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Que Outros? 

What Other? 

Resumo: A interação é a relação entre o self e 

alguns outros. Este ensaio enfatiza a relação 

com os outros e tece considerações sobre os 

outros. Destaca e evidencia a grande importân-

cia e efeito para a relação interativa e para o self 

do caráter do outro. No curso de sua discussão, 

faz um convite para a retomada e para a siste-

matização de alguns dos conceitos empregados, 
nas primeiras décadas do século XX, por Robert 

E. Park, Ellsworth Faris e W. I. Thomas. Neste 

ensaio, algumas das implicações da abordagem 

interacionista simbólica para os problemas prá-

ticos enfrentados pelo homem - na política e no 

trabalho, entre outros campos - são trazidos à 

luz. Palavras-Chave: interacionismo, interacio-

nismo simbólico, self, outros 

Abstract: Interaction is the relationship be-

tween the self and some others. This essay em-

phasizes the relationship with others and for-

mulates considerations about the others. It em-

phasizes and evidences the great importance and 

effect for the interactive relation and for the self 

of the character of the other. In the course of his 

discussion, he calls for the resumption and sys-
tematization of some of the concepts employed 

in the first decades of the twentieth century by 

Robert E. Park, Ellsworth Faris and W. I. Tho-

mas. In this essay, some of the implications of 

the symbolic interactionist approach to the 

practical problems faced by man - in politics 

and work, among other fields - are brought to 

light. Keywords: interactionism, symbolic inte-

ractionism, self, others 

 


