimentar e 

quando ele der um sinal devem voltar para o seu desenho.  

Bianca se diverte muito na atividade, ela se movimenta em quatro apoios sem 

ajuda de ninguém. Conversa com as amigas e continua fazendo seu desenho e 

aparentemente demonstra uma sensação de liberdade e satisfação por ter saído da 

cadeira de rodas. O professor sugere uma alteração na atividade, propõe que todos 

os alunos se movimentem agachados ou em quatro apoios. Todos os alunos se 

divertem e Bianca muito mais, todos agora estão na mesma posição e enfrentam as 

mesmas dificuldades de locomoção que Bianca. 

 Em conversa informal, a professora relatou que Bianca faz todas as 

atividades da sala de aula, e que termina a lição primeiro que a maioria dos alunos, 

diz que ela é muito esforçada e que a mãe colabora muito. 

 

Analisando essa cena, percebemos como o estigma de Bianca adquirido pela 

imagem social, ou seja, a pessoa que possui uma deficiência física teria grandes 

dificuldades para se desenvolver na escola. Bianca é PC (paralisia cerebral) na 

imagem de muitos alunos e da própria sociedade em relação à essa deficiência, a 

aluna não teria condições de fazer atividades que exigem muito de seu corpo e 
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principalmente cognitivas, mas na fala da própria professora essa limitação não a 

impede de ser um dos melhores alunos na aprendizagem.  

Bianca é um caso interessante de ser analisado, pois na maioria das cenas 

observadas percebemos que não incorpora a marca negativa de incapacidade, não 

se recusa a fazer atividades mesmo quando o desafio motor é muito grande, Bianca 

tenta superar seu estigma quando não se preocupa em errar nas atividades e se 

propõe a enfrentar os desafios das atividades cotidianas. Desta forma, seus amigos, 

a professora e a própria família compartilha com seu estigma, e entendem as 

limitações de sua deficiência. A esse respeito Goffman (1988) relata que o indivíduo 

estigmatizado pode encontrar nessas interações pessoas compreensivas à sua 

deficiência, dispostas a entender seu modo diferente de ser, ou seja: 

ele descobrirá que há pessoas compassivas, dispostas a adotar seu ponto 
de vista e a compartilhar o sentimento de que ele é humano e 
“essencialmente” normal apesar da aparências e a despeito de suas 
próprias dúvidas. Neste caso deve se considerar duas categorias. O 
primeiro grupo de pessoas benévolas é, é claro, o daquelas que 
compartilham seu estigma. Sabendo por experiência própria o que se sente 
quando se tem esse estigma em particular, alguma delas podem instruí-lo 
quanto aos artifícios da relação e fornecer-lhe um círculo de lamentação no 
qual ele possa refugiar-se em busca de apoio moral e do conforto de sentir-
se em sua casa, em seu ambiente, aceito como uma criatura que realmente 
é igual a qualquer outra normal.(Goffman,1988, p.29)  

 Goffman (1988) relata que quando as pessoas “normais” já vivenciaram 

situações de exclusão e preconceito, a forma de agir com os ser estigmatizado é de 

complacência, ou seja, aceitação e ajuda, buscando mostrar como este deve agir 

perante aos conflitos e até compartilhando com o efeito de estigma do amigo. 

 Porém é necessário ter certa atenção quando estamos dispostos a interagir e 

a defender os pontos do individuo estigmatizado, há casos em que como 

acreditamos no processo de mudança dos indivíduos estigmatizados e nos 

sensibilizamos por sua causa, podemos correr dois riscos: primeiramente o risco de 

não cobrá-lo quando necessário ou então o risco de exceder nossa visão 

relacionada a uma suposta normalidade, e não enxergamos sua limitação à ponto de 

exigir do deficiente dele o que ele não pode fazer. 

 Em nossa análise identificamos que o perfil dos professores, ou seja, sua 

experiência anterior com pessoas com deficiência, permite que os mesmo olhem 

para os alunos com menos preconceito e que busquem caminhos para melhorar o 

processo de aprendizagem, baseado nas potencialidades. Outra questão pontuada 
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pelos professores está em relação aos questionamentos, às políticas publicas de 

inclusão, que na visão dos entrevistados, estabelecem normas e leis para a entrada, 

mostrando uma bela fachada relacionada à inclusão, dizendo que as escolas 

estaduais estão incluindo cada vez mais, no entanto não fornecem a estrutura 

adequada para atingir os objetivos estipulados pela própria lei. 

 Os professores demonstraram grande preocupação em relação às pessoas 

com deficiência, procurando entender a deficiência, e quais as estratégias 

necessárias para avançar nas aprendizagens. Porém alguns mesmo percebendo as 

situações de preconceito, não conseguem identificar como o estigma incorporado 

pode dificultar o avanço das aprendizagens. 

 Todavia, dentro do cotidiano escolar, por meio de nossas observações, 

mesmo com as propostas inclusivas, percebeu-se o que é promulgado nas leis de 

Salamanca (1994) até o presente momento, está muito distante das escolas 

brasileiras. Provocando muitas vezes por meio do atual Sistema Educacional do 

Estado de São Paulo, não a inclusão, mas sim a integração, e em vários momentos 

ocorrem situações da marca de estigma. Sendo assim, como o atual sistema 

educacional é homogêneo, seletista e defende a competição para avanço das 

aprendizagens, acaba por produzir o estigma, uma vez que não está preparado para 

conviver com o diferente. Em suma, para interagir neste sistema o aluno manipula 

seu estigma, para se favorecer em determinadas situações, ou utiliza-o como 

estratégia de sobrevivência nesta ordem interacional, que reproduz as ideologias do 

sistema global, capitalista e excludente. 
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CONSIDERAÇÕES 

 Nestas considerações é importante destacar que falar de inclusão não é um 

assunto fácil, são várias problemáticas que abrangem este tema.  Assim sendo, 

essas considerações não são finais, mas sim uma abertura para novos 

questionamentos e reflexões. Nosso estudo foi estimulado devido à busca por 

entender como nas escolas brasileiras a inclusão enxerga os indivíduos 

estigmatizados em suas interações cotidianas. 

           Desta forma, a pesquisa traçou um caminho diferente para se pensar a 

inclusão escolar de forma que se conhecesse o arcabouço teórico de Goffman 

(1988) para olhar a inclusão de um outro viés, ou seja, a partir das interações e da 

visão de estigmas apontadas pelo autor. Analisar a inclusão por esse caminho 

provocou um grande desafio, o primeiro foi entender os estudos deste autor dentro 

de uma complexidade da sociedade atual, outro ponto foi a busca por ligações de 

seus estudos relacionados com a problemática do espaço escolar. 

 Todo leitor que inicia a leitura desta pesquisa pode questionar; porque utilizar 

como base teórica um autor que não fala de inclusão diretamente, mas sim de 

deficientes, estigmatizados, desviantes, doentes mentais, prostitutas, ex-presidiários, 

entre outros. No entanto, a pesquisa considera que os indivíduos mencionados por 

Goffman(1988) e os alunos observados possuem algo em comum: todos esses 

personagens foram e são historicamente desvalorizados nesta sociedade. , Outro 

ponto que a pesquisa procurou abranger tange à busca da compreensão sobre o 

que é a inclusão na interação dos sujeitos como atores em um palco social, que 

interpretam papéis, manipulam suas identidades, vivem em jogos de ataque e contra 

no campo simbólico e às vezes no campo prático. 

 Uma resposta a alguns dos questionamentos se justifica pela própria 

colaboração histórica que Goffman ofereceu principalmente às ciências sociais, nas 

áreas de sociologia, psicologia, antropologia e em nossos estudos na educação. O 

estudioso contribuiu ainda para uma melhor compreensão do ser humano, de sua 

forma de olhar para o cotidiano nas pequenas ações, e tenta mostrar por meio da 

microssologia toda uma problemática macro-social, reproduzida por um sistema 

opressor, capitalista e globalizada, que produz as normas e as condutas que os 

indivíduos devem viver. 
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 Goffman com seu olhar refinado nos permite enxergar as opressões que 

acontecem no micro mundo das ações sociais, ou seja, é nos contatos face- a- face, 

nas conversações cotidianas, que as pessoas “normais”, marcam aqueles que se 

desviam do padrão social, essas marcas são tão sutis, que sem um olhar criterioso, 

as pessoas acreditam que essa exclusão, os preconceitos e separação surgem com 

naturalidade, e devem ser aceitas sem questioná-las. 

 Sendo assim, uma situação especial do estigmatizado é que a sociedade lhe 

diz que ele é um membro do grupo mais amplo, o que significa que é um ser 

humano normal, mas que também é até certo ponto "diferente", e que seria absurdo 

negar essa diferença. Quem diz o que é ou não diferente é a sociedade; se a 

sociedade decide que você é diferente, mesmo que você não concorde, você passa 

a ser diferente, independentemente de sua vontade.  

   A concepção de normal e anormal segundo Goffman (1988) é construída 

socialmente. Pessoas que em determinado tempo histórico eram considerados 

pessoas “normais”, em outro tempo histórico podem ser considerados desviantes e 

incapazes. Ser ou não ser “normal”, foi categorizado em todo tempo histórico, na 

relação de ser útil socialmente ou não, ou seja, todas as pessoas que não se 

encaixam nos padrões de produção de bens, ou se desviam em pequenas normas 

pré-estabelecidas, como condutas morais ou intelectuais, são consideradas 

estigmatizadas. 

 Outro ponto a analisar é identificar onde esses valores e padrões são 

reproduzidos socialmente, o primeiro espaço de interação é a família, então as 

primeiras marcas na identidade dos indivíduos são incorporadas neste espaço 

social. As formas que os familiares tratarão os indivíduos estigmatizados nestas 

primeiras interações serão significativas em sua trajetória social futura. 

 Em nossas observações ficou bem clara a influência do posicionamento da 

família na identidade social do deficiente, ou seja, quando a pessoa com deficiência 

em seu espaço familiar é tratado como um incapaz, dependente a todo o momento 

das pessoas “normais”, caracterizado como um ser desacreditado, em outro 

momento, quando o indivíduo freqüentar outros espaços sociais isso será 

perpetuado, a escola é um dos espaços que essa problemática é bem observada. 

 Um bom exemplo está relacionado à uma família de classe social 

desfavorecida, na maioria das vezes, quando a criança é pobre, e possui 

vestimentas simples, e os pais não tendo condições de dar uma boa alimentação, 
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muitas vezes tratam as crianças como ignorantes ou “burras”, dizendo que a escola 

não é espaço para elas uma vez que não aprendem mesmo. O que os familiares 

não percebem é que essa fragilidade educacional está ligada diretamente ao fator 

econômico e social, e a um sistema excludente, que gera essa situação de desprezo 

e não uma melhora na capacidade cognitiva do sujeito. 

 A escola na maioria das vezes não se preocupa com esse detalhe crucial 

dentro das interações no cotidiano. Esse fato afeta a aprendizagem dos alunos e 

reforça essa marca negativa de incapacidade, tratando os alunos com inferioridade. 

Muitas vezes em discursos dos próprios professores, por ter a autoridade do saber, 

ou por simples distinção de classe, em suas falas, dizem que esses “alunos de 

favela são” burros mesmo e não vão aprender “,essas marcas poderão marcar o 

indivíduo estigmatizado por toda vida”. 

            A escola não é a única que marca os sujeitos, vivemos dentro de um padrão 

social em que a sociedade vive à mercê de um sistema opressor, excludente, e que 

sobrevive de aparências, padrões esses estipulados pela classe dominante. Sendo 

assim a escola enquadra os alunos, tentando formatá-los por meio de um sistema 

educacional homogêneo.  

As pessoas, em geral, são forçadas a viver em um sistema social que 

enquadra os indivíduos em modelos de ser e agir. Se colocarmos em questão, a 

busca de algumas pessoas em conseguir se aproximar a esse modelo, pode-se 

entender que isto ocorre muitas vezes, devido aos meios de comunicação que 

apresenta modismo como um tipo de corpo, considerado perfeito e ideal, que os 

normais tentam alcançar e mesmo sem deficiência, nunca vão atingir este padrão 

estipulado. 

 Outra questão a ser pontuada em relação ao deficiente é que esse não se 

enquadra em padrão algum e está muito longe do que é aceito socialmente. Devido 

a todos os fatores mencionados, o sujeito sofre com sua identidade desacreditada. 

Entendemos que esse é um dos grandes desafios que a sociedade atual deve tentar 

responder: a marca negativa empregada pelo social prejudica a trajetória escolar 

dos estigmatizados, criando uma ordem social de exclusão e quando não ocorre 

intervenção os sujeitos incorporam essa marca de incapacidade e desistem de 

participar do meio escolar. 

 Porém, mesmo com um sistema opressor que pretende obrigar os excluídos e 

estigmatizados a obedecer a esse padrão e essa regra pré-estabelecida, sempre 
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existe um grupo de resistência, que não consegue se enquadrar ao sistema vigente, 

e tentam quebrar os padrões sociais. 

  Esse grupo é constituído de pessoas diferentes e estigmatizadas, que devido 

à sua presença, hoje, em espaço que foram excluídos no passado, provoca a 

própria resistência do sistema, provocando batalhas simbólicas nas interações, além 

de lutas concretas, por meio de manifestações, questionamentos e reformulação de 

leis, buscando a aceitação, e o respeito das pessoas ”normais”. Sendo assim, nos 

últimos anos surgiram várias organizações, que defendem os direitos das pessoas 

com deficiências dentro do espaço escolar e na sociedade, são essas lutas que 

diminuem a exclusão e tentam quebrar esses padrões de enquadramento. 

É importante ressaltar que por meio de um processo contínuo de interações, 

em que ambos os grupos “normais” e “estigmatizados” vivenciem seus conflitos e 

limitações, debatendo seus papéis sociais e políticos, pode ocorrer uma mudança de 

olhar para aceitação da diversidade. 

 Todavia, uma das dificuldades para a sociedade é quebrar o estilo de 

formatar e enquadrar tentando fazer com que todas as pessoas obedeçam todas as 

regras sociais, ou dêem as mesmas respostas, de modo a ignorar assim as 

potencialidades que apresenta a diversidade, resistindo em não aceitar o diferente e 

perpetuando preconceitos. 

Dentro desta questão, colocamos em análise a escola, que por estar inserida 

nesta problemática macro social, faz com que seus agentes muitas vezes ignorem 

que dentro do espaço escolar existem grupos antagonistas de pessoas que 

defendem o ponto de vista dos “normais” e outro grupo que defendem os 

estigmatizados. Em suma, como não há análises nem questionamentos, alguns 

sofrem com as marcas negativas e outros incorporam essas marcas e preferem 

permanecer isolados. 

 Uma vez que dentro dos conflitos cotidianos são ignoradas as situações de 

estigmatização e se reforça o preconceito, diminui-se a possibilidade de avanço 

destes no sistema escolar, marcando-os definitivamente com a desistência e 

aceitação do descrédito. Isso não ocorre oportunamente, mas é uma estratégica que 

visa buscar alunos bem formatados, ou seja, obedientes e produtivos, que no futuro 

serão utilizados como ferramentas no sistema político e econômico, em fim, 

capitalista. Portanto, a escola agindo desta forma, simplesmente reproduz uma 

ideologia dominante e alienante, que já transita no espaço escolar há muito tempo.  
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             Dentro de um contexto de escola inclusiva, mesmo com as propostas 

apresentadas pela lei, os alunos com deficiência incorporam o estigma 

principalmente nas interações, isso ocorre uma vez que os alunos normais em 

conversa com os outros deficientes dizem que eles são "aleijados", "ceguinhos", 

"surdinho", e nessas interações face-a-face o indivíduo estigmatizado recebe a 

marca do social, afirmando, o seu descrédito por meio do preconceito vivido, e 

sentindo-se que é realmente menor do que acreditava ser. 

Outro ponto abordado no presente estudo, trata da questão de incorporação e  

diz respeito, aos professores que em vários momentos na prática escolar, em suas 

exposições, marcam alguns sujeitos dizendo que são "burros" e que não vão 

aprender de maneira alguma, afirmando que eles não deveriam estar neste lugar, e 

que os deficientes  já são assim( incapazes) há algum tempo e não vão mudar, 

podemos analisar uma frase que está na fala dos professores e no senso comum da 

sociedade que diz que ”pau que nasce torto morre torto”. É uma simples frase, no 

entanto sua carga negativa direcionada ao indivíduo desviante e desacreditado, 

categoriza definitivamente a identidade de ser incompleto.  

Poderíamos apresentar outros exemplos de incorporação do estigma, porém 

não achamos necessário. Dentro desta realidade de incorporação, Goffman (1988)  

aponta a questão da manipulação da identidade do sujeito. A pessoa com 

deficiência sabendo a priori, que em sua atuação relacionada à deficiência, receberá 

apoio dos "normais", dessa maneira utiliza sua deficiência como mecanismo em 

benéficio próprio, ou desculpa, ou seja, poderá atuar para sua platéia, mostrando por 

meio de gestos corporais se colocando como inferior, ou necessitado, modificando a 

sua própria fala com pequenas alterações, de modo a sensibilizar a sua platéia, 

afirmando que seu defeito é maior que qualquer outro problema social, provocando 

no outro uma responsabilidade e uma procura em ajudar até em momentos não 

necessários. 

 As estratégias de manipulação não são mecanismos utilizados simplesmente 

por indivíduos estigmatizados. Dentro do cotidiano essa prática pode ser utilizada 

pelas pessoas normais. Segundo Goffman (1988), uma representação não é o eu 

que cada um compõe, ou a pessoa em si, e nem podemos considerar este fato 

moralmente como bem ou mal, na verdade uma representação é um papel, no 

sentido teatral, uma estratégia de personagem. 
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        Percebemos em nossas observações que mesmo escola reproduz os estigmas 

da sociedade e não se preocupando com o indivíduo. Sendo assim, surgem esforços 

constantes de alunos e professores para combatê-lo, travando lutas contra o sistema 

político e excludente baseado no neoliberalismo que alimenta ideologias capitalistas. 

       Goffman (1988) apresenta alguns caminhos para superação do estigma: o 

primeiro apontado pelo autor, gira em torno da pessoa deficiente, desviante, 

estigmatiza ou normal, que deve se aceitar como ele realmente é, com atributos 

positivos e negativos que compõe sua identidade social. 

        Outro ponto diz respeito ao estigmatizado que deve procurar não responder às 

agressões verbais de preconceito com arrogância, entretanto deve se tentar quebrar 

o gelo na interação e utilizar a própria deficiência como fato de naturalidade, que não 

gera desconforto para ambos, mostrando que tem pleno conhecimento de si e de 

sua limitação mostrando que isso não  atrapalha nas atividades cotidianas.        

Defendemos que se é na interação social entre os indivíduos que ocorre a 

estigmatização, a incorporação, o acobertamento e a manipulação, da mesma forma 

este deve ser o caminho a ser seguido e observado para a aceitação e a inclusão. 

        Quanto mais os grupos de normais e estigmatizados freqüentarem o mesmo 

espaço social, a busca de um processo de socialização ocorre dentro deste grupo 

diminuindo as diferenças e não as acobertando, provocando a aceitação e 

superação do estigma. Percebeu-se em nossas observações que quanto mais cedo 

a criança com deficiência está dentro de um espaço escolar, o olhar de diferenças 

de seus amigos diminui, chegando a certo ponto de se olhar como parte de seu 

grupo social. 

        Um ponto importante deve ser acrescentado: o professor é um dos agentes que 

estão mais próximos dos conflitos interacionais que geram os estigmas, sendo 

assim, quando o mesmo percebe essas atitudes de preconceito e utiliza esta 

temática como conteúdo para resgatar valores humanos de igualdade e 

socialização, provoca na sala de aula um espaço democrático, em que os sujeitos 

podem se posicionar como eles são realmente, provocando assim a superação dos 

mecanismos estigmatizantes. 

       Quando colocamos Goffman para analisar a inclusão em meados de 2008, 

buscamos mostrar que Goffman aponta a incorporação do estigma, o acobertamento 

e manipulação como estratégia dentro de uma ordem interacional que está presente 

na vida cotidiana. Em suma, podemos questionar a escola a partir da visão de 
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Goffman (1998), ao apontar que quando tratam todos por igual, cobrando os 

mesmos resultados, não entendendo as limitações e diferenças, os objetivos 

propostos em sua lei não são atendidos, sendo assim, provocam uma situação de 

integração e exclusão. 

        A partir desta análise de Goffman, podemos entender que atuação, é uma 

estratégia social, que conduz as interações humanas. O autor defende que na 

sociedade existe uma ordem interacional, que norteia a vida cotidiana. Podemos 

observar que sendo o mundo um grande palco social em que as pessoas têm que se 

enquadrar em diferentes espaços, a atuação torna-se necessária aos indivíduos 

para viverem como membros destes grupos e diminuir possíveis conflitos na 

sociedade. Imaginemos se todas as pessoas dissessem o que pensam, ou agissem 

conforme seus instintos. Seria bem provável, que aos poucos, os conflitos verbais se 

tornariam lutas concretas, em que a sociedade poderia perder mais do que quando 

seu atua. 

 Mesmo com as problemáticas citadas nesta pesquisa, percebemos o esforço 

de algumas pessoas com deficiência enfrentando batalhas contra o sistema 

educacional vigente e avançando assim nas aprendizagens. Faz-se importante 

acrescentar que uma vez que o professor tem ciência destes mecanismos de 

estigmatização, pode provocar mudanças na sua prática e no modo de ver o outro. 

Isso pode ocorrer por meio de parcerias mútuas entre professores, pais, alunos, 

equipe escolar e estrutura educacional adequada.  

            Percebeu-se que quando esses agentes unem forças, além de cobrar do 

governo e da própria instituição melhoras, cria através da interação face-a-face, o 

aumento da aceitação do diferente, buscando valorizar a diversidade no espaço 

escolar, diminuindo as problemáticas encontradas.  

  A pesquisa observou que a escola às vezes reproduz o estigma social. 

Porém as ações de alguns professores mostraram mudança do olhar que exclui, 

mostrando que podem desvelar máscaras do social e da própria inclusão. 

             Demonstrou-se também que quando a família investe e acredita no avanço 

das pessoas com deficiência a marca estigmatizante do sujeito é superada. Sendo 

assim a escola como meio de socialização e criação de saberes tem um papel 

importante neste processo de mudança de olhar, para isso acontecer, toda equipe 

escolar deverá rever suas práticas, buscando caminhos para a renovação da escola, 

valorizando as diferenças na construção de uma sociedade para todos. 
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            É importante destacar que, como foi citado, as pessoas com deficiências 

historicamente foram mortas, discriminadas, excluídas consideradas como uma "não 

pessoas", sem importância para a sociedade, nossos dados mostraram que muitas 

mudanças ocorreram para resolver essa problemática, as políticas públicas nos 

últimos anos criaram muitas leis para a entradas das pessoas com deficiências 

dentro da escola, isso possibilitou uma grande vitória aos excluídos, e analisando 

algumas práticas escolares percebemos que ocorreram avanços, no entanto 

olhando criticamente, ainda há muito trabalho a ser feito sobre esse assunto.   

 O passo mais importante a ser dado não é simples, ele tem abrange a 

mudança da visão preconceituosa da sociedade, dos pais e de alguns professores, 

que mesmo com as políticas inclusivas, insistem em dificultar a entrada do diferente 

na rede regular de ensino. Para a mudança de olhar na prática cotidiana ocorrer é 

necessário que além de se conhecer sobre as propostas inclusivas, a interação das 

pessoas com o diferente deve ocorrer em todos os eixos sociais. 

  A pesquisa mostrou que tanto na teoria, como na prática vivenciada em um 

centro de educação especial existem deficiências que são difíceis de serem aceitas 

dentro de todos os campos educacionais, mas o desejo de se olhar o sujeito e não a 

deficiência pode provocar mudanças nos educadores, familiares e na própria 

sociedade. 

             É importante destacar que mostrar as lacunas da educação brasileira 

principalmente em relação à inclusão é tarefa fácil, mas não é foco do presente 

estudo, uma vez que mesmo com as dificuldades encontradas na literatura, na 

implementação das leis, e na eficácia na prática escolar, percebemos que ocorreram 

avanços, surge então a necessidade de que mais pesquisadores aprofundem suas 

pesquisas dentro do termo estigma, para ampliar as discussões apresentadas neste 

trabalho e buscando contribuir para avanços da inclusão nas escolas brasileiras. 

             Sendo assim, é necessário implantar práticas educacionais que focalizem as 

potencialidades dos alunos e que respondam suas necessidades, procurando 

incentivar o esforço da unidade na prática escolar, em toda a equipe e familiares, 

utilizando a diversidade como instrumento de ampliação de conhecimento, e 

ferramenta de inovação das práticas pedagógicas, mostrando que as propostas de 

inclusão mesmo com os poucos recursos disponibilizados na escola podem e dão 

certo. 
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 Portanto, quando enxergamos o sujeito e não a deficiência e buscamos 

conhecê-lo aceitando suas limitações e sua aparência, como ele é, podemos 

promover situações que os indivíduos enfrentem seus desafios e consiga ter 

autonomia, força de vontade e até sonhos, conseguindo melhorar um pouco as 

situações de aprendizagem. Sendo assim: 

 

“Estamos em um processo constante de mudanças, para  melhorar 

nossos olhares devemos nos permitir conviver com o novo na 

aceitação de ser diferente ”  
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A vida é uma arte 

O mundo é um palco 

Nós os artistas 

Deus o arquiteto do palco 

E criador dos artistas. 

Mas quem escreve  

E vive a história 

Somos nós. 

Para existir o espetáculo 

três coisas são essenciais:  

Uma boa história, 

Um bom artista e 

Uma entusiasmada platéia. 

O palco esta aí 

O artista é você 

Escreva a sua própria história 

Seja o seu coadjuvante 

Seja a sua própria revelação 

Seja o protagonista 

da sua história. 

 

'Não esqueça, a sua história 

é só você quem faz. 

Só depende de você. Na vida não importa como somos, o que vale é que alguém nos 

aprecie e nos aceite, amando-nos incondicionalmente!  

 

Autor desconhecido 
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ANEXO 

Roteiro das Entrevistas com as professoras 

Entrevista com a professora ______________________________________,  

Dia _____/_____/_______ 

  

1- Qual a sua idade, em que ano você se formou, que faculdade e aquanto 

tempo você trabalha como professora ? 

2- Quantos alunos com necessidades especiais você tem, você pode falar um 

pouco sobre as deficiências deles? 

3- Quando você recebeu pela primeira vez um aluno com necessidades 

especiais como você se sentiu, o que pensou em fazer? 

4- Fale um pouco sobre a aluna Bianca, Richard e mais um outro que você tem 

bastante aproximação.  

5- Como você vê a participação deles em suas aulas, em relação as dificuldades 

e avanços, 

6- Como é a interação deles com os outros alunos? 

7- Como os alunos acolheram esses especiais? 

8- Fale um pouco da atitude dos pais dos alunos neste processo de inclusão? 

9-  Você encontrou resistência da sala, ou dos pais quando iniciou os projetos de 

inclusão? 

10- Fale um pouco sobre as atitudes dos outros professores em relação as alunos 

inclusos? 

11- Na sala dos professores e nas conversas informais vocês conversam sobre 

os alunos de inclusão? Fale um pouco sobre isso.  

12- E os outros funcionários da escola como tratam os alunos especiais? 

13- Como é a participação da direção da escola sobre os alunos inclusos? 

14- Você já presenciou entre alunos, pais ou equipe escolar atitudes de 

preconceito ou discriminação? 

15-  Você concorda com a inclusão, Por quê? 

16- O que você acha das políticas de inclusão no Brasil. 
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