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RESUMO 
 

 
 

Esta pesquisa teve como objetivo discutir o estudo dos valores humanos, no contexto de uma 

organização pública, sob a perspectiva do interacionismo simbólico.  Para tal fim, lançou-se mão 

da interpretação de símbolos de poder para servidores públicos e do conceito de valores sociais 

proposto por Thomas e Znanieck.     Mediante os símbolos, buscou-se identificar e compreender 

valores sociais relativos a poder, que são compartilhados pelos membros da organização. Entrevistas 

e aplicação de desenhos serviram como técnicas de construção dos dados.  Notou-se que os valores 

sociais podem ser percebidos e estudados no nível macro e micro. Para os servidores públicos, o 

Estado foi abarcado como um “macro” valor social.  Poderia se supor que os “macro” valores sociais 

atuem para a manutenção das instituições dominantes, na medida em que as próprias instituições se 

tornam objetos de atividade. Aos gestores, disponibiliza-se uma nova forma para se compreender os 

valores dos funcionários, mediante a interpretação de símbolos. 
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INTRODUÇÃO 
 

O fenômeno valor tem sido objeto de estudo desde tempos longínquos (GOUVÊA, 2008).   No 

campo das ciências sociais, os primórdios da pesquisa em torno desse tema data do início do século 

XX.   Duas vertentes se destacaram nas investigações,  a vertente sociológica, cujos primeiros 

trabalhos remontam a Thomas e Znaniecki e Parsons, e a vertente psicológica, que teve início com 

Maslow e Rokeach (ROS, 2006).  Esta última vertente, que teve maior difusão, destacou-se, entre 

os acadêmicos com o advento da teoria dos valores básicos de Shalom H. Schwartz  (TEIXEIRA; 

MONTEIRO, 2008; TEIXEIRA et al., 2014). 
 

Nesta pesquisa, os valores foram investigados por meio da vertente sociológica, sob as lentes do 

interacionismo simbólico.  Para tanto, foi aproveitado o conceito de valores sociais de Thomas e 

Znaniecki (THOMAS; ZNANIECKI, 1918; ZNANIECKI, 1919; 1927; 1934), de modo que o 

fenômeno valor foi abarcado  a partir da compreensão  de símbolos de poder para servidores 

públicos de uma organização pública federal da área jurídica localizada na cidade de São Paulo. 

Mediante os símbolos, buscou-se identificar e compreender valores sociais relativos a poder, que 

são compartilhados pelos membros da organização. 
 

Cabe pontuar que dentro do contexto do serviço público não há estudos acerca do “poder” a partir 

do ponto de vista dos servidores públicos enquanto valor.   Uma busca pela temática de poder, 

valores e servidores públicos nas bases de dados nacionais, Spell e Sciello, e na base de dados 

internacional Ebsco, realizada em 2015, teve como retorno poucos resultados, cujos enfoques 

giraram em torno de questões éticas, reformas da administração pública, poder pela perspectiva de 

Weber, Foucault e Bourdieu, valores pela perspectiva de Schwartz e alguns outros pontos 

específicos.  Diante dessa lacuna e tendo em vista que os valores sociais podem ser abordados por 

meio de diversos primas, optou-se por investigar os valores humanos sob o enfoque da temática do 

poder.
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Para o alcance da proposta, fizeram parte do conjunto de técnicas empregada na metodologia da 

pesquisa, entrevistas semiestruturadas e elaboração de desenhos.  Os dados, construídos ao longo 

do  período  compreendido  entre  2014  e 2016,  foram  tratados  por  meio  do procedimento  de 

codificação e de categorização proposto por Flores (1994). 
 

Há uma contribuição prática implicada, no sentido de se disponibilizar aos gestores uma nova 

forma para se compreender os valores dos funcionários, mediante a interpretação dos símbolos, de 

modo que seja possível entender não só atitudes imediatas, mas, além disso, atitudes socialmente 

construídas ao longo do tempo, que podem ser inferidas subjacentemente aos valores, por intermédio 

dos símbolos. 
 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Interacionismo simbólico 

O interacionismo simbólico é considerado uma escola de pensamento interpretativista (HATCH; 

YANOW, 2003), isto é, existe a preocupação com significados subjetivos, que remetem ao modo 

como  indivíduos  ou  membros  da  sociedade  aprendem,  compreendem  e  atribuem  sentido  a 

contextos situacionais específicos e como essa construção de significados configura as próprias 

características das situações em que as pessoas estão inseridas (GEPHART, 1999). 
 

A abordagem do interacionismo simbólico concebe que as pessoas estão envolvidas em um vasto 

processo de interação.  Elas vivem em mundos de objetos e são guiadas, em suas orientações e 

ações, pelo significado desses objetos.  Os objetos, por sua vez, incluindo objetos de nós mesmos, 

são formados, sustentados, enfraquecidos e transformados na interação das pessoas com os outros 

(BLUMER, 1969).  Nesta concepção, o termo “simbólico” se refere aos fundamentos lingüísticos 

subjacentes à vida humana em grupo (DENZIN, 2004). 
 

Como bases ontológicas e epistemológicas, é certo que existe uma influência decisiva do 

pragmatismo norte-americano – pensamento atrelado ao contexto sociocultural dos EUA – na 

fundamentação dessa abordagem (REYNOLDS, 2003b; MANIS; MELTZER, 1978).   Do 

pragmatismo,  parte-se da tese central de que a verdade de uma ideia é consequência  de seu 

desdobramento  prático,  isto  é, para  que  uma  ideia  seja  significativa,  ela  deve  gerar  alguma 

influência  sobre a ação (ÁLVARO;  GARRIDO,  2003).   O que é verdade  é o que funciona 

(DENZIN, 2004).   A psicologia funcional também exerceu influência sobre interacionismo 

simbólico (MANIS; MELTZER, 1978), em especial, a ideia de que o processo que possibilita a 

associação humana é o processo de comunicação lingüística; a linguagem não só torna possível a 

sociedade humana, mas é o que distingue os seres humanos de outras espécies (REYNOLDS, 

2003a).   Filosofias europeiais do século XVIII – como o moralismo escocês, destacado pela 

teorização acerca das relações de mercado de Adam Smith (MILLER, 1973), e o idealismo alemão, 

com os pensamentos de Friedrick Von Schelling, Johann Gottlieb Fichte, Immanuel Kant e Wundt, 

também influenciaram o interacionismo simbólico (REYNOLDS, 2003a; REYNOLDS, 2003b). 
 

Como representantes iniciais, William Isaac Thomas é tido como um dos primeiros interacionistas 

simbólico.   Representante da Escola de Chicago, esteve preocupado com a formulação de uma 

teoria da motivação humana, que abordasse a interação entre as fontes individuais e sociais de 

comportamento  (MELTZER;  PETRAS;  REYNOLDS,  1975).   Seu conceito de “definição da 

situação” é um exemplo da abordagem do interacionismo simbólico (REYNOLDS, 2003a).  Nos 

termos de Thomas (1937), qualquer esforço de ajustamento entre seres humanos e situações,
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sempre é precedido da “definição da situação” em si.  Thomas e Thomas (1928, p. 572) indicou 

que “se os homens definem situações como reais, elas são reais em suas consequências”. 
 

Outro representante inicial, talvez, o mais importante, foi George Herbert Mead, isto porque ele 

transformou a estrutura interna da teoria interacionista, movendo-a a um nível elevado de 

sofisticação  teórica  (MARTINDALE,  1981).    Mead  (1934),  também  da Escola  de Chicago, 

enfatizou que significados compartilhados se tornam importantes símbolos ou elementos 

linguísticos.  Um sistema de tais elementos linguísticos possibilita que indivíduo e sociedade se 

interpenetrem (MEAD, 1934). 
 

Segundo Mead (1934), humanos selecionam e em seguida, controlam e organizam suas respostas 

aos seus ambientes.  O que é respondido, Mead rotulou como “objetos”, que emergem do processo 

de simbolização.  Para ele, as pessoas visualizam alguma coisa em termos da experiência que elas 

teriam se um plano de ação específico fosse realizado em direção a esse “objeto”.  Nesse sentido, 

objetos são vistos em termos da ação dirigida a eles; em termos do uso a ser feito deles.  Objetos 

apenas existem, para todos os efeitos práticos, quando o indivíduo os indica a si próprio, de modo 

que, ao indicar algo a si mesmo, tomam-se os outros em consideração (REYNOLDS, 2003a). 
 

O conceito  de sociedade,  para o interacionismo  simbólico,  remete a uma visão dinâmica  da 

sociedade,  dentro de um contexto  de temporalidade,  emergência  e incerteza.   Uma visão de 

sociedade como processual é enfatizada.   Os processos pelos quais os indivíduos criam ações 

coletivas, por exemplo, constituem a base da noção de sociedade de Mead.  Atos construídos em 

cima de outros atos criam passados e futuros compartilhados, que fazem a sociedade perpetuar.  A 

sociedade se torna uma metáfora dinâmica em torno de como as pessoas localizam problemas reais 

e interpessoais em passados e futuros, enquanto lidam com sensações e problemas imediatos 

(KATOVICH; MAINES, 2003). 
 

Em resumo, o interacionismo simbólico propõe que os seres humanos empregam símbolos – 

elementos linguisticos compartilhados – e agem em direção a objetos. Os seres humanos criam um 

mundo de objetos – de objetivos mais ou menos abstratos – a que os atos individuais ou sociais são 

direcionados.  É um mundo estável e volátil, em que objetos nascem e decaem, impedem ações, bem 

como as convidam e frequentemente iludem sua realização.   É um mundo de significados 

compartilhados, mas também onde significados exigem interpretação e reformulação, na medida 

em que estes estão ancorados naquilo que as pessoas fazem, bem como em suas reflexões sobre o 

que elas fizeram, estão fazendo, ou irão fazer. As pessoas anseiam por significados, constroem 

significados, encontram significados e se agarram a significados a fim de fazer coisas, de atingir 

resultados e de perceber objetos (HEWITT, 2003). 
 

Valores pela concepção interacionista de Thomas  e Znaniecki 
 

Ao investigarem o fenômeno da imigração polonesa nos Estados Unidos, Thomas e Znaniecki 

estudaram os valores enquanto concepção de ser humano em interação, inserido em um contexto 

sociocultural,  no  qual,  motivado  por  seus  desejos  e  pela  adaptação  à  convivência  grupal, 

desenvolve valores e atitudes que o habilita à ação (DOMENICO, 2008).  Sugeriram que fossem 

utilizados os termos “valores sociais” – ou simplesmente “valores” – e “atitudes” para abarcar os 

fenômenos da vida em sociedade (THOMAS; ZNANIECKI, 1918).  Segundo os autores: 
 

Por valores sociais entendemos por quaisquer dados que tenham um conteúdo empírico 

acessível aos membros de um grupo social e um significado em relação aos quais podem 

se tornar um objeto de atividade.  Assim, um alimento, um instrumento, uma moeda, um
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pedaço de poesia, uma universidade, um mito, uma teoria científica, são valores sociais. 

Cada um deles tem um conteúdo que é sensorial, no caso do alimento, do instrumento, da 

moeda; parte sensorial, parte imaginário, no pedaço de poesia [...]; ou, finalmente, apenas 

imaginário,  no  caso  de  uma  personalidade  mítica  ou  de  uma  teoria  científica.    O 

significado desses valores se torna explícito quando nós os levamos em conexão a ações 

humanas (THOMAS; ZNANIECKI, 1918, p. 21). 
 

E por atitude, Thomas e Znaniecki (1918, p. 22) indicaram entender: 
 

[...] ser um processo individual consciente que determina atividades reais e possíveis do 

indivíduo no mundo social.  Assim, a fome que obriga ao consumo do alimento; a decisão 

do trabalhador pela utilização do instrumento; a tendência do consumista a gastar a moeda; 

os sentimentos do poeta e as ideias expressadas na poesia e a simpatia e admiração do 

leitor; as necessidades que a instituição procura satisfazer e a resposta que provoca; o 

interesse em criar, entender ou aplicar uma teoria científica e os modos de pensamento 

implícitos – todas essas são atitudes. 
 

Segundo Thomas e Znaniecki (1918), a atitude é a contraparte individual dos “valores sociais” e a 

“atividade”, em qualquer forma, é o vínculo entre os “valores” e as “atitudes”. A “atitude” envolve 

uma tendência à ação e os “objetos” de todas as ações podem ser tratados como “valores sociais”, 

pois todos possuem um conteúdo que é, ou pode ser, acessível a outros indivíduos e cujo significado 

produzido pode se tornar “objeto de atividade” dos outros. 
 

Qualquer manifestação consciente de algum membro do grupo é uma atitude quando se liga aos 

valores que constituem a esfera de experiência desse grupo.  Pode ocorrer a criação ou destruição 

de valores sociais, principalmente, quando atitudes excepcionais e divergentes passam a se tornar 

significativas  a  uma  coletividade,  introduzindo  uma  crise  ou  um  elemento  de  desordem 

(THOMAS; ZNANIECKI, 1918). 
 

Historicamente, o conceito de valores, que era desenvolvido por Znaniecki (ZNANIECKI, 1934), 

ganhou novos contornos ao ser combinado com o conceito de atitudes proposto por Thomas 

(WILEY, 2007), na origem, Znaniecki explicitou: 
 

Eu não sei quem – depois dos economistas – foi o primeiro a utilizar o termo "valor" para 

denotar fenômenos  culturais  em geral.   Pessoalmente,  o retirei  das obras de Frederic 

Nietzsche.  No entanto, assim como tentei demostrar no trabalho The Problem of Values 

referido no texto, os "valores" não são claramente distinguidos das coisas "naturais" como 

uma categoria separada de dados objetivos, e prevalece a visão de que as coisas se tornam 

valores apenas por possuírem “volições” subjetivas ou "sentimentos" anexados a eles, o 

conceito é de pouca utilidade para uma ciência positiva da cultura.  Ao invés de investigar 

as relações objetivas entre valores, somos forçados então a investigar o processo 

psicológico subjetivo de "valorização" (ZNANIECKI, 1934, p. 84-85). 
 

Em Cultural Reality (1919), Znaniecki havia se referido aos valores como objetos históricos: 
 

Chamamos um objeto empírico concreto, em seu conteúdo e significado total, de objeto 

histórico. [...] o objeto concreto, em seu conteúdo e significado total, não se torna real de 

uma só vez, mas se realiza, mais e mais, em sua inteira existência histórica, 

simultaneamente ou sucessivamente, produzido ou reproduzido por vários indivíduos em 

vários momentos.   […] o objeto histórico é – deve ser – cheio de contradições, 

precisamente  porque  não  é limitado  em  sua  existência  a um  único  sistema  racional 

(ZNANIECKI, 1919, p. 94 e 96). 
 

De acordo com Znaniecki (1919), o conteúdo é a base de todos os objetos, uma vez que cada objeto 

deve ser um conteúdo antes de ser qualquer outra coisa.  Já o significado é uma sugestão para 

reproduzir, na realidade, a conexão que foi estabelecida entre o objeto, a que se refere, e outros



5 

IV Congresso Lusófono em Comportamento Organizacional e Gestão 

 

 

 

 
 
 

objetos. O significado não é dado com o conteúdo, nem é o conteúdo; e ainda sim é empírico, pois 

empiricamente qualifica o conteúdo como real.   O significado é a característica do objeto 

relacionada ao pensamento real que o reproduz. 
 

Os símbolos sociais são responsáveis pela extensão, intencional e seletiva, dos valores a novas 

esferas de experiência e de reflexão das pessoas. Caso não houvesse uma comunicação organizada, 

a extensão dos objetos sociais ocorreria apenas ao acaso.   Por meio dos símbolos  sociais, a 

percepção dos valores se torna similar, justamente pelo fato de que esses símbolos oferecerem 

sugestões semelhantes quanto à determinação dos objetos (ZNANIECKI, 1919). 
 

Znaniecki (1934) indicou que, do ponto de vista da experiência das pessoas, a atividade é uma 

tendência para a construção de um sistema de valores no curso de sua realização.  A atitude pode 

ser considerada como um potencial substituto para um ato (ZNANIECKI, 1934). Segundo o autor: 
 

“A tendência  cultural pode se manifestar  empiricamente  não apenas  no curso de sua 

realização como atividade, mas também como como uma atitude [...]. Uma tendência não 

é, entretanto, realizada em um ato singular, relativo a um valor, mas em uma série de atos 

– a atividade total de construção de um sistema de valores” (ZNANIECKI, 1934, p. 60- 

61). 
 

Segundo  Znaniecki  (1927),  indivíduos  de  uma  coletividade  apreciam  objetos  em  comum  e 

executam determinadas atividades ordinárias.  A experiência e a atividade de cada indivíduo são 

partes desse mundo de objetos comuns e de ações organizadas comuns.   Na medida em que os 

membros desta coletividade, pelo menos parcialmente, se unem, de modo a experimentar e apreciar 

um determinado conjunto de objetos e a executar determinadas ações objetivamente organizadas 

para fins comuns, a coletividade passa a ter uma esfera de valores culturais e de atividades próprias 

de seu grupo (ZNANIECKI, 1927). 
 

PERCURSO METODOLÓGICO 
 

Nesta seção, serão apresentadas as opções metodológicas adotadas na condução da pesquisa. 
 

Estudo  interpretativista 
 

O estudo interpretativista, que embasou a metodologia deste trabalho, busca entender os significados  

dos fenômenos  a partir da perspectiva  das pessoas envolvidas e visa entender a produção de 

significados e de conceitos efetuada pelos atores sociais nos cenários reais. O objetivo primário desse 

tipo de pesquisa é a interpretação de como os significados são construídos e de como as pessoas 

atribuem sentido às suas vidas e aos seus mundos (BRYMAN, 1984; FLICK; KARDORFF; 

STEINKE, 2004; GEPHART, 2004; MERRIAM, 2002). 
 

Segundo Flick, Kardorff e Steinke (2004), o estudo interpretativista focaliza atenção nos processos 

e nos padrões de significados e utiliza fontes de insights espontâneos, de modo a abrir novas 

possibilidades à compreensão dos fenômenos.  Ao enfatizar a apreensão da realidade por meio das 

lentes subjetivas dos indivíduos, essa metodologia reivindica um envolvimento próximo entre 

pesquisador e campo de estudo (BRYMAN, 1984). 
 

Dentre os pressupostos básicos desse tipo de pesquisa está o fato de que a realidade social deve ser 

entendida como resultado de significados e contextos, que são criados e combinados nas interações 

sociais (FLICK; KARDORFF; STEINKE, 2004).  Um dos aspectos mais importantes da pesquisa 

qualitativa é a descrição e o entendimento das interações humanas, dos significados e dos processos 

que constituem a organização dos cenários da vida real (GEPHART, 2004).
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Construção dos dados 
 

A pesquisa foi conduzida em uma organização pública federal da área jurídica localizada na cidade 

de São Paulo, ao longo do período compreendido entre 2014 e 2016.   Foram convidados, 

aleatoriamente, servidores públicos de ambos os sexos, com idades, tempo de serviço público e 

níveis  de  escolaridade  distintos,  de  modo  a  abarcar  diferentes  perfis  que  compõem  essa 

coletividade. 
 

Inicialmente, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 30 servidores públicos.  O roteiro 

da  entrevista  consistiu  em duas  perguntas  abertas  (quais  são  os  símbolos  de poder  para  os 

servidores públicos e quais são os símbolos de poder para os servidores públicos da área jurídica). 

Tendo em vista que alguns participantes demonstraram dificuldades para expressar verbalmente a 

questão de poder e de seus símbolos, e com a inspiração do trabalho desenvolvido por Döring et 

al. (2010), foi incluída a técnica de aplicação de desenhos. Nesta etapa, outros 13 servidores foram 

convidados.  Sugeriu-se que realizassem desenhos de símbolos ou representações de poder para os 

servidores daquela organização.   Foi entregue uma folha em branco no formato A4 e foram 

disponibilizados lápis preto, lápis de cor e borracha.  Não foi estipulado tempo para a conclusão da 

tarefa.    A  partir  do  desenho,  foi  solicitado  que  o servidor  discorresse  acerca  do  que  havia 

representado. 
 

Ao final da pesquisa de campo, totalizaram-se 43 servidores participantes do estudo.  O Quadro 1 

apresenta os perfis dos participantes. 

 
 

Quadro 1. Perfil dos servidores da área da justiça. 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Técnicas de construção de dados:  entrevistas semiestruturadas e desenhos 
 

As entrevistas semiestruturadas foram utilizadas pois possibilitam uma investigação ampla acerca 

de significados situacionais, bem como propiciam auto interpretações abertas e singulares e 

viabilizam o entendimento discursivo por meio das interpretações (HOPF, 2004). Essas entrevistas 

propiciam a percepção de relacionamentos entre categorias analíticas e a conexão da literatura a 

essas categorias, cujos significados são atribuídos pelos respondentes (GEPHART, 2004). 
 

Já a aplicação de desenhos foi empregada, tendo em mente que, desde tempos remotos, antes do 

emprego da linguagem escrita, o homem registrou emoções, sentimentos, ideias, ações e 

necessidades em forma de desenhos.  Estes, como uma forma de linguagem simbólica, permitem 

que se alcance níveis primitivos dos seres humanos. Nos desenhos, a percepção do sujeito (relativa 

a si mesmo e aos objetos significativos de seu ambiente) determina o conteúdo gráfico (HAMMER, 

1991).   Augras (1980) indicou a existência de dois princípios básicos atuantes na elaboração



Universidade Presbiteriana Mackenzie   

 

simbólica da criação de desenhos: a condensação e o deslocamento.  Um símbolo pode condensar 

várias significações e um objeto, aparentemente neutro, pode ganhar sentido, por deslocamento de 

um conteúdo simbolicamente determinante. De acordo com Anderson (1967), quase todos os tipos 

concebíveis de mecanismos mentais e símbolos das relações humanas podem ser expressados por 

meio das técnicas gráficas.  Segundo Hammer (1991, p.02): 
 

A página em branco sobre a qual se executará o desenho serve como um fundo sobre o 

qual o sujeito pode esboçar um vislumbre de seu mundo interno, de seus traços e atitudes, 

de suas características comportamentais (...). 
 

Análise dos dados 
 

O processo de análise foi fundamentado pela perspectiva de Flores (1994).   A ideia central da 

análise recai no exame separado das partes e de suas relações, tendo em vista alcançar um todo 

significativo.   Flores (1994, p. 33) indicou que a análise de dados pode ser definida como “o 

conjunto de manipulações, transformações, operações, reflexões e comprovações realizadas a partir 

dos dados com o objetivo de extrair significado relevante em relação a um problema de 

investigação”.   Esse processo é pautado pela ocorrência de atividades dirigidas à redução dos 

dados, à disposição dos dados e à extração e identificação de conclusões. 
 

APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

Ao longo da análise e interpretação, ficou evidenciado que o Estado, enquanto um elemento da 

vida social, desempenha a função de um valor social para o grupo de servidores públicos, isto porque, 

a partir de conteúdos e significados compartilhados em torno deste elemento, foi notado que 

atitudes e ações passam a ser mobilizadas, de modo que este ente social fique caracterizado como 

um objeto de atividade para esses indivíduos. 
 

Além disso, associados ao Estado, foi percebido que outros valores sociais – relativos às 

experiências  imediatas  dessa coletividade  – podem  emergir  e desempenhar,  paralelamente,  a 

função de objetos de atividade.  Com base nas inferências expostas, o Estado, neste trabalho, foi 

tratado como um “macro” valor social, enquanto os demais valores sociais a ele associados foram 

tratados como “micro” valores sociais para o grupo de servidores públicos. 
 

Destarte, os dados construídos junto a esse grupo apontaram para a seguinte estrutura de valores 

sociais – atrelados à temática de poder – (Figura 01), que será abordada nos próximos itens deste 

trabalho:
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Figura 1. Valores sociais relativos a poder para os servidores públicos  participantes da pesquisa. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 

Vale ressaltar que, segundo a interpretação dos resultados, dois “conteúdos” surgiram conectados 

ao valor social “Estado”: os próprios servidores públicos e os prédios e instalações públicas.  Estes 

últimos remeteram a representação do poder do Estado por meio de sua estruturação material, que 

se impõe aos olhos dos cidadãos, conforme ilustrado pelo servidor S33: “Brasília, talvez, pudesse 

ser um símbolo de poder, toda a grandiosidade dos prédios públicos.   Eu acho que é o Estado se 

impondo, com essa força, né”.  Já os “servidores públicos” surgiram atrelados a três significados 

concernentes  ao valor social  “Estado”  (o Estado interventor;  o Estado provedor;  e o Estado 

imagem), os quais são apresentados nos subtópicos seguintes. 
 

Estado  interventor 
 

O significado “Estado interventor” foi percebido a partir de símbolos de poder – enunciados e 

interpretados pelos servidores públicos – que remetem ao “Estado” que intervém nas situações e 

na vida dos indivíduos.  Apareceu enquanto elemento personificado nos servidores, que acabam 

por se perceber como a materialização do Estado na vida prática da sociedade.  Segundo S13, o 

servidor acaba “(...) sendo a personificação do que é o órgão”.  A esse significado, desdobrou-se o 

“micro” valor social “Estado interventor personificado”.  A Figura 02 apresenta um resumo desse 

valor social.
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Figura 2. Estado  interventor personificado: significado,  conteúdos e atividades. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 

Conforme observado na Figura 02, três significados foram atrelados ao valor social em referência. 

Alguns conteúdos se mostraram carregados pelo significado da personificação do Estado e da 

utilização dos poderes advindos do mesmo no exercício da profissão, com ou sem um aspecto de 

imposição e intimidação.  O brasão da República, por exemplo, remete a: 
 

“(...) falar em nome  do Estado, o servidor  fala em nome do Estado, exerce o poder 

impositivo, que não deixa de ser um poder do servidor público, que tem acesso ao poder 

do órgão (...)  ao Estado estão incluídos poderes como de imposição, de fiscalização, de 

investigação,  de  requisição  de  documentos  e informações.    Poderes  exercidos  pelos 

servidores públicos” (S22). 
 

Já com a carteira funcional, “é possível solicitar a entrada em um local particular, logicamente 

respaldado nas leis, onde se pode exigir a apresentação de documentos, realizar vistorias” (S6).  O 

poder estatal, utilizado no exercício da profissão, foi representado pelo seguinte desenho e 

interpretação:
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Figura 3. Desenho: poder no exercício da profissão (S35). 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 

Outro símbolo expressado em relação ao valor social, o malhete e a capa do juiz (representados no 

desenho expresso na Figura 4), implica na mesma significação da utilização do poder no exercício 

da profissão, conforme explicitado no seguinte desenho e trecho: 
 
 
 
 

 
 

Figura 4 . Desenho:  malhete  do juiz (S38). 

Fonte: Dados da pesquisa.
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Além deste último, a balança, como símbolo de poder e enquanto conteúdo do valor social de 

personificação do Estado interventor, foi enfatizada nos desenhos grafados nas Figuras 5 e 6. 

Ambas as figuras trazem a questão do poder decisório da justiça que, personificada nos servidores, 

carrega o peso da palavra final em um caso concreto, cuja força se impõe na vida cotidiana da 

população e da sociedade como um todo. 
 
 

 
 

Figura5. Desenho:  balança (S34). 

Fonte: Dados da pesquisa.
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Figura 6. Desenho: balança da justiça  (S43). 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Por fim, atrelado ao valor social “Estado interventor personificado” foi percebido o significado da 

representação do Estado interventor, que extrapola o limite da atuação profissional. Nesse sentido, 

o poder do Estado é utilizado em favor do próprio servidor, “(...) é uma coisa do serviço público 

no Brasil, desde sempre, né?  Desde o tempo do imperador. Desde o tempo do rei, né?  Que deu a 

capitania para você, e ela é sua” (S34).  A carteira funcional, por exemplo, é utilizada de modo a 

angariar benefícios particulares aos servidores que dela a fazem uso, de modo que “(...) surge uma 

situação em uma fila de banco ou alguma situação em que a pessoa foi contrariada, ela pega e mostra 

a carteira funcional para se beneficiar, para conseguir uma vaga de estacionamento, para ser 

atendido prioritariamente” (S12).  O desenho contido na Figura 7, que representa duas situações de 

poder vivenciadas por servidores públicos, traz esse aspecto da utilização da carteira funcional para 

obtenção de benefício particular.
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Figura 7. Desenho: utilização da carteira funcional  (interesse particular) (S31). 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 
 
 

Estado  provedor 
 

Outro significado atrelado ao Estado – enquanto um “macro” valor social – girou em torno do 

aspecto do Estado que provê serviços, benefícios e recursos à população e aos próprios servidores 

públicos.  Esse aspecto remeteu ao Estado assistencialista, cujo caráter protetor se faz presente. 

Nesse sentido, dois “micro” valores sociais surgiram associados ao significado explicitado: o 

“Estado provedor de serviços à população” e o “Estado provedor de benefícios  aos próprios 

servidores”.  Uma apresentação sintética dos significados, conteúdos e atividades atrelados a esses 

valores sociais está contida na Figura 8.
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Figura 8. Estado  provedor de serviços/benefícios: significado,  conteúdos e atividades (justiça). 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

O valor social “Estado provedor de serviços à população” trouxe o significado do poder do servidor 

público enquanto intermediário do Estado, que provê serviços destinados aos indivíduos 

participantes da sociedade.  No tocante a esse ponto, “a organização pública tem um poder e cabe 

ao servidor público fazer a intermediação entre as funções públicas e o cidadão.  Um poder do 

servidor público é justamente o poder de servir à população” (S11).   Assim, “como servidor 

público, você está prestando um serviço para a sociedade” (S29), que gera um “efeito concreto na 

vida de um cidadão” (S29), “(...) seria mais uma atribuição, para o bem, para várias pessoas, para 

uma grande coletividade” (S2). 
 

O brasão da República, na qualidade de conteúdo do valor social evidenciado, “nos remete a um 

símbolo nacional, de poder, de abrangência desse imenso país” (S1), para o servidor público “(...) 

parece que você está cuidando também do país, fazendo com que o país vá para frente” (S1). 
 

Com base na ideia colocada, foi compreendido que os servidores da justiça percebem que o poder 

de prestação de serviços à população é exercido quando os mesmos atuam como intermediários do 

Estado provedor.  As Figuras 9, 10, 11 e 12 enfatizam esse entendimento.
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Figura 9. Desenho: ponte entre a população e a justiça  (S39). 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 
 

 
Figura 10. Desenho: escada entre a população e a justiça  (S37).
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Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 

 

 
 

Figura 11. Desenho: servidor intermediário entre a população e seus direitos (S43).1 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 
 

 
 

Figura 12. Desenho: servidor indicando ao filho o trabalho na justiça  (S40). 

Fonte: Dados da pesquisa.
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Por outro lado, o valor social “Estado provedor de benefícios aos servidores” trouxe o significado 

do poder do servidor público enquanto beneficiário do Estado que provê determinadas condições 

e recursos.  Segundo S33, “(...) existe um privilégio, que nasce das relações contratuais”.  Quando 

o servidor “trabalha regido pelo estatuto, quando é estatutário” (S34), ele está amparado por aspectos 

legais, que lhe conferem determinadas garantias. Um dos pontos ressaltados no que tange às garantias 

conferidas pela legislação aos servidores é “(...) a questão da estabilidade” (S5) no emprego, que 

“(...) não deixa de ser um poder, pois traz a segurança em si” (S5).   Segundo participante da 

pesquisa, o servidor, como beneficiário do Estado provedor, pode experimentar “(...) a segurança 

de não ser mandado embora por alguma arbitrariedade” (S19). 
 

Atrelado à estabilidade foi notado o poder de crédito, por exemplo, quando o servidor “(...) vai 

abrir uma conta, vai fazer um financiamento de uma casa” (S12), quando vai “(...) negociar seu 

crédito no banco” (S33), ele pode contar com essa credibilidade, de modo que “(...) existe essa 

facilidade, são taxas, isenções de taxas e tudo mais” (S33).  No desenho esboçado na Figura 13 e 

na respectiva interpretação, podemos notar a estabilidade enquanto símbolo de poder e enquanto 

conteúdo do valor social “Estado provedor de benefícios aos servidores”: 
 

 
 

Figura 13. Desenho: estabilidade, conquistas e planejamento (S32). 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 
Outro conteúdo do valor social foi levantado, o tempo, simbolizado na jornada de trabalho, “(...) 

tem a questão de ter seu horário certo de trabalho e não precisar ficar estendendo, trabalhando em
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casa” (S30), segundo S42, o servidor pode “(...) controlar o ritmo de trabalho de acordo com a 

demanda”, de modo a priorizar “(...) sua saúde” (S42).  Nas palavras de S30, como consequência, 

“(...) meu tempo é muito mais valorizado, eu tenho tempo livre para fazer o que eu gosto. (...) com 

tempo, você consegue aproveitar mais a vida, não precisa usar esse tempo somente para o trabalho, 

então, o tempo é um grande símbolo de poder”.   O desenho indicado na Figura 20 e o trecho 

explicativo aludem à jornada de trabalho flexível, ao teletrabalho e à qualidade de vida que dela se 

associa: 
 

 
 

 
Figura 14. Desenho: Trabalho residencial (S42). 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 

 
Finalmente, inferiu-se, como outro conteúdo do valor social, o sindicato e a própria mobilização 

desse grupo: “um símbolo para mim seria o sindicato, pela união que o sindicato promove entre os 

servidores públicos” (S20).  Nesse sentido, o sindicato e o conjunto dos servidores guiam ações 

cujo objetivo está voltado à busca pela obtenção de benefícios que o Estado provedor pode 

proporcionar.  Segundo S39: “(...) para que os servidores tenham poder, eles precisam estar unidos, 

(...) para requerer direitos, deveres.  Eles precisam desse conjunto”. 
 
 

Estado  imagem 
 

Um terceiro significado foi interpretado associado ao “macro” valor social “Estado”: o Estado 

imagem.  Esse significado remeteu à interpretação que os servidores têm quanto à percepção da 

população em relação ao próprio Estado, representado nos agentes públicos (todos aqueles que 

exercem alguma função pública).  Por essa razão, entendeu-se que um “micro” valor, denominado 

como “Estado representado no agente público”, apareceu associado.
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Os significados, conteúdos e atividades atrelados ao valor social referenciado estão expostos, de 

forma sintética, na Figura 15.   É apresentada a ambiguidade do valor – que conota aspectos 

positivos e negativos referente à imagem que o servidor se percebe perante à sociedade (status social 

positivo e o status social negativo), bem como indica presença e ausência de poder. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Estado  representado no agente público:  significado,  conteúdos e atividades (justiça). 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 

O valor social “Estado representado no agente público” com o significado de status social positivo 

do servidor surgiu atrelado à “(...) repercussão que um servidor público tem diante da sociedade. 

A própria sociedade reconhece o servidor público como alguém que está com a vida resolvida” 

(S32); e também à percepção de que “(...) o servidor público batalhou para chegar onde chegou, 

que ele prestou um concurso difícil” (S17).  Nesse sentido, o cargo público implica em conquista 

e meritocracia, “(...) porque não é uma coisa que geralmente é fácil de se ter, você passa por concurso 

público, você não está aqui de graça, isso a gente pode se orgulhar, a gente não está aqui pela mão 

de alguém, é o nosso mérito” (S40).  Segundo S23: “(...) a gente presta um concurso muito difícil 

e os que passam, realmente são a elite, são os que estudam e que fazem jus ao cargo que conseguem”.   

Conteúdos, como uniforme e brasão, também direcionam ao entendimento colocado, pois “(...) as 

pessoas já te reconhecem como servidor público, que batalhou para chegar onde chegou, que prestou 

um concurso público difícil” (S17). 
 

Outro aspecto salientado referente ao status positivo do servidor girou em torno da imagem de 

justiça e honestidade, conforme mencionado por S30:  “(...) outro símbolo é o probo, a probidade, 

todos enxergam o servidor como uma pessoa boa, pessoa conforme, um homem médio, um homem 

centrado, um homem justo. (...) seria o símbolo da justiça”. 
 

Em contrapartida, outro significado ligado ao valor social “Estado representado no agente público” 

– status social negativo do servidor – diz respeito a “(...) essa imagem muito negativa do servidor 

público” (S4), como “(...) falta de eficiência” (S4), “(...) tem a questão da corrupção, que é tão 

propagada pela mídia” (S4), de modo que paira “(...) a ideia do servidor público que não trabalha,
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que é corrupto (S34).  Assim, “(...) o servidor, de forma geral, ele é mal visto, né? ” (S34), “(...) o 

governo e a sociedade falam que o servidor público não trabalha” (S23), “(...) as pessoas de fora 

têm (...) uma visão ruim dos servidores públicos. (...). Então, somos vistos como (...) ‘vagabundos’, 

vamos dizer assim, que trabalhamos pouco e que gostamos de nos encostar” (S28). “Eu já escutei 

coisas do tipo ‘como é que conseguiu essa boquinha? ’, ué, eu estudei e prestei um concurso” (S4). 

Nesse panorama, depreende-se que há “(...) um pouco de desdém das pessoas em relação ao servidor 

público” (S16), inclusive, “(...) essa grande corrupção acaba refletindo essa imagem negativa para 

todo o serviço público.  E a gente fica com essa fama” (S4). 
 

Estrutura dos valores sociais relativos a poder para servidores da justiça 
 

Conforme mencionado no início desta análise, que teve por base reflexões advindas do 

interacionismo simbólico e do conceito de valores sociais proposto por Thomas e Znaniecki (1918) 

e Znaniecki (1919; 1934), o Estado, enquanto um elemento da vida social, foi tido como um “macro” 

valor social para os servidores públicos que participaram da pesquisa.  Foi percebido que esse 

elemento se torna objeto de atividade para os membros do grupo a partir de seu desdobramento em 

outros valores sociais, colocados no presente estudo como circunscritos na “micro” esfera de 

experiências dessa coletividade.   De todo modo, foi postulado que tanto macro, quanto micro 

valores sociais impelem os indivíduos e grupos a atividades específicas.   O macro valor social 

remete a atitudes amplas do grupo, como àquelas associadas aos significados no nível macro (Estado  

interventor,  Estado  Provedor  e  Estado  Imagem),  enquanto  os  micro  valores  sociais impelem 

os servidores às ações propriamente ditas que, além de atreladas aos macro significados, também 

estão atreladas aos significados no nível das experiências imediatas. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Neste estudo, buscou-se discutir o emprego da perspectiva do interacionismo simbólico no estudo 

dos valores humanos mediante a interpretação de símbolos de poder para servidores públicos. Para 

a consecução desse objetivo, foram empenhados esforços para identificar e compreender valores 

sociais relativos a poder, que são compartilhados pelos servidores públicos participantes da pesquisa.   

Foi assumido que os símbolos podem expressar os valores sociais na vivência das pessoas e que 

esses valores são comunicados mediante o processo simbólico. 
 

A partir da interpretação dos resultados à luz interacionismo simbólico e do conceito de valores 

sociais (THOMAS; ZNANIECKI, 1918; ZNANIECKI, 1919; 1927; 1934) foram traçadas algumas 

considerações.   Percebeu-se, por exemplo, que os valores sociais guardam entre si relações de 

associação e que a um mesmo valor social amplo – “macro” – podem estar associados outros valores 

sociais – “micro”.  Essas associações dependerão de significados e conteúdos específicos 

relacionados ao “macro” valor social em referência.   Nesse sentido, foi notado que um mesmo 

valor social pode estar vinculado a diferentes conteúdos e significados e que a um mesmo conteúdo 

e a um mesmo significado podem estar associados diferentes valores sociais. 
 

Em relação aos símbolos, reparou-se que vários símbolos podem comunicar o mesmo valor social 

e que diferentes valores sociais podem ser comunicados mediante o mesmo símbolo.  A pesquisa 

permitiu que fosse reconhecida a ambiguidade de significado inerente aos valores sociais, isto 

porque, conforme observado, um mesmo valor social pode tanto aparecer associado ao exercício 

de poder, como pode aparecer associado à sua ausência.  Como exemplo, verificamos esse aspecto 

de ambiguidade no valor social “Estado representado no agente público”, que conota aspectos 

positivos e negativos referente à imagem que o servidor se percebe perante à sociedade (significação 

de poder de status social, assim como significação de ausência de poder atrelada ao
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desprestígio e à descrença).   Essa ausência, apesar de ser expressada conjuntamente com uma 

necessidade subjacentemente pelo “poder” carente, é marcante. 
 

Ademais, haja vista que o Estado foi abarcado como um “macro” valor social para os servidores 

que participaram da pesquisa, poderíamos supor que os “macro” valores sociais atuem para a 

manutenção das instituições dominantes na sociedade, na medida em que as próprias instituições 

se tornam objetos de atividade para a coletividade em que estão inseridas.  Conforme colocado por 

Znaniecki (1919, 1934) são as atividades, realizadas frequentemente e transmitidas a novos 

indivíduos, que perpetuam a existência dos valores sociais na realidade concreta da experiência 

humana. 
 

Além dessas considerações, outras inferências foram fomentadas pela interpretação dos valores 

sociais relativos a poder identificados: a) a questão de poder, no serviço público, traz implicações 

de aspectos éticos e da utilização exacerbada dos poderes inerentes ao Estado; b) o cargo público 

demonstrou ser fonte de status social perante as pessoas e, ao mesmo tempo, fonte de baixa estima 

associada a estigmas sociais; c) a prestação de serviço público foi percebida como um “poder” para 

muitos servidores; d) os poderes relacionados à legislação e ao estatuto que regem as condições de 

trabalho dos servidores públicos demonstraram, na visão dos servidores, estar atrelados à qualidade 

de vida, tanto dentro, quanto fora do ambiente laboral. 
 

REFERÊNCIAS 
 

ÁLVARO, J. L.; GARRIDO, A. Psicologia  social:  perspectivas psicológicas  y sociológicas. 

Madri: McGrall-Hill, 2003. 
 

ANDERSON, H. H. Comportamento humano e desenvolvimento da personalidade. In: 

ANDERSON, H. H.; ANDERSON, G. L. Técnicas projetivas do diagnóstico  psicológico.  São 

Paulo: Mestre Jou, 1967. p. 19-40. 
 

AUGRAS, M. A dimensão  simbólica:  o simbolismo nos testes psicológicos. 3ª ed. Petrópolis: 

Vozes, 1980. 
 

BLUMER, H. Society as symbolic interaction. In: ROSE, A. Human behavior and social process. 

Boston: Houghton Mifflin, 1962. p. 179-192. 
 

BLUMER,  H.  Symbolic  interactionism:  perspective  and  method.   Berkeley:  University  of 

California Press, 1969. 
 

BRYMAN, A. The debate about quantitative and qualitative research: a question of method or 

epistemology? The British Journal of Sociology, v. 35, n. 1, p. 75-923, 1984. 
 

DENZIN,  N.  Symbolic  interactionism.  In:  FLICK,  U;  KARDORFF,  E.;  STEINKE,  I.  A 

companion of qualitative research. London: Sage, 2004. p. 81-87. 
 

DOMENICO, S. M. R. D. Valores relativos à competição organizacional:  um novo olhar na 

pesquisa  de  valores  em  ambientes  empresariais.  In:  TEIXEIRA,  M.  L.  M.  (Org.).  Valores 

Humanos e Gestão:  novas perspectivas. São Paulo: Editora Senac, 2008. p. 143-171.



23 

IV Congresso Lusófono em Comportamento Organizacional e Gestão 

 

 

 

 
 
 

DÖRING,  A.  K;  BLAUENSTEINER,  A.;  ARYUS,  K.;  DRÖGEKAMP,  L.;  BILSKY,  W. 

Assessing values at an early age: the picture-based value survey for children (PBVS-C). Journal 

of Personality Assessment, v. 92, n. 5, p. 439-448, 2010. 
 

FLICK, U; KARDORFF, E. V.; STEINKE, I. What is qualitative research? An introduction to the 

field.  In:  FLICK,  U;  KARDORFF,  E.  V.;  STEINKE,  I.  (ed.)  A  companion of  qualitative 

research. London: Sage, 2004. p. 03-11. 
 

FLORES,  J.  G.  Análisis  de  datos   cualitativos:  aplicaciones  a  la  investigación  educativa. 

Barcelona: PPU, 1994. 
 

GEPHART.  R.  Paradigms  and   research  methods.   Research  Forum,  n.  4,  Academy  of 

Management, Research Methods Division, 1999. 
 

GEPHART, R. From the editors: qualitative research and the Academy of Management Journal. 

Academy of Management Journal, v. 47, n. 4, p. 454-461, 2004. 
 

GOUVÊA, R. Q. Da filosofia dos valores a uma ciência dos valores.  In: TEIXEIRA, M. L. M. 

Valores Humanos e Gestão:  novas perspectivas. São Paulo: Editora Senac, 2008. p. 17-45. 
 

HAMMER, E. F. Aplicações clínicas dos desenhos  projetivos.   São Paulo: Casa do Psicólogo, 

1991. 
 

HATCH; M. J.; YANOW, D. Organization theory as an interpretive science. In: TSOUKAS, H.; 

KNUDSEN, C. (Org.). The oxford handbook of organization theory. Oxford: Oxford University 

Press, 2003. p. 63-87. 
 

HEWITT, J. P. Symbols, objects, and meanings. In: REYNOLDS, L. T.; HERMAN-KINNEY, N. 

J. Handbook of Symbolic Interactionism. Oxford: Altamira, 2003. p. 289-306. 
 

HOPF, C. Qualitative interviews: an overview. In: FLICK, U; KARDORFF, E. V.; STEINKE, I. 

(ed.) A companion of qualitative research. London: Sage, 2004. p. 203-208. 
 

KATOVICH, M. A.; MAINES, D. R. Society. In: REYNOLDS, L. T.; HERMAN-KINNEY, N. J. 

Handbook of Symbolic Interactionism. Oxford: Altamira, 2003. p. 289-306. 
 

MANIS, J,; MELTZER, B. N. Symbolic interactionism: a reader in social psychology. Boston: 

Allyn and Bacon, 1978. 
 

MARTINDALE, D. The  nature and  types  of sociological theory. Boston: Houghton Mifflin, 

1981. 
 

MEAD, G. H.  Mind, self, and society: from the standpoints of a social behaviorist. Edited by 

Charles W. Morris. Chicago: University of Chicago Press, 1934. 
 

MELTZER  B. N.;  PETRAS,  J.  W.;  REYNOLDS,  L.  T.  Symbolic  interactionism: genesis, 

varieties and criticism. London: Routledge & Kegan Paul, 1975.



Universidade Presbiteriana Mackenzie   

 

 

 
 
 

MERRIAM, S. B. Qualitative research in practice. Examples for discussion and analysis. San 

Francisco: Jossey-Bass, 2002. 
 

MILLER, D. L. George Herbert Mead:  self, language  and  the  world.  Austin: University of 

Texas Press, 1973. 
 

REYNOLDS, L. T. Early representatives. In: REYNOLDS, L. T.; HERMAN-KINNEY, N. J. 

Handbook of Symbolic Interactionism. Oxford: Altamira, 2003a. p. 59-81. 
 

REYNOLDS, L. T. Intellectual precursors. In: REYNOLDS, L. T.; HERMAN-KINNEY, N. J. 

Handbook of Symbolic Interactionism. Oxford: Altamira, 2003b. p. 39-58. 
 

ROS,  M.  Psicologia  social  dos  valores  humanos:  uma  perspectiva  histórica.    In:  ROS,  M.; 

GOUVEIA, V. V. Psicologia social dos valores humanos.  São Paulo: Editora Senac, 2006. p. 

23-53. 
 

TEIXEIRA,  M.  L.  M.;  MONTEIRO,  R.  S.  Valores  pessoais  no  ambiente  de  negócios.  In: 

TEIXEIRA, M. L. M. Valores Humanos e Gestão: novas perspectivas. São Paulo: Editora Senac, 

2008. p. 197-211. 
 

TEIXEIRA, M. L. M et. al. Peculiaridades da estrutura de valores básicos dos brasileiros. Revista 

Psicologia: Organizações e Trabalho, v. 42, n. 2, p. 139-152, 2014. 

THOMAS, W. I. Primitive behavior. New York: McGraw-Hill, 1937. 

THOMAS, W. I.; THOMAS, D. S. The child in America: behavior problems and programs. New 

York: Knopf, 1928. Disponível em:  <https://archive.org/details/childinamerica00thom>.  Acesso 

em: 25 jun. 2015. 
 

THOMAS,  W.  I.; ZNANIECKI,  F. The  polish  peasant in  Europe and  America.  Chicago: 

University           of           Chicago           Press,           1918.                       Disponível           em: 

<http://www.forgottenbooks.com/books/The_Polish_Peasant_in_Europe_and_America_v1_1000 

774299> Acesso em: 26 jun. 2015. 
 

WILEY,  N.  Znaniecki’s  key  insight:  the  merger  of  pragmstism  and  neo-kantiaism.  Polish 

Sociological Review, n. 2, v.158, p. 133-143, 2007. 
 

ZANIECKI, F. Cultural reality. Chicago: The University of Chicago Press, 1919. Disponível em: 

<http://www.forgottenbooks.com/books/Cultural_Reality_1000206128> Acesso em: 29 jun. 2015. 
 

ZNANIECKI, F.  The object matter of sociology.  American Journal of Sociology, v. 32, n. 4, p. 

529-584, 1927. 
 

ZNANIECKI, F. The method  of sociology. New York: Rinehart & Company, 1934. Disponível 

em: <https://archive.org/details/methodofsociolog035311mbp> Acesso em: 30 ago. 2015. 

http://www.forgottenbooks.com/books/The_Polish_Peasant_in_Europe_and_America_v1_1000
http://www.forgottenbooks.com/books/Cultural_Reality_1000206128

