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“A característica central da situação de vida, do indivíduo 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 previsto receber; ele faz eco a essa negativa descobrindo que alguns de 

seus atributos a garantem. Como a pessoa estigmatizada responde a tal situação? Em alguns 

casos lhe seria possível tentar corrigir diretamente o que considera a base objetiva de seu 

defeito, tal como quando uma pessoa fisicamente deformada se submete a uma cirurgia 

plástica, uma pessoa cega a um tratamento ocular, um analfabeto corrige sua educação e um 

homossexual faz psicoterapia. (Onde tal conserto é possível, o que freqüentemente ocorre não 

é a aquisição de um- status completamente normal, mas uma transformação do ego: alguém 

que tinha um defeito particular se transforma em alguém que tem provas de tê-lo corrigido.) 

Aqui, deve-se mencionar a predisposição à "vitimização" como um resultado da exposição da 

pessoa estigmatizada a servidores que vendem meios para corrigir a fala, para clarear a cor da 

pele, para esticar o corpo, para restaurar a juventude (como no rejuvenescimento através do 

tratamento com gema de ovo fertilizada), curas pela fé e meios para se obter fluência na 

conversação. Quer se trate de uma técnica prática ou de fraude, a pesquisa, freqüentemente 

secreta, dela resultante, revela, de maneira específica, os extremos a que os estigmatizados 

estão dispostos a chegar e, portanto, a angústia da situação que os leva a tais extremos. Pode-

se citar um exemplo: "Mias Peck (uma assistente social de Nova York, pioneira de trabalhos em 

beneficio de pessoas com dificuldades auditivas) disse que outrora eram muitos os curandeiros 

e charlatães que, desejosos de enriquecer rapidamente, viam na Liga (para os que tinham 

dificuldades de audição) um frutífero campo de caça, ideal para promoção de gorros 

magnéticos, vibradores miraculosos, tímpanos artificiais, sopradores, inaladores, 

massageadores, óleos mágicos, 11 bálsamos e outros remédios que curam tudo, garantidos, 

positivos, à prova. de incêndio, e permanentes para a surdez incurável. Anúncios de tais 

artifícios (até a década de 20, quando a Associação Médica Americana decidiu promover uma 

campanha de investigação) atacavam os que tinham dificuldades de audição, pelas páginas da 

imprensa diária, inclusive revistas bem conceituadas." O indivíduo estigmatizado pode, 

também, tentar corrigir a sua condição de maneira indireta, dedicando um grande esforço 

individual ao domínio de áreas de atividade consideradas, geralmente, como fechadas, por 

motivos físicos e circunstanciais, a pessoas com o seu defeito. Isso é ilustrado pelo aleijado que 

aprende ou reaprende a nadar, montar, jogar tênis ou pilotar aviões, ou pelo cego que se 

torna perito em esquiar ou em escalar montanhas. O aprendizado torturado pode estar 

associado, é claro, com o mau desempenho do que se aprendeu, como quando um indivíduo, 

confinado a uma cadeira de rodas, consegue levar uma jovem ao salão, numa espécie de 

arremedo de dança. Finalmente, a pessoa com um atributo diferencial vergonhoso pode 

romper com aquilo que é chamado de realidade, e tentar obstinadamente empregar uma 

interpretação não convencional do caráter de sua identidade social. A criatura estigmatizada 

usará, provavelmente, o seu estigma para "ganhos secundários", como desculpa pelo fracasso 

a que chegou por outras razões: "Durante anos, a cicatriz, o lábio leporino ou o nariz disforme 

foram considerados como uma desvantagem, e sua importância nos ajustamentos social e 



emocional inconscientemente abarcava tudo. Essa desvantagem era o "cabide" no qual o 

paciente pendurava todas as insuficiências, todas as insatisfações, todas as protelações e todas 

as obrigações desagradáveis da vida social, e do qual veio a depender não somente como 

forma de libertação racional da competição mas ainda como forma de proteção contra a 

responsabilidade social. "Quando esse fator é removido por cirurgia, o paciente perde a 

proteção emocional mais ou menos aceitável que ele oferecia e logo descobre, para sua 

surpresa e inquietação, que a vida não é fácil de ser levada, mesmo pelas pessoas que têm 

rostos "comuns", sem máculas. Ele está despreparado para lidar com essa situação sem o 

apoio de uma "desvantagem", e pode-se voltar para a proteção menos simples, . mas 

semelhante, de padrões de comportamento de neurastenia, conversão histérica, hipocondria 

ou estados de ansiedade 12 aguda." O estigmatizado pode, também, ver as privações que 

sofreu como uma bênção secreta, especialmente devido à crença de que o sofrimento muito 

pode ensinar a uma pessoa sobre a vida e sobre as outras pessoas: "Mas agora, distante da 

experiência do hospital, posso avaliar o que aprendi. (Escreve uma mãe permanentemente 

inválida devido à poliomielite.) Porque aquilo não foi somente sofrimento: foi também um 

aprendizado através dele. Sei que a minha consciência das pessoas aumentou e se 

aprofundou, que todos os que estão perto de mim podem contar com minha mente, meu 

coração e minha atenção para os seus problemas. Eu não poderia ter descoberto isso correndo 

numa quadra de tênis." De maneira semelhante, ele pode vir a reafirmar as limitações dos 

normais, como sugere um esclerático múltiplo: "Tanto as mentes quanto os corpos saudáveis 

podem estar aleijados. O fato de que pessoas "normais" possam andar, ver e ouvir não 

significa que elas estejam realmente vendo ou ouvindo. Elas podem estar completamente 

cegas para as coisas que estragam sua felicidade, totalmente surdas aos apelos de bondade de 

outras pessoas; quando penso nelas não me sinto mais aleijado ou incapacitado do que elas. 

Talvez, num certo sentido, eu possa ser um meio de abrir os seus olhos para as belezas que 

estão à nossa volta: coisas como um aperto de mão afetuoso, uma voz que está ansiosa por 

conforto, uma brisa de primavera, certa música, uma saudação amistosa. Essas pessoas são 

importantes para mim e eu gosto de sentir que posso ajudá-las." E um cego escreve: "Isso 

levaria imediatamente a se pensar que há muitos acontecimentos que podem diminuir a 

satisfação de viver de maneira muito mais efetiva do que a cegueira. Esse pensamento é 

inteiramente saudável. Desse ponto de vista, podemos perceber, por exemplo, que um defeito 

como a incapacidade de aceitar amor humano, que pode diminuir o prazer de viver até quase 

esgotá-lo, é muito mais trágico do que a cegueira. Mas é pouco comum que o homem com tal 

doença chegue a aperceberse dela e, portanto, a ter pena de si mesmo." Escreve um aleijado: 

“À proporção que a vida continuava, eu soube de muitos, muitos tipos diferentes de 

desvantagens, não apenas físicas, e comecei a perceber que as palavras da.garota aleijada no 

13 excerto acima (palavras de amargura) bem poderiam ter sido pronunciadas por jovens 

mulheres que se sentiam inferiores e diferentes por sua feiúra, incapacidade de ter filhos, 

impossibilidade de relacionamento com outras pessoas, ou muitas outras razões." As respostas 

dos normais e dos estigmatizados que foram consideradas até aqui são as que podem ocorrer 

em períodos prolongados de tempo e quando não há um contato corrente entre eles”. 
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