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As partes e o todo 

O trabalho profético de Goffman 

Parts and Wholes: Goffman's Prophetic Work 

 

 

Resumo: Estudos recentes sugerem que "a 

sociedade americana é uma cultura baseada na 

vergonha, mas... a vergonha permanece 
escondida" (Kaufman, 1989 e outros). Goffman 

parece ter antecipado esse movimento por 

muitos anos. Ele fez a maior parte dessa análise 

em seu livro A Apresentação do Eu na Vida 

Cotidiana PSEL. No entanto, como a 

proposição central ocorre apenas no último 

capítulo, em vez de no primeiro, onde deveria 

ter sido, ele ainda é considerado um escritor de 

exemplos não sistemáticos. Este artigo mostra 

um sistema parte/todo no PSEL e em alguns de 

seus artigos e livros da época, e o papel crucial 
da vergonha, incluindo o embaraço e a 

humilhação, na compreensão da vida social. 

Seus muitos exemplos são as partes, suas 

proposições sobre a vergonha, o embaraço e a 

humilhação o todo. O trabalho de Goffman e o 

de outros apontam para a necessidade de 

recuperar os campos que têm usado termos 

alternativos, como honra, estigma, medo de 

rejeição, desrespeito, dor social, etc., como se o 

PSEL e seus homólogos mais recentes nunca 

tivessem existido. De uma forma mais 

abrangente, o trabalho de Goffman sugere a 
necessidade de um novo campo, tanto 

quantitativo como qualitativo: em uma 

combinação de magnitudes iguais, menos partes 

e maiores todos. Palavras-chave: Goffman, 

sistema parte/todo, vergonha, embaraço, 

humilhação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: Recent studies suggest that 

"American society is a shame-based culture, 

but… shame remains hidden" (Kaufman, 1989 
& others). But Goffman seems to have 

anticipated this movement by many years. He 

did most of this analysis in his book The 

Presentation of Self in Everyday Life PSEL. 

However, because the central proposition occurs 

only in the last chapter, rather than first where it 

should have been, he is still taken to be a writer 

of unsystematic examples. This paper shows a 

part/whole system in PSEL and some of his 

articles/books published at that time, the crucial 

role of shame, including embarrassment and 
humiliation, in understanding social life. His 

many examples are the parts, his propositions 

on shame, embarrassment and humiliation the 

wholes. Goffman's work and that of others point 

to the need to reclaim the fields that so far have 

used alternate terms, such as honor, stigma, fear 

of rejection, disrespect, social pain, and so on, 

as if PSEL and its more recent counterparts 

never existed. More broadly, Goffman's work in 

this area suggests the need for a new field that 

could be both quantitative and qualitative: 

combining in equal proportions, least parts and 
greatest wholes. Keywords: Goffman, 

part/whole system, shame, embarrassment, 

humilliation      
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