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EPÍGRAFE 

 

É preciso conseguir finalmente 

compreender que nenhuma ciência exata e 

objetiva explica seriamente, nem pode 

explicar, coisa alguma. Deduzir não 

equivale a explicar. Prever, ou ainda, 

reconhecer e depois prever as formas 

objetivas da estrutura e dos corpos químicos 

ou físicos – tudo isso não explica nada, 

antes, tem necessidade de uma explicação. A 

única real explicação é a compreensão 

transcendental. O saber em torno à 

natureza, que é próprio das ciências 

naturais, não equivale a um conhecimento 

verdadeiramente definitivo, a uma 

explicação da natureza, porque as ciências 

naturais não indagam a natureza na 

conexão absoluta na qual o seu ser próprio 

e real desdobra o seu sentido de ser; as 

ciências naturais jamais enfrentam 

tematicamente o ser da natureza. Com isso, 

não se quer de fato desvalorizar a grandeza 

dos gênios criativos que operaram no seu 

âmbito na atitude natural, e a própria 

atitude natural, não devem de fato ser 

perdidos pelo fato de serem compreendidos, 

por assim dizer, na esfera do ser absoluta na 

qual definitiva e verdadeiramente são. 

 Edmund Husserl - “A crise das ciências e a 

fenomenologia transcendental”. 
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RESUMO: 

Alfred Schutz é mais conhecido pelas suas contribuições para os fundamentos da 

sociologia. Sua principal preocupação consistia em trazer uma elucidação dos 

pressupostos tomados ingenuamente como evidentes pelos cientistas sociais de sua época, 

no qual consideravam o fenômeno da intersubjetividade enquanto um dado objetivo do 

mundo, sem possibilidade de dúvida. Assim, a intersubjetividade ao ser tematizada dentro 

do mundo da vida como um dado objetivo, se restringiria a um fato da experiência causal 

fundada em processos psicológicos, perdendo seu caráter originário enquanto uma 

categoria ontológica fundamental do ser do homem, que efetua a possibilidade de toda e 

qualquer experiência vivida daquilo que é ser social, isto é, de experimentar, interpretar 

e compartilhar o mundo com os outros. Portanto, vemos uma tarefa crítica alinhado a uma 

tarefa positiva nas ciências sociais, recuperando os ideais de Husserl, no qual, a filosofia 

tem a função de servir como base para as demais ciências, Schutz vê no projeto da 

fenomenologia a grande oportunidade de trazer uma clareza metodológica e guiar as 

ciências sociais em um caminho profícuo para o aprimoramento das pesquisas empíricas 

e teóricas. Ancorando-se nessa lição propedêutica, a pesquisa se debruça em como essa 

intenção originária pode contribuir para a ampliação da ideia de socialização, um conceito 

fundamental paras diversas sociologias, como a sociologia da educação e da infância.  

Palavras-chave: Fenomenologia social. Sociologia. Metodologia. Sociologia da 

educação.   
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ABSTRACT: 

Alfred Schutz is best known for his contributions to the foundations of sociology. His 

main concern is to bring an elucidation of the assumptions naively taken as evident by 

the social scientists of his time, in which they considered the phenomenon of 

intersubjectivity as an objective fact of the world, without the possibility of doubt. Thus, 

intersubjectivity, when inserted within the world of life as an objective datum, would be 

restricted to a fact of causal experience based on psychological processes, losing its 

original character as a fundamental ontological category of human being, which effects a 

possibility of all and any lived experience of what is social, that is, of experiencing, 

interpreting and sharing the world with others. We recognize a critical task aligned with 

a positive task in the social sciences, recovering Husserl's ideals, in which a philosophy 

has the function of serving as a basis for other projects, Schutz comprehends 

phenomenology as a great opportunity to bring methodological and guiding clarity the 

social sciences in a fruitful way for the improvement of empirical and theoretical research. 

Anchored in this introductory lesson, a research focuses on how this original intention 

can contribute to the expansion of the idea of socialization, a fundamental concept for 

various sociologies, such as the sociology of education and childhood. 

Keywords: Social Phenomenology. Sociology. Methodology. Sociology of education 
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 INTRODUÇÃO 

Essa pesquisa se aporta numa escola microinteracionista que fora pouco 

aproveitado pelo pensamento sociológico brasileiro, não obstante tenha-nos deixado uma 

herança profícua no sentido de uma nova abertura para a compreensão do homem e sua 

sociabilidade. Também nos legou uma crítica pertinente, ao se voltar aos fundamentos da 

própria sociologia e buscar no quadro de essências, aquilo que é próprio dessa ciência, 

afinando assim, a sua orientação teórica e empírica. Além de ter proporcionado grandes 

influxos em diferentes sociologias como a sociologia da educação, da infância, da 

religião, da música e etc. Embora se tenha esse peso e impacto, a fenomenologia social 

de Alfred Schutz foi pouco apropriada pela sociologia brasileira.  

 

Trata-se de um autor e de uma abordagem teórica que têm se mantido 

ofuscados por diversas outras escolas teóricas concorrentes, como os vários 

tipos de estruturalismo, pós-estruturalismo, teoria crítica e teoria sistêmica, 

dentre outras, todas elas bastante mais influentes na sociologia brasileira. 

(SANTOS, Hermílio LOPEZ, Daniela and DREHER, 2011, p. 379) 

 

Concernente a essa marginalização pode ser evidenciado pelos poucos trabalhos 

desse autor traduzidos para o português. Deste modo, existe um esforço de sociólogos 

brasileiros para trazer à tona esse legado, como demonstrar a potência da fenomenologia 

social para a compreensão de questões sociológicas atuais. Um autor de destaque desse 

projeto podemos citar, o Hermílio Santos responsável pela tradução do livro de Schutz 

“A Construção significativa do mundo social: Uma introdução à sociologia 

compreensiva” (2018), e o documentário "Mundo da vida: a Sociologia de Alfred 

Schutz"(2018). Essa pesquisa se faz presente no intuito de ser mais um trabalho 

contributivo para esse movimento, porém, propondo investigar as contribuições 

metodológicas aos conceitos iniciais e tão fundamentais para a sociologia, em particular, 

a ideia de socialização. Um conceito caro à sociologia da educação.  

   Alfred Schutz foi um filósofo e um sociólogo que desde as origens do seu 

pensamento fora preocupado com as questões metodológicas das ciências sociais. Estava 

interessado na clarificação dos pressupostos não tematizados nos quais os sociólogos de 

antemão declaravam como dados. Para ele, a filosofia tem o papel fundamental de analisar 

criticamente esses pressupostos e amparar as ciências sociais em um solo seguro, livre do 



 
 

10 
 

perigo do relativismo cético1. Assim sendo, suas principais contribuições são no campo 

dos fundamentos dessa ciência, propondo-nos uma nova forma de consideração aos 

objetos sociológicos, a partir da fenomenologia de Husserl em confrontação com a 

sociologia de Weber.  

A estratégia desse trabalho situa-se nessa preocupação propedêutica de Alfred 

Schutz. Partiremos dela para podermos ver como o autor, diante dessas questões iniciais, 

propôs uma nova formulação dos conceitos tão fundamentais para a sociologia, entre elas 

o modo pelo qual compreendia o processo de socialização – embora não fosse recorrente 

esse conceito em seus trabalhos. Deixando claro, que o autor não fala especificamente em 

uma teoria da socialização, porém a hipótese que propomos é a que podemos vê-la 

constituída a partir dos conceitos de “situação”, “biografia determinada”, “sistema de 

relevância” e “tipificação”. Outro aspecto relevante para esse tema, está relacionado ao 

modo como esse projeto de Schutz pode auxiliar as discussões contemporâneas para a 

sociologia da educação. Em especial as teorias que pensam o papel da escola para a 

socialização dos indivíduos.  

Uma discussão que ganha certa predominância na sociologia da educação, a partir 

da década de 60 e 70, está relacionada à confrontação da “visão encantada” da 

socialização versus uma “visão desencantada” (Dubet, François e Martuccelli, Danilo, p. 

244). A primeira via na socialização escolar, a partir dos papeis e práticas internalizadas, 

uma premissa básica a obtenção da autonomia individual capaz de assegurar o sucesso e 

o desenvolvimento social. E a segunda, principalmente a partir das contribuições de 

Bourdieu, condiciona a socialização escolar a um mero componente intrínseco para a 

reprodução das práticas de dominação de uma ordem social. Porém, esses dois 

movimentos guardam semelhanças no que diz respeito à definição da socialização 

enquanto mera internalização de normas e valores preponderantes de determinados 

grupos sociais. (Dubet, François e Martuccelli, Danilo, p. 244) 

O problema dessas teorias está imbrincado no modo como não tematizam de 

maneira adequada as especificidades dos processos de individuação, ponto que 

posteriormente espero deixar evidente, a partir da maior complexidade da atuação do 

indivíduo frente à multiplicidade dos papeis na sociedade contemporânea.  

É preciso uma vez mais fazer referência a uma diferenciação social crescente 

que aumenta o fosso entre as posições sociais e as motivações individuais ao 

 
1 Van Breda no prefacio de Collected Papers I, nos afirma a preocupação de Schutz sobre esse papel de 

destaque da filosofia para a sociologia.  
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ponto em que sua junção não pode mais ser assegurada pelo viés dos esquemas 

organizados de ação, isto é, pelos papéis. Existem, claro, tarefas objetivas 

delimitadas, mas as motivações e as orientações subjetivas consensuais não são 

mais tidas como adquiridas, cabendo ao próprio ator a decisão (Dubet, 

François e Martuccelli, Danilo, p. 247) 

 Nesse sentido, a relação de esquemas subjetivos e objetivos para o entendimento 

da ideia de socialização ganha uma complexidade. Não basta alinhá-los, mas sim, 

diferenciá-los, “é preciso sublinhar a diferença entre o modo de socialização assegurado 

pela noção de 'papel' e aquele que evocam as idéias de 'distanciamento' e de 

'reflexividade’” (Dubet, François e Martuccelli, Danilo, p. 247). As teorias sociológicas 

contemporâneas se acomodam a partir dessa problemática e o retorno à tematização do 

indivíduo é inevitável, ampliando-se o foco sobre a experiência individual em 

contraposição a uma análise sistémica. De acordo com Dubert e Martuccelli, “O conjunto 

dessas teorias insiste sobre a tensão crescente entre a socialização e a subjetivação” 

(Dubet, François e Martuccelli, Danilo, p. 249. Desta forma, o próprio termo 

socialização, enquanto uma ideia vaga ou como simplesmente um signo que indica a ideia 

de internalização vai perdendo força frente à natureza qualitativa do processo de 

individuação.  

A sociologia clássica pensou o indivíduo por meio da correspondência entre as 

dimensões subjetivas de sua ação e as dimensões objetivas de seu estatuto. Ora, 

este princípio de continuidade sempre foi causa de problemas. Tomando-o por 

dado, a sociologia colocou em evidência os mecanismos de construção de 

similitudes, insistindo na distância entre essas duas dimensões; é uma outra 

imagem da modernidade que se impõe e é a especificidade da individuação que 

se torna o problema central9. Doravante, o indivíduo não é mais definido por 

uma correspondência estreita entre a objetividade e a subjetividade, mas 

concebido pela sua maior distância em relação ao mundo. (Dubet, 

François e Martuccelli, Danilo, p 246) 

 Obviamente, o modo como cada teoria contemporânea entende esse 

distanciamento será diverso, e não vem ao caso se debruçar sobre essa questão. A breve 

inserção dessa problemática no trabalho tem como intenção apontá-la como pano de 

fundo das nossas discussões. Não trabalharemos diretamente dentro do campo da 

sociologia da educação e nem faremos relações com teóricos de quaisquer perspectiva. O 

objetivo é mostrar apenas como a sociologia de Schutz pode contribuir para essa 

discussão na investigação de bases ontológicas para a constituição da vida social em sua 

fonte originária na vida da consciência. Essa temática pode se mostrar relevante para a 
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problemática da individuação na medida que a fenomenologia de Schutz situa-se nas 

origens da investigação do ator social em suas complexidades próprias.  

 

Mas como vamos proceder frente a esse tema? Essa pesquisa supõe uma forte 

confluência de Husserl e Schutz. Desta forma, supomos que Schutz dá continuidade ao 

projeto husserliano pelo menos em duas ações principais: a primeira diz respeito à 

afirmação da necessidade de uma tarefa crítica e, ao fazê-lo denuncia os contrassensos 

teóricos inerentes à doutrina do naturalismo2, bem como à adoção de pressupostos 

ingenuamente aceitos pelos cientistas sociais. E a segunda, diz respeito a uma tarefa 

positiva, que consiste na aceitação do método fenomenológico enquanto estratégia para a 

apreensão da essência do conhecimento sociológico, isto é, a possibilidade de uma 

eidética sociológica. 

 

A dupla tarefa da teoria do conhecimento é o que dirige o próprio itinerário das 

“Cinco Lições”, além de servir como estratégia adotada por Husserl para a 

elucidação da posição e do método adotados pela fenomenologia, uma vez que, 

no exercício destas duas tarefas, a teoria do conhecimento equipara-se, 

conforme dissemos, a uma fenomenologia do conhecimento, entendida por 

Husserl como um “fragmento primeiro e básico” da fenomenologia em geral. 

(TOURINHO, 2016, 148) 

  

Para isso, a atenção no primeiro capítulo volta-se para aquilo que é mais 

fundamental, uma introdução do que é a fenomenologia. Mas faremos essa relação a partir 

do impacto do programa da fenomenologia em Schutz, especificamente, aos debates 

epistemológicos no final do século XIX, entre as Ciências da natureza e as Ciências do 

espírito, no qual o autor esteve contato na sua formação inicial (BREDA, 1962, p. VIII). 

O primeiro capítulo mostrará a importância sobre a fundamentação dos pressupostos 

sociológicos, na sua origem, no final do século XIX, fazendo uma conexão com a disputa 

epistemológica que sucedeu nos EUA, a partir da década de 603. 

 
2 Em relação ao Edmund Husserl, a crítica ao psicologismo e, por conseguinte, ao naturalismo no campo 

teorético é trazida no início do século XX e pode ser melhor evidenciado em sua obra prolegômenos à 

lógica Pura, que é um livro publicado como introdução e constitui a primeira parte das Investigações 

Lógicas. HUSSERL, E. Investigações Lógicas: Prolegômenos à Lógica Pura: volume 1; tradução: Diogo 

Ferrer; 1º ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2014 

 
3 Não aprofundaremos muito nesse segundo debate epistemológico, faremos uma breve menção para 

exemplificar o papel de destaque que Schutz teve para essas sociologias posteriores.  
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O segundo capítulo acompanha as ideias das duas tarefas essenciais do programa 

fenomenológico, porém, agora em confrontação a uma sociologia especifica, hegemônica 

a época de Schutz, o estrutural-funcionalismo de Parsons.  A proposta nesse segundo 

capítulo é pesquisar a diferença de fundamentações dessas duas sociologias. O foco vai 

ser mostrar a partir das diferentes fundamentações, a contribuição da fenomenologia 

social a tematização de problemas sociológicos que antes não eram levados em 

consideração, tais como, a elucidação do tema da consciência, e suas estruturas básicas, 

bem como a temporalidade imanente à própria vida intencional. No segundo capítulo, 

começaremos a ver melhor a tarefa positiva. Para esse segundo capítulo utilizaremos 

principalmente as correspondências de Schutz a Parsons, nos anos de 1940 a 1941. Além 

de comentadores interessados nesse debate. 

E, por fim, tematizaremos, a vida intencional orientada para o outro na atitude 

natural. É nesse capítulo, que chegaremos propriamente à temática da sociabilidade e aos 

conceitos propostos por Schutz que perpassam a ideia de socialização. Teremos como 

base metodológica a contribuição de Husserl ao tema da constituição dos atos objetivantes 

intencionais. É mediante esses atos que os atores na sua vida cotidiana podem ativamente 

agir e compreender o mundo no qual estão situados. Nesse terceiro capítulo utilizaremos 

principalmente a obra da sexta investigação lógica de Husserl, e os três volumes dos 

Collected Papers, contendo os diversos ensaios de Schutz.  

Espera-se que ao final do trabalho o leitor possa compreender a importância da 

fenomenologia social para a história do pensamento sociológico como um todo. Ela não 

é importante apenas para a discussão metodológica dessa disciplina. Os seus 

questionamentos e discussões implicam em considerações estritamente fundamentais 

para as mais diversas sociologias, e por essa razão, suas lições ainda permanecem vivas.     

  

   

CAPÍTULO I – SOCIOLOGIA E FENOMENOLOGIA: CONFRONTOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

Quando nos referimos a uma ciência normativa, como a sociologia da educação 

existem conceitos principiais nas quais ela utiliza como pressupostos para fazer sua 

análise. A definição e o entendimentos desses conceitos servem como um “solo”, com a 

função de nortear e sustentar pesquisas desse campo cientifico. Portanto, a clarificação 

desses conceitos se faz necessária para a explicitação do empreendimento cientifico. Essa 

realização é possível mediante metodologias filosóficas capazes de “limpar o terreno”, 
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distinguindo tudo aquilo que obstrui uma visão clara e imediata sobre esses conceitos. 

Pois, se uma ciência se edifica por algo obscuro, e por efeito, admite-se a possibilidade 

do contrário, o próprio rigor do conhecimento pode ser colocado em dúvida, e com isso, 

a fragilidade desse conhecimento se torna inevitável. Esse tema é importante dentro das 

discussões epistemológicas da sociologia, essa relevância pode ser demonstrada ao longo 

do século XX, onde surgiram várias escolas e grandes disputas em torno do fundamento 

da sociologia. 

Porém, antes de entrarmos propriamente na fenomenologia e nas disputas 

epistemológicas convém situar ao leitor a escolha do próprio conceito chave que será 

tematizado nesse trabalho de conclusão de curso. Poderíamos escolher outro conceito, 

como intersubjetividade, por exemplo, que é o conceito mais central quando estamos nos 

referindo a sociologia. Entretanto, a problemática desse conceito na confrontação da 

fenomenologia de Husserl, com a de Schutz, no que concerne, ser operado ou não, na 

esfera da subjetividade transcendental poderia nos desvirtuar do debate com a sociologia 

da educação. Em vistas disso, o conceito escolhido fora a socialização, um conceito base 

e de grande importância para sociologia da educação, sociologia da infância, psicologia 

social, e etc. É um conceito evidenciado nas relações de interpendência entre os agentes 

e a estrutura, com foco no conhecimento gerado na transmissão, no compartilhamento e 

interpretação dessas relações, sendo indispensável para se pensar os processos educativos. 

Dado isso, fica explicito a importância desse conceito como a justificativa desta escolha, 

tendo como fim, a compreensão da relação da sociologia fenomenológica com a 

sociologia da educação. A meta é demonstrar como a partir da abordagem da 

fenomenologia social esse conceito ganha uma ampliação dentro da história do 

pensamento sociológico, proporcionando um novo horizonte de investigações para a 

sociologia da educação. 

Essa breve exposição sobre a importância de conceitos basilares enquanto 

pressupostos da sociologia da educação tem o intuito de abrir as portas a esse trabalho, 

devido a importância da fenomenologia na sociologia na pergunta pelos fundamentos 

dessa ciência, portanto, a contribuição da filosofia aparece com mais evidência na 

discussão metodológica. Deste modo, a fenomenologia surge para garantir a clarificação 

desses conceitos iniciais, advém com a missão de ser uma ciência primeira de 
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fundamentos absolutos para as demais ciências, uma “mathesis universalis”4. Esse projeto 

de fundamentação elucida as condições últimas epistêmicas do conhecimento, uma 

pergunta sobre a própria possibilidade do conhecimento. O que é necessário para 

obtenção de um conhecimento possível, fundado e justificado na evidência? E o que há 

de comum nas mais diversas ciências para nos referirmos todas enquanto ciências? O 

conhecimento possível é no sentido de se voltar para a origem da própria realização 

cientifica, Husserl não nega o conhecimento gerado e nem o avanço científico, mas alerta 

para a falta de fundamentos desses conhecimentos. E com efeito, admite uma “cegueira 

epistêmica” nas realizações científicas. E diante tal apontamento podemos ver um novo 

sentido de rigorosidade emergindo, um sentido sólido, inquebrantável, para o qual possa 

se erguer uma filosofia das ciências 

Husserl supõe que as ciências, embora muitas vezes sem clareza acerca de seus 

pressupostos últimos de sentido e validade, efetivamente obtêm 

conhecimentos válidos. Assim, a meta do projeto husserliano não é criar os 

fundamentos que finalmente permitiriam que o conhecimento científico 

verdadeiro fosse adquirido; não, o conhecimento já é o dado de partida, trata-

se de entender como ele é produzido. (SACRINI, 2017, 96) 

Mas adiante pretendo demonstrar os perigos e os contrassensos inerentes a falta 

de aclaramento dos fundamentos nas ciências e como isso fora a preocupação do Alfred 

Schutz para fundamentar a sociologia na fenomenologia, e assim, inaugurar um novo 

modo de consideração aos objetos sociológicos.  

Agora podemos nos remeter de volta as questões metodológicas que abrigam esses 

elementos, e para isso, temos que ir ao encontro dos contextos históricos que fomentaram 

esses conflitos epistemológicos. Para ficar claro ao leitor, traremos dois contextos 

específicos de combates acerca da metodologia cientifica, tendo como norte a posição da 

fenomenologia frente as posições hegemônicas das concepções de ciência e experiência. 

A primeira ao fim do século XIX, relacionada ao avanço das ciências experimentais, e 

por conseguinte do naturalismo, que defendiam um só método para as ciências da 

natureza e das ciências do espírito. E o outro se situa no século XX, mais especificamente 

 
4 Filosofia primeira para Husserl, tem um sentido de uma mathesis universalis, ou seja, uma ciência capaz 
de fundamentar todas as demais ciências e, em última análise, também, estabelecer a filosofia como 
metafísica. Cf. LUFT, S. “Introduction to the translation”. In: HUSSERL, E. First Philosophy: Lectures 
1923/24 and related texts from the manuscripts(1920-1925). Tradutor: Sebastian Luft e Thane M. 
Naberhaus. Springer Verlag, 2019, p. XIV 
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dentro do campo da sociologia e a partir dos anos 60, com o surgimento da sociologia 

fenomenológica, de Alfred Schutz, em confrontação com as sociologias estruturais 

funcionalistas clássicas. A intenção é mostrar como os embates epistemológicos do 

primeiro tempo histórico permanece latente nesse segundo contexto, e como, tais influxos 

foram necessários para se pensar uma nova sociologia e uma nova consideração sobre 

seus objetos de estudos. Entretanto, importante ressaltar a complexidades desses dois 

tempos históricos, o trabalho não propõe fazer uma análise minuciosa desses dois tempos 

e nem pensar de maneira detalhada esses confrontos metodológicos, mas sim, evidenciar 

elementos importantes que estão presentes nesses processos para a elucidação do papel 

da fenomenologia nas ciências sociais.   

As controvérsias metodológicas das ciências do espirito dominam os debates do 

final do século XIX, podemos falar de uma “dupla fundação” (VANDENBERGHE, apud, 

PETERS, 2018, p. 1) da sociologia a esse respeito, de um lado a sociologia francesa com 

Conte e Durkheim, enquanto figuras proeminentes que defendiam uma maior 

objetividade da sociologia e tratavam os fenômenos sociais, enquanto coisas(físicas) e do 

outro a alemã, com nomes como Husserl, Dilthey e neokastistas como Rickert e Weber, 

que entendiam o objeto de pesquisa das ciências do espirito era de uma natureza distinta 

das ciências da natureza, e a compreensão aparecia como um método essencial para lidar 

com esses objetos. (VANDENBERGHE, apud, PETERS, 2018, p. 2)    

 Na sociologia, o positivismo tinha como base o naturalismo e alcançava mais 

adeptos devido a sua a aspiração de almejar a exatidão semelhante as ciências da natureza, 

e com isso, revogar para si, o título de cientificidade tão próprio das ciências naturais. 

Entender esse sentido de cientificidade aspirado por essas ciências positivas, nos remete 

a um novo entendimento de se fazer ciência no qual tem suas raízes nas origens da 

revolução cientifica. Há uma nova abordagem na fundamentação teorética dessas ciências 

e do seu método. Se anteriormente com a ciência clássica era permitido uma especulação 

metafisica sobre a realidade, ou propriamente uma ciência taxonômica sobre os entes. 

Agora fazer ciência consiste em formular hipóteses, conjecturá-las e demonstrá-las 

experimentalmente. Se antes a filosofia era considerada a ciência primeira, a origem e o 

fundamento de todas as ciências, “como a ciência mais geral, que tratava dos problemas 

mais profundos e que sintetizava os conhecimentos de todas as ciências particulares.” 

(RESENDE, José, 2017, pg.138), no século XIX, já encontramos uma distância das 
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ciências positivas para com a filosofia e o conhecimento e a aspiração da rigorosidade 

cientifica à mercê do método experimental.  

Outros modos de investigação científica, sem base experimental, passam a ser 

desconsiderados, o que inclui muito do que se praticava sobre o título de 

filosofia. Uma boa parte do discurso filosófico passa a ser visto como 

construção arbitrária e especulativa, sem compromisso com o verdadeiro 

pensamento científico. A ciência vai se especializando em torno do método 

experimental e, cada vez mais, vai se distanciando do discurso filosófico 

(RESENDE, José, 2017, pg.138). 

Não demora para esse modelo de ciência avançar nos espaços acadêmicos e 

políticos concomitante com os avanços da tecnologia e da revolução industrial. Esse 

impulso afetará as ciências humanas, ciências essas debutantes que logravam ser 

validadas como uma ciência autêntica e viam no método experimental alcançar uma 

objetividade valida tal como as ciências da natureza.  

Esse movimento pode ser observado na fundação da sociologia por Auguste 

Comte, que a concebia como uma espécie de física social (COMTE, 1830-

1842, p. 8), ou seja, uma mera extensão do método experimental dos 

fenômenos naturais para os fenômenos humanos. E não só a sociologia, mas 

todas as ciências humanas, em seu processo de formação no século XIX, 

seriam fortemente influenciadas pela metodologia experimental (RESENDE, 

José, 2017, pg.139). 

Portanto, abre-se agora uma necessidade de explicitar esse método das ciências da 

natureza e como seria aplicada às ciências humanas. O método explicativo é utilizado 

pelas ciências de um modo geral, especialmente pela ciência experimental. Nessas 

operações cientificas busca-se determinar relações contínuas entre fenômenos. Para o 

sucesso desse empreendimento procura-se criar condições possíveis para a ampliação das 

observações e experimentações capazes de apreender uma certa regularidade desses 

fenômenos em relação, e com isso determinar a ligação efetiva desses termos numa 

constância. Condições possíveis é no sentido de um ambiente controlado, preferivelmente 

em um laboratório, para que o cientista possa controlar as condições ou os elementos que 

entram relação e assim também, criar repetições ou variações no modo como cada 

elemento se relaciona. Desta forma, espera-se explicar determinado fenômeno físico e 

sua predição. A ciência se torna valorativa quanto maior o seu nível de predição e de 

explicação. Podemos dizer que existe nessa operação uma certa superação da simples 
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ideia de causa e efeito, em um processo linear de certas epistemologias anteriores. Porém, 

com efeito, a explicação é ainda o conceito central dessas pesquisas. A busca é por leis 

pertinentes a um conjunto de relações postas a condições que possibilitam inferir uma 

proposição geral, “leis gerais” (sentido fraco do termo)5, essas “leis” seriam a condição 

da apreensão de uma razão comum desses termos, e o conhecimento efetivo(positivo) se 

daria pelo método indutivo. Em resumo, a pretensão desse método consiste em inferir 

“leis gerais” mediante observações de fenômenos particulares e de sua relação constante 

apoiados em experimentos. E por fim, a linguagem adequada para a leitura desses 

fenômenos seria a linguagem da matemática. Assim como Galileu já anunciara no final 

do século XVI. 

Para Galileu, preferivelmente matemático, uma vez que ele já afirmara: "o livro 

da natureza está escrito em caracteres matemáticos". Tal raciocínio levará a 

conclusões ou soluções particulares, as quais deverão ser confrontadas com a 

experiência. Essa experiência, porém, não será a da visão direta do fenômeno, 

como o faziam os renascentistas. Será uma experiência organizada de acordo 

com a conjectura previamente estabelecida, como a que está descrita em 

detalhes nos Discorsi. É a do plano inclinado, organizada no sentido de 

eliminar-se ao máximo os efeitos de atrito e resistência do ar, que atuariam 

como circunstâncias perturbadoras do fenômeno, da forma como conjecturado. 

Essa experiência, assim idealmente organizada, irá comprovar a verdade ou 

denunciar a falsidade da conjectura previamente concebida pela mente. Dessa 

forma, Galileu simultaneamente confere à matemática a função de análise dos 

fenômenos naturais e dá à experiência organizada em laboratório de campo o 

papel de simplesmente responder afirmativa ou negativamente àquilo que foi 

primeiramente concebido com a mente. Trata-se do método experimental, 

baseado em conjectura prévia, que se mostrou tão eficaz nas ciências 

modernas. (Vargas, 1996, p 296) 

  Assim sendo, o conhecimento “exato” é o que deve ser buscado, fim de alcançar 

um conhecimento positivo e passível de verificações. A sociologia positiva absorve essa 

matematização da natureza para a vida do espírito. Portanto, a subjetividade deveria ser 

eliminada e o método científico das ciências do espirito deveria se assemelhar ao método 

das ciências da natureza.     

 
5 A lei no sentido fraco do termo está no fato dela ser uma lei empírica, e como tal, admite a 
possibilidade do contrário. Portanto, não tem força de uma lei necessária, como as leis da razão.    
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“Objetou que “medo” e “ódio” eram expressões meramente subjetivas. 

Recorrer a elas seria prejudicial à objetividade da pesquisa sociológica. 

Lundberg concluía, daí, que só o comportamento, exteriormente perceptível, 

dá lugar a observações objetivas. Só os “fatos” perceptíveis podem ser 

descritos, de maneira idêntica, por todo e qualquer observador, ou dito de outra 

forma, descritos à maneira dos fatos dependentes das ciências da natureza” 

(STRASSER, 2010, P 35)   

 

 Contra esse sentido de ciência, Husserl aponta para uma insuficiência do método 

indutivo em relação ao conhecimento e acentua a incapacidade do método explicativo 

como base para todo o processo científico. Há uma ingenuidade essencial nesse processo 

científico que crê chegar numa proposição geral a partir da observação e do experimento. 

Como podemos ver nessa citação de Lyotard(1999): 

 De um grande número de casos particulares não se pode induzir uma lei; esta 

é uma ficção idealizante fabricada pelo físico e que retira seu poder explicativo, 

não do números de fatos sobre o que foi construída, mas da claridade que 

projeta sobre os fatos (Lyotard, 1999, p. 91). 

As consequências do abandono da filosofia, segundo Husserl, é o realismo 

ingênuo adotado por essas ciências. Elas dão as costas a teoria do conhecimento, fazem 

dela uma psicologia do conhecimento. Sem questionar sobre os fundamentos do 

conhecimento objetivo. Afinal o que permite diante uma multiplicidade de percepções 

singulares falar de um só objeto? O que funda essa minha percepção de síntese de um 

objeto percepcionado embora se tenha uma variação, uma silhueta de diferentes 

percepções singulares de uma mesma coisa? São perguntas essenciais, mas que para o 

conhecimento dito “positivo” é ignorado, é apenas um dado. A realidade se funde num 

fundo homogêneo, em um “monismo metodológico” onde tudo é derivado dos fatos 

empíricos, tudo é um fato em meio a outros fatos. E o homem enquanto um ente 

psicofísico está confinado a uma realidade meramente empírica com outros fatos. Com 

isso, o pensamento e o conhecimento é propriamente uma derivação do mundo físico. E 

como tal, diante dessa afirmação, toda proposição admitirá a possibilidade do contrário, 

pois se deriva de fatos empírico os seus resultados só podem ser contingentes. E qual o 

problema dessa tese? O contrassenso se mostra, pois se tal tese é verdadeira, ao menos 

essa afirmação não poderia ser extraída da experiência, caso contrário não poderia ser 

uma verdade absoluta e com isso, a própria tese entraria numa contradição de termos, e a 

razão se encontraria em contradição consigo mesma. 
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A tese naturalista se utiliza da “tese do mundo” para fundar as suas verificações, 

isto é, não se diferencia em grau com o ver da vida cotidiana. A unidade da ciência se 

restringiria a fatos empíricos(contingentes). E como o fundamento da ciência pode ser 

reduzida a um ver parcial? Se o objetivo é executar o princípio de verificabilidade, isso 

não impõe enquanto caráter necessário, uma ideia fundamental que transcenda os 

domínios da singularidade da experiência? 

 

 O modo de consideração natural – no qual se apoia a Psicologia como uma 

ciência positiva – confina o homem (enquanto ente psicofísico e, portanto, 

como um “fato natural” em meio a outros fatos) a uma relação mera mente 

empírica com o mundo. Neste caso, em tal modo de consideração, por mais 

êxito que o pensamento obtenha, fica confinado a inferir, a partir da observação 

dos fatos, proposições que não são senão, como nos diz Husserl, no § 21 de 

Prolegômenos “generalizações vagas da experiência” (vage 

Verallgemeinerungen der Erfahrung) que, como tais, não perdem o seu cariz 

episódico. Tais proposições inferidas da experiência nos levariam, 

inevitavelmente, segundo Husserl, uma vez que as mesmas careceriam de 

validade apodítica, a um domínio de contingências, abrindo as portas para um 

relativismo cético. (HUSSERL, APUD TOURINHO, 2020, P. 240) 

A explicação não pode ser fundamento e nem ser em si mesmo suficiente quando 

nos referimos ao conhecimento. Explicar é sempre tomar um objeto a partir de outro. 

Você toma uma coisa a ser explicada em termos de outra(explicação). Deste modo, é 

sempre um conhecimento mediado e parcial. E fundar a ciência mediante essa operação 

seria uma redução do próprio sentido de conhecimento e da racionalidade. É nesse sentido 

que podemos citar uma lema muito difundido quando nos referimos a fenomenologia, 

“voltar as coisas mesmo”. Desta maneira, é necessário um método de evidenciação do 

fenômeno que o captasse na sua inteireza, sem a necessidade de qualquer outro termo, a 

não ser ele mesmo. É preciso vê-lo na sua doação efetiva, na sua própria constituição. O 

fenômeno tem que aparecer enquanto coisa percebida, cuja presença se evidência 

enquanto uma coisa intuída. A captação desses modos de evidenciação e de aparecimento 

se abrem a partir de um novo modo de consideração de mundo, que será chamada de 

atitude fenomenológica em contraposição a atitude natural.  

Com efeito, as ciências positivas, dentre elas a sociologia, se sustentaram no início 

do século XX diante desse solo naturalista, e sem se aperceberem acabaram absorvendo 
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o contrassenso teórico inerente a essa doutrina, desembocando num relativismo cético, 

onde a possibilidade do conhecimento fica impossibilitada. A fenomenologia de Husserl 

mantém um rigor absoluto e ao contrário do positivismo, os objetos dados na experiência 

não são evidentemente dados na sua facticidade. O programa da fenomenologia nasce 

com o intuito de combater uma crise dos fundamentos, que ganha força a partir da 

concepção ingênua naturalista incorporada pelas ciências de um modo geral. 

A filosofia fenomenológica ambiciona ser a ciência primeira e de fundamentos 

absolutos para as demais ciências empíricas, uma rigorosidade que apenas se contentará 

mediante evidências absolutas; e com isto, abre-se a necessidade de clarificação do 

sentido íntimo das coisas, no seu sentido mais originário, em sua própria constituição na 

consciência. Assim, elevar-se a filosofia como ciência primeira com consistência plena 

de racionalidade dela mesmo, ancorando, as demais ciências em um solo seguro e livre 

de pressupostos. Esse projeto ergue-se a partir de um “novo modo de consideração, bem 

como um método de evidenciação para a abertura de uma nova objetividade do mundo, 

em cuja imanência os objetos se revelariam na e para a consciência, em sua doação 

originária.” (TOURINHO, 2018, p. 111), O método de evidenciação consiste na 

suspensão de juízo(Epoché), donde a existência dos entes deixa de ser validada. Ela não 

é afirmada e nem negada, mas “colocada entre parêntesis”, possibilitando a visualização 

do fenômeno na sua essência ou na sua pura significação, tal como se mostra na 

consciência, Husserl convencionou chamar de intuição ou “visão de essência” 

(HUSSERL, 2018, APUD TOURINHO. P115). Por conseguinte, o método da redução 

fenomenológica nos leva uma pergunta sobre a essência do conhecimento objetivo e nesse 

sentido há uma tarefa positiva. Aspiração é entendido por apreender intuitivamente algo 

próprio do fenômeno da cognoscibilidade. Essa tarefa positiva se encontra com uma tarefa 

crítica, no qual a segunda é a base, pois ela tem o dever essencial de denunciar todos os 

“contrassensos” teóricos da razão se contradizer com ela mesmo, evitando assim, as 

ciências positivas desembocarem num relativismo cético.  

A fenomenologia Transcendental não será fundada enquanto uma ciência de 

fatos, mas como Ciência das essências (Ciência “Eidética); como uma ciência 

que quer chegar exclusivamente a "conhecimentos essenciais” (HUSSERL, 

2006, p. 28)  

Por isso, contraria a fundação naturalista da filosofia e das ciências da natureza 

que se interrogam sobre os fenômenos a partir de uma consideração fática da realidade.  
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Dos autores que mais se preocupavam com uma fenomenologia social, a partir da 

década de 50, podemos citar, René Toulemont, François Lyotard, Maurice Merleau-

Ponty, Stephan Strasser e evidentemente o Alfred Schutz que fora o grande precursor da 

fenomenologia social na sociologia. O projeto desse autor está estritamente vinculado a 

vivência dele na sua formação acadêmica. Como Van Breda nos mostra, no prefácio do 

livro - Collected Papers The Problem of Social Reality - nascido em Viena em 1899, 

Schutz obtivera a formação de direito e ciências sociais na Alemanha, nos quais, 

propiciou a sua participação nos debates em relação as controvérsias metodológicas das 

“ciências da natureza” (Naturwissenschaften) e as “ciências do espirito” 

(Geisteswissenschaften). Um autor que centra esse debate e influenciou Schutz, é Dilthey, 

no o qual, impactou de maneira vertiginosa a filosofia e a sociologia alemã. No sentido 

metodológico, ele entendia primeiro, que não existia apenas um método cientifico e esse 

deveria ser determinado pela experiência. No caso das “ciências da natureza” 

(Naturwissenschaften), a atenção do cientista se revela confinada na experiência externa, 

isto é, delimitado por aquilo que chega até os seus sentidos. Na “ciências do espirito” 

(Geisteswissenschaften) não há essa delimitação, essa ciência lida com a experiência de 

sua totalidade, ou seja não somente por aquilo que chega por meio da percepção, mas 

também diante de uma vivência interna, como o sentimentos e o desejo do indivíduo. Isto 

posto, a ciências naturais “amputariam” a experiência, e as humanidades trabalhariam 

com a sua integralidade, se contrapondo também, as ciências positivas, e ainda mais na 

afirmação “de que o conhecimento do mundo humano e das culturas históricas pressupõe 

a compreensão de certas significações imanentes à vida e que a apreensão de tais 

significações difere radicalmente das explicações causais praticadas nas ciências físicas.” 

(DILTHEY, APUD SCHUTZ, 1962, P 8).  

Como, também estivera interessado no caminho proposto por Max Weber, a quem 

a sociologia tinha como intento a interpretação da ação significativa, e o esclarecimento 

dos fenômenos sociais e históricos a partir da teoria dos tipos ideias, ou seja a partir de 

essências puras presente na mente. Logo, percebemos os influxos antinaturalista nos quais 

Schutz teve contato no sentido metodológico, como também o “reflexo da vida consciente 

sobre si mesma, a compreensão dos significados, ideação. Logo, se tornou seu objetivo 

estabelecer uma base filosófica rigorosa para esses, aspectos e ele perseguiu esse ideal ao 

longo de sua vida”. (Schutz, 1962, P. 9).  

As contribuições de Alfred Schutz, muito se deve a uma preocupação 

metodológica, ao campo metateórico. A ameaça do naturalismo confinava as ciências 



 
 

23 
 

sociais em um solo ingênuo que poderia pôr a própria cientificidade da sociologia em 

risco, devido ao seu ceticismo. E a única solução para isto, seria o de encontrar um solo 

seguro, uma metodologia filosófica que guiasse a sociologia na elucidação dela própria. 

Por conseguinte, a sua atenção se volta aos problemas que aparecem por de baixo dos 

pressupostos não questionados pelos os sociólogos. E vê no programa da fenomenologia 

a melhor e mais adequada abordagem para a descrição dos objetos sociológicos, 

possibilitando, enfim a fundamentação de caráter rigoroso das ciências sociais. Por meio 

desse movimento, a apreensão do sentido da sociologia passa a voltar-se para a sua fonte 

originária na vida da consciência, e desta forma, se afasta das sociologias que guardavam 

consigo abordagens naturalistas, e consideravam o mundo social enquanto uma realidade 

de fatos objetivos em relação a outros fatos, numa relação meramente empírica e causais.  

Em vista disso, Schutz pretende de certa forma seguir o projeto de Husserl, mas a 

partir da confrontação com a sociologia compreensiva de Weber. O impacto desse 

programa trouxe a necessidade do sociólogo compreender os atos mentais nos quais os 

atores incute de sentido seus horizontes de ação cotidiana para a apreensão do mundo 

social. Uma mudança brusca do verdadeiro sentido da sociologia, no qual trouxe 

inúmeros influxos nas teorias sociais juntamente com uma riqueza de detalhes sobre as 

ações cognitivas, significativas, judicativas, técnicas e  práticas  que  dispomos  e  

efetuamos  habitualmente  em  nossa interação com o mundo sem nos darmos conta.   

Estamos diante de um autor base da fenomenologia social que posteriormente a 

publicação de suas obras inaugurou uma vertente de pensamento da sociologia e abalou 

doravante as teorias sociológica das mais diversas áreas. Ele é identificado na tradição de 

pensamento sociológico microinteracionista, no qual podemos afirmar ser o primeiro 

autor a propor uma síntese entre sociologia e fenomenologia de forma abrangente e 

sistemática sendo um autor base para todos pensadores posteriores dessa escola.   

A tradição de pensamento sociológico americana microinteracionista foi uma das 

responsáveis por questionar os pressupostos metodológicos das sociologias clássicas,  

"O núcleo central da Sociologia estava sendo desafiado por um grupo de 

epistemólogos radicais, que declaravam que a sociologia era ingênua, 

destituída de qualquer fundamento e que precisava ser substituída por uma 

nova disciplina, chamada de etnometodologia"(COLLINS, 2009, p 225),  

Radicalização a parte dos etnometodologos, essa tradição por inteiro questionou 

os fundamentos teóricos das sociologias tradicionais e ampliou o conceito de 
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socialização. Essa corrente de pensamento tem como tema central a construção do mundo 

social a partir da consciência e ações humanas. O ser humano aparece como norte na 

medida que interpreta e constrói a sua realidade de maneira significativa. Marcada essa 

posição, se volta drasticamente contra as concepções estrutural funcionalista da sociedade 

desenvolvida por Talcott Parsons, bem como o materialismo na teoria do conflito. 

(COLLINS,2009, p. 205) 

Esses movimentos teóricos nascido nos EUA instauraram novas direções na 

própria sociologia, e um dos seus frutos é o conceito de socialização da abordagem de 

Thomas Luckmann e Peter Berger, considerado um clássico na sociologia da educação. 

Uma passagem do Thomas Luckmann pode ilustrar bem essa divergência sobre o quadro 

geral da sociologia da época, “A sociologia da época não era realista, assim como entendo 

o termo, mas um casamento do positivismo reducionista na teoria das ciências com o 

estrutural-funcionalismo parsoniano na teoria.” (LUCKMANN, 386, 2011) Duas linhas 

filosóficas distintas fornecem o solo adequado para a fundamentação dessas teorias 

sociológicas. De um lado a filosofia pragmática, com Pierce e do outro, a fenomenologia 

de Husserl. A sociologia amparado por Husserl foi chamado de sociologia do 

conhecimento e etnometodologia6. Os nomes de destaque são Peter Berger, Thomas 

Luckmann e Harold Garfinkel. Todos esses tiveram grande influência de Alfred Schutz, 

inclusive o seguiram nas suas aulas em New School for Social Research7. 

O objetivo dessa pesquisa é abordar a contribuição metodológica da 

fenomenologia na teoria sociológica da educação. Mais precisamente, como teoria 

sociológica diante a metodologia fenomenológica pensou o processo da socialização, de 

Alfred Schutz. Na sociologia fenomenológica, há uma nova perspectiva que interroga 

sobre o sentido do homem em relação ao mundo circundante(Umwelt) e tenta apreender 

os significados da sua ação significativa na relação subjetividade e mundo da 

vida(Lebenswelt). Há de se notar, essa posição destoa da sociologia clássica, não só 

impõe uma nova abordagem sociológica, como também direciona o foco para a pergunta 

 
6 No livro, “As quatro grandes tradições sociológicas”, Randall collins faz a divisão entre o impacto das 

filosofias pragmática e fenomenológica para a sociologia. Cf. COLLINS. Randall, Quatro Tradições 

Sociológicas. Tradução: Raquel Weiss. – Petrópolis, RJ; Ed. Vozes. P. 205, 2009 
7 Alfred Schutz é obrigado a deixar a Áustria, em razão a invasão da Alemanha nazista, fica ainda um ano 

em Paris até a sua emigração em definitivo aos EUA, em julho de 1939. E logo é chamado para ser professor 

da Pós-graduação da Faculdade de Ciências Políticas e Sociais da New School for Pesquisa Social em Nova 

York. Cf. BREDA, V. “Preface” In: SCHUTZ, Alfred. Collected Papers I: The problem of social reality. 

The Hague, M. Nijhoff, p. XI. 1962. 
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sobre os fundamentos da sociologia, nasce assim, uma crítica metodológica aos 

pressupostos que outrora eram tão evidentes nas teorias sociológicas clássicas. No 

próximo capitulo será demonstrado como as análises fenomenológicas sobre os 

pressupostos sociológicos possibilita a abertura de um campo fenomenal propicio para 

investigações no campo prático, e assim se diferenciam das sociologias clássicas, que 

priorizam uma visão estrutural e ao faze-las perdem de vista o próprio ator nessas 

relações.  

 

CAPÍTULO I I - ESTRUTURAL-FUNCIONALISMO VERSUS 

FENOMENOLOGIA  

Para entendermos o acréscimo da interpretação sociológica de Schutz nos 

conceitos principiais, tais como a socialização, primeiro vamos passar ao entendimento 

de como a sociologia hegemônica da sua época entendia o significado de ação social, para 

no segundo momento, chegarmos a formulação do conceito de socialização e a diferença 

entre essas correntes teóricas diante tal conceito. Como dito, as sociologias, no qual, 

Schutz se contrapunha, é o casamento do positivismo com o estrutural funcionalismo. 

Embora, de uma forma mais geral, explicamos esse embate no primeiro capítulo do ponto 

de vista naturalista, veremos agora, como essas diferentes perspectivas metodológicas, a 

funcional estruturalista e fenomenologia, influem na consideração dos objetos 

sociológicos. E como essas diferenças podem ampliar ou reduzir o conceito de 

socialização. 

Temos então, o Estrutural funcionalismo, enquanto uma vertente dominante na 

sociologia a partir da década de 20, que vai ganhando espaço não apenas na sociologia 

americana, aonde propriamente surgiu, mas na sociologia como um todo8. A sociologia 

da época terá como base essa corrente de pensamento, e o nome mais importante podemos 

destacar o Talcott Parsons, que veio a ser um clássico na sociologia, tamanha foi a 

importância de sua Teoria Social para as sociologias posteriores. Parsons e Schutz são 

autores que possuem certas semelhanças, nos quais, podemos destacar a negação da 

 
8 Randall Collins, traz um quadro indicando o período de influência da sociologia funcionalistas a partir 

dos seus principais nomes, tais como Talcott Parsons e Merton. Cf. COLLINS. Randall, Quatro Tradições 

Sociológicas. Tradução: Raquel Weiss. – Petrópolis, RJ; Ed. Vozes. P. 158, 2009. 
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filosofia naturalista enquanto base para ciências sociais, e como, consequência, ambos 

buscavam um projeto de fundamentação teórica para a sociologia.  

Parsons não via como evidente os conceitos sociológicos de sua época, e tinha 

como preocupação maior a epistemologia, destoando inclusive da sociologias americanas 

de sua época, muito mais preocupadas com as pesquisas empíricas. A meta dele era fundar 

uma base sólida para o conhecimento sociológico e se propôs a desenvolver uma teoria 

geral da sociologia para atingir esse propósito. (VALONE, 1980). Como podemos ver 

algo bem similar as preocupações de Schutz e suas intenções. É importante destacar que 

ambos estão vivendo o mesmo contexto histórico, isto é, estão nas origens da sociologia 

americana permeados pelas mesmas questões, e com uma resposta similar, no sentido da 

criação de um projeto metodológico para as ciências sociais visto a fragilidade teórica do 

que estava sendo produzido. Outro aspecto semelhante, é o ponto de partida em weber, 

no sentido da importância do ponto de vista subjetivo para obtenção do referente objetivo. 

Então, o leitor pode estar se perguntando, onde está a diferença entre eles? Está no modo 

como cada um vai estabelecer essa construção metodológica, ambos divergem 

epistemologicamente e inclusive estabelecem divergências teóricas que vão ser debatidas 

por meio de cartas, correspondências que posteriormente serão publicadas.    

São autores que  possuem bastante divergências, para além das semelhanças, e 

podemos vê-las de começo, pois mesmo com ambições parecidas e projetos construídos 

para uma edificação sólida da sociologia, o que teremos no começo da década de 409 é a 

teoria de Talcott Parsons se espalhando e ganhando muito mais ecos e apoios dentre os 

círculos sociológicos, em contraposição a teoria de Schutz que vem a ser esquecida, e é 

resgatada apenas 30 anos depois, com o aparecimento das sociologias microinteracionista 

que vão se contrapor a  vertente estrutural-funcionalista.(COLLINS, 2009, p. 206) Deste 

modo, o Schutz é retomado, e ganhará força a partir de um enfraquecimento da teoria de 

Parsons. Outra diferença que pode ser vista é o ancoramento filosófico, enquanto Parsons 

se baseia em filósofos como Kant e Hegel10, o Schutz tem como autores bases, Bergson, 

 
9 Como dito anteriormente, a influência de Parsons na sociologia americana faz notar desde os anos 20, 
mas considerando, que Schutz veio ao EUA apenas em 1939, optamos por fazer essa comparação na 
década de 40, momento no qual os dois residiam e produziam em solo americano.   
10 Parsons remonta a uma tradição de pensamento filosófica chamado por Vandenberghe, de “profetas 
da transfiguração”. Cf. VANDENBERGUE, Frédéric. A Sociologia como uma Filosofia Prática e Moral (e 
vice versa). Instituto de Estudos Sociais e Políticos – UERJ (Brasil), p. 68. 2015. 
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Husserl e Dilthey11 E devido as distintas fundamentações filosóficas, existe uma diferença 

no modo como esses dois autores abordam o ponto de vista subjetivo em relação ao 

objetivo e nas reformulações que ambos têem sobre as contribuições de Weber. Se de um 

lado, com o autor fenomenologo veremos um aprofundamento do individualismo 

metodológico weberiano partindo de uma postura que visa ver a constituição da própria 

objetividade mediante a consciência intencional, radicalizando para época, um modo de 

ver o agente enquanto constituidor da realidade social, de outra parte, veremos, a 

importância da norma e do sistema sobre a interpretação do agente social, podendo ver 

até uma maior aproximação de Parsons a Durkheim. 

A discussão começa com a abordagem distinta de Parsons e Schutz sobre o 

entendimento de ação social, uma abordagem que acabou levando ao debate 

entre ele e Schutz no que concerne a distinção entre os pontos de vistas 

subjetivos e objetivos. A revisão do debate leva a uma breve análise e avaliação 

da posições metodológicas correspondentes no modo como cada um defende 

(VALONE, J. J. 1980, P. 375)  

Com isto, percebemos um grande embate epistemológico com divergências em 

relação ao fundamento sobre o conceito da ação social, com duas fontes teóricas 

produzindo abordagens diferentes aos objetos sociológicos. Tendo em vista essas 

posições, pretendemos demonstrar a diferença entre esses fundamentos, para em seguida 

nos alocarmos a constituição do conceito de socialização de abordagem fenomenológica. 

Claro que a versão parsoniana de teoria social é extremamente densa, e com muitas 

variações, conforme o tempo e o desenvolvimento de suas obras. Podemos ver ao longo 

de suas publicações duas versões de Teoria social, uma em “Estrutura da ação social”, de 

1937, e outra nas obras de 1951, em “Para uma Teoria Geral da ação social e 1956, na 

obra “Economia e Sociedade”. Portanto, cabe aqui, uma estratégia de delimitação da fase 

de Parsons, e o caminho escolhido foi a partir da obra “Estrutura da ação social”, tendo 

como base as correspondências de Schutz a Parsons, nos anos de 1940 a 1941. Além de 

comentadores interessados no debate entre Schutz e Parsons. Maurice Natanson(1978)12, 

 
11 Anteriormente detalhamos a influência de Dilthey e de Husserl, mais a frente trabalharemos a 
influência de Bergson aos escritos de Schutz.  
12 No prefácio da publicação dessas cartas, o Natanson chama a atenção do leitor para a importância 
dessas cartas para a sociologia. Cf. GRATHOFF, R. The theory of social action: The correspondence of 
Alfred Schutz and Talcott Parsons. Bloomington: Indian University Press. 1978.  
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exemplifica bem a importância dessas cartas para o entendimento na relação dessa 

distância e aproximação desses dois autores. 

Logo depois, que vim para a Faculdade de Graduação da New School para 

Pesquisa Social em 1951, para estudar com Alfred Schutz, ele disse sobre seus 

encontros e correspondência com Talcott Parsons. E só nos últimos anos, no 

entanto, tive a oportunidade para ler os manuscritos dos quais este livro foi 

extraído. Embora os últimos vinte e cinco anos trouxeram contribuições 

significativas para a literatura da teoria e metodologia da ciências sociais, fico 

com a impressão de que os temas da “A correspondência de Schutz-Parsons” 

ainda é vital para a compreensão dos fundamentos lógicos das ciências sociais. 

Para ter certeza, a correspondência se concentra em um debate sociológico, 

conduzido por dois notáveis cientistas sociais. Os leitores podem 

legitimamente encontrar na troca mais informações sobre as posições de 

Schutz e Parsons, bem como sugestões valiosas sobre o que pensam sobre Max 

Weber e outros. Sem dúvida, os leitores também encontrarão análises 

interessantes dos pontos substantivos em que Schutz e Parsons discordam e, 

ocasionalmente, concordam. Para alguns, esta correspondência terá interesse 

predominantemente histórico; elas podem pensar que as questões em 

consideração foram absorvidas e transformadas por desenvolvimentos mais 

recentes nas ciências sociais, mas é importante respeitar as fontes de 

pensamento sociológico. Minha própria visão da correspondência é que seu 

tema dominante, embora relutante, é a relação entre filosofia e ciências sociais. 

(NATANSON, Maurice, 1978, P.9)  

 Visto a importância central que um colaborador próximo como Natanson dá a 

essas cartas, no sentido de trazer uma certa elucidação no modo como esses dois 

pensadores trabalham a filosofia na sociologia, partiremos dela como referência para essa 

relação. A nossa intenção é captar a tensão filosófica entre eles e mostrar como que cada 

um, a sua maneira, ao trazer uma fundamentação metodológica distinta pode proporcionar 

uma nova apreensão sob os conceitos sociológicos principais e desta forma contribuir 

com sociologias posteriores que se acomodarão diante a base mais profícua para as 

respostas de suas questões, suscitadas pelo contexto acadêmico da época. São 

acomodações diversas defronte as perguntas suscitadas, como próprio Parsons(1940), 

admite na carta, mais para além disso, mostra como cada um enxerga o domínio da 

filosofia perante a sociologia. “O que divide os dois homens não é diferente filosofias 

preocupadas com problemas diferentes, mas sim o significado da filosofia para as ciências 

sociais.” (NATANSON, Maurice, 1978, P.12) Por isso, dividimos aqui, o momento de 
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expansão de cada teoria, se as obras de Parsons se apresentaram como base dos sociólogos 

da década de 1940 em diante, e, em 1970, a retomada de Schutz é vista como uma certa 

decadência da teoria estrutural-funcionalista, é porque ela não mostrava-se mais 

suficiente para responder as questões geradas pelos os sociólogos. E isso, não é reduzir 

propriamente o autor a um determinado tempo histórico, uma vez que autores 

contemporâneos serão fortemente influenciados pela sua teoria de sistemas, como 

Habermas e Niklas Luhmann, porém é necessário salientar que o modo dominante na 

forma como os sociólogos viam a sua fundamentação sociológica perdera espaço e um 

dos nomes de grande destaque para a ampliação de um novo modo de consideração de 

fazer sociologia é retomado com Alfred Schutz. Outra justificativa para esse debate entre 

Parsons e Schutz estar presente nesse trabalho se refere a importância dele para a própria 

sociologia no sentido metodológico, tanto paras questões que aparentemente foram 

respondidas, a partir de sociólogos posteriores, como também, mostrar que muitos desses 

questionamentos ainda não foram plenamente resolvidos. (Cf. Coser, 1979 p. 682; 

Tibbets, 1980, p. 357; Etzrodt, 2013 p. 29)    

 Portanto, partiremos do entendimento de ação social proposto por weber na 

medida que esse é o ponto de partida desses dois sociólogos para a base de suas Teorias 

sociais e o primeiro ponto de divergência e disputa de ambos. Schutz observa que o ponto 

de vista subjetivo proposto por Max Weber fora reduzido na teoria de Parsons, o Autor 

norte-americano desvia a intenção original da “Verstehen Soziologie”13 ao priorizar uma 

relação da compreensão dos esquemas subjetivos a uma teoria sistemática generalizada. 

Já o autor austríaco pretende dar continuidade e aprofundar a intenção original de Weber, 

fundamentando a ação social, na própria estrutura da vida cotidiana, a diferença é que se 

para Weber essa estrutura pode ser observada a partir de tipos ideais e compreensões 

históricas da vida social, Schutz recorre a fundamentação fenomenológica da 

intersubjetividade. Entendendo a intersubjetividade enquanto uma categoria fundamental 

ontológica do ser do homem, o que também difere da concepção husserliana que 

procurará garantir a intersubjetividade mediante as operações da esfera do Eu 

transcendental, podemos ver isto como uma espécie de limite as camadas de redução 

fenomenológica. (MORUJÃO, C, 2015, p.39) Entretanto, esse debate entre Husserl e 

Schutz não será aclarado por agora, como dito no primeiro capítulo, pretendemos focar 

 
13 Ou sociologia compreensiva de Max Weber.  
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no conceito de socialização e para isso, trabalharemos na distinção entre Parsons e Schutz. 

Essa divergência pode ser bem esclarecida nessa passagem das correspondências(1940): 

Schutz: O Professor Parsons intencionalmente renuncia ao exame dos 

fundamentos lógicos e filosóficos sobre os quais uma metodologia correta das 

ciências sociais deve ser baseado. Respostas de Parsons: parecemos ser 

incapazes de ter um encontro satisfatório de mentes porque nossos focos de 

interesse nesses problemas são bastante diferentes. (...) Eu acho que é justo 

dizer que você nunca considerou cuidadosa e sistematicamente esses 

problemas em termos de relação a um sistema generalizado de teoria científica. 

(...) Em muitos pontos você está interessado em certas gamas de problemas 

filosóficos para seu próprio bem que, de forma bastante autoconsciente e com 

justificativa metodológica específica, eu não tratei. Tu es, por exemplo, 

continuamente tentando apontar certas coisas sobre quais são os processos 

subjetivos de ação no que deve ser tomado como um sentido diretamente 

ontológico. Em outro ponto, você fala do problema de valor último, novamente 

em um sentido estritamente filosófico. Isto é, eu acho, um corolário da minha 

concentração de interesse em um sistema de teoria que tentei minimizar a 

discussão e o comprometimento com posições nesse nível filosófico tanto 

quanto possível. (NATANSON, Maurice, 1978, P.10) 

É nesse sentido que salientamos acima, a divergência de ambos em referência ao 

significado da filosofia para a sociologia, Parsons delimita a filosofia na esfera 

metodológica, e Schutz vai além e considera a própria teoria sociológica enquanto matéria 

da filosofia, as fronteiras desses dois conhecimentos no pensamentos desse sociólogo não 

são barreiras intransponíveis mas estão a todo momento numa mutua relação. Isso não 

significa dizer que o sociólogo e o filosofo se confundem em sua função, mas que a 

própria análise da vida social traz importantes duvidas filosóficas que não podem ser 

simplesmente ignoradas pelo o sociólogo. Schutz fala numa imersão do cientista social 

na vida da atitude natural, não questionando o pressuposto muitas vezes implícito e 

aperceptivo (enquanto um fato), nas suas análises, fazendo-os cair num realismo ingênuo, 

o que propriamente não difere das ações dos indivíduos em suas condutas habituais. “Não 

é por acaso, que para Schutz, o realismo ingênuo, é um pecado primordial!” 

(GRATHOFF, Richard, 1978, P. XXII). O Schutz propriamente não concebe a teoria 

parsoniana sobre um prisma de um realismo ingênuo, porém considera sua metodologia 

filosófica ingênua, pois sua teoria de sistemas é fundada por uma concepção no qual o 

conhecimento cientifico e a lógica estão vinculados ao elemento racional da ação social, 

o que significa dizer que a lógica e a experiência encontram-se vinculados em um mesmo 
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domínio. É quase como pudéssemos ver um certo psicologismo por parte de Parsons, que 

procura identificar a lógica através de categorias empíricas.  

A saída do Schutz a esse problema é a formulação do Husserl sobre essa visão da 

atitude natural enquanto uma lógica modificada da vida cotidiana, o que indica que o 

fundamento da ação do ator na sua vida cotidiana parte de uma visão parcial e interessada 

sobre o mundo, em decorrência do fundamento desse tipo de atitude ser formulada a partir 

de generalizações empíricas da experiência e de diferentes pontos de vistas e relevâncias. 

Não podendo extrair dessa camada, mediante uma posição da atitude natural, uma ação 

com um valor estritamente racional. O próprio Schutz vai alinhar essa filosofia ingênua 

no qual identifica ao Parsons, na distinção fundamental de Kant sobre Filosofia ingênua 

e filosofia crítica, no qual, o autor norte-americano estaria fundado na primeira, visto que 

o mesmo não se pergunta sobre a condição de possibilidade da experiência. São as 

questões vistas como transcendentais, e claro que o próprio Parsons, rejeitará as críticas 

de Schutz, visto que o Neokantismo é propriamente o terreno filosófico do autor.  

Minha insistência na continuidade das categorias básicas de lógica e 

observação, por um lado, na ciência mais sofisticada, por outro lado, na ação 

de senso comum mais simples, é fundamental para toda a minha posição. Você 

afirma que isso é uma posição filosoficamente ingênua. Essa é a sua opinião. 

Não encontro nada em seu argumento para abalar minha posição. Posso 

assegurar-lhe que pensei bem e fui extremamente cuidadoso nos pontos de 

vista diferentes e embora seja possível que esteja errado, acho que posso dizer 

com considerável confiança de que não é ingênuo. (PARSONS, apud 

GRATHOFF, Richard, 1978, P. XII) 

  Nas cartas os dois discutem os problemas filosóficos indispensáveis para se 

pensar uma metodologia cientifica da sociologia, embora os dois tenham posições 

distintas do significado da filosofia para a sociologia, tanto Parsons quanto Schutz não 

podem ignorar problemas deixados pelos filósofos modernos no concerne o campo teoria 

do conhecimento e da epistemologia, e essas questões impactam diretamente as suas 

interpretações sobre o fundamento da teoria weberiana da ação social. Na carta mostra, 

dois problemas filosóficos principais alvo de disputas e divergências. As suas teorias 

sociais se acomodarão de forma distinta dada a resolução de cada problema, um é o que 

o Grathoff (1978) chama de dilema cartesiano e outro de problema Kantiano. 

Pretendemos passar mais detidamente pelo o primeiro, devido a sua essencialidade para 

se chegar a solução do problema da objetividade nas ciências sociais. É necessário 
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pontuar que nas cartas o exame crítico que Schutz(1940) faz na obra “Estrutura da ação 

social”, de Parsons(1937) o próprio autor designa como sete os tópicos principais de sua 

crítica, não abordaremos aqui todos os tópicos e críticas, mas apenas aqueles que concerne 

ser o ponto de origem de suas divergências, o fundamento filosófico, e mostraremos como 

diante dessa distancias filosóficas se erguerão teorias sociológicas distintas.  

 O problema epistemológico se refere ao dilema cartesiano, devido a 

impossibilidade de uma teoria social que parta do ponto de vista subjetivo ignorar que as 

ações sociais perpetradas pelos os atores são intencionais, essencialmente motivadas e 

possuem uma orientação mútua, nesse sentido existe um problema a ser enfrentado. 

Como podemos chegar ao subjetivo do Outro em sua doação, entre os outros 

objetos do mundo quando não podemos evitar partir da subjetividade de nossa 

própria percepção e julgamento? Como poderia este problema da 

intersubjetividade ser resolvida? É possível construir uma ciência social 

objetiva partindo das estruturas subjetivas de experiência? (GRATHOFF, 

Richard, 1978, p. XXI) 

 As perguntas se dirigem a dificuldade de apreensão de intenções subjetivas do 

outro, na medida em que elas, só aparecem de maneira indubitável para quem as vive no 

seu próprio fluxo de consciência, dado esse problema qual seria o ponto de partida para 

essa investigação? “o fluxo subjetivo de consciência ou o valores, normas ou símbolos 

objetivos?” (Etzrodt, 2013, p. 31). Podemos dizer que Schutz centrava seus esforços 

partindo do fluxo subjetivo da consciência em direção a uma apreensão objetiva, 

fundamentando uma possível compreensão intersubjetiva, enquanto Parsons, se restringia 

ao segundo modo, partindo do ponto de vista objetivo para a compreensão subjetiva, não 

diferenciando a natureza dessas duas realidades. Para Parsons o ponto de vista objetivo e 

subjetivo se encontram na realidade social e podem ser distinguidos através de sistemas 

conceituais construídos pelo próprio cientistas tendo em vista que toda ação social é 

possível mediante uma estrutura social coordenada através de uma base normativa, que 

compreende quatro características principais. No qual podemos resumir da seguinte 

maneira, todo ato envolve um ator, e todo ator está intrinsecamente ligado a uma situação 

no qual tem que agir para atingir um determinado fim, tendo em mente o seu papel e sua 

função enquanto parte de um todo organizado e coerente.    

Parsons escreveu que um “ato” envolve logicamente os quatro elementos; (1) 

um "ator", (2) um "fim", (3) uma "situação", que é analisável em "condições" 
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e "meios" e, finalmente, (4) um certo modo de relacionamento entre esses 

elementos chamada de “orientação normativa (...) Isso implica que os quatro 

elementos devem estar envolvidos em um ato na medida em que é considerado 

logicamente, e que eles não correspondem “a fenômenos concretos, mas a 

elementos deles que são analiticamente separáveis de outros elementos” 

(PARSONS apud, NASU 2017, p. 392 ).   

 Essa posição epistemológica de Parsons é chamada pelo próprio autor de 

“realismo analítico”, portanto, esse realismo admite a existência do mundo, e o dever do 

cientista é descobrir analiticamente as características lógicas nos quais essas ações se 

estruturam, nas relações entre o ator e a estrutura social que o compreende objetivamente. 

E, isso é possível pois os indivíduos possuem a capacidade de internalizar normas e 

valores apreendidos pelas situações vividas no mundo cotidiano, esses valores e normas, 

seriam o caráter objetivo, ficando para a subjetividade o modo como esses indivíduos se 

adaptariam na formulação dessas ações visando atingir determinados fins, essas 

categorias seriam fatos apreendidos e vividos como meios para se atingir um determinado 

objetivo que não necessariamente é devidamente racional. O que contraria as teorias 

utilitaristas, pois para o autor os indivíduos não agem no mundo de maneira egoístas, mas 

possuem uma certa voluntariedade na sua ação visando uma integração sistêmica e 

harmônica. Podemos ver nesse sentido uma “funcionalização de weber”. (WAGNER, 

1976) 

O sujeito humano, neste quadro, é definido muito como um ator social, dentro 

de quem as fontes de ação se originam na internalização do ambiente 

sociocultural. A ação e o ator são as unidades básicas como pontos de 

referência analíticos. No entanto, a ação se move para o quadro de referência 

de interação e, portanto, aos conceitos de sistema social e cultura em que os 

atores entram em modos padronizados de interação( VALONE, 1980, p. 377)   

Deste modo, para Parsons(1940), o problema da intersubjetividade, não era 

exatamente um problema a ser investigado filosoficamente, mas era dado de antemão. E 

a distância entre o observador científico e o ator social na sua vida cotidiana não passa de 

um “refinamento” (GRATHOFF 1978, p. 69). Pois os valores normativos internalizados, 

também chamados de “entidades culturais”, não são apenas atos judicativos de valor de 

uma determinada cultura, mas toda sua estrutura significativa, ou seja todo símbolo e 

significado é internalizado e funciona como um condicionante para os comportamentos 

dos atores sociais (ETZRODT, 2013, p. 32). Essa formulação é uma tentativa de desviar 
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do problema da intersubjetividade na medida que essas entidades culturais possuem a 

mesma definição e são compreendidos por todos devido seu caráter objetivo. E isso supõe 

que tanto o ator na sua vida cotidiana e o cientistas fazem uso do mesmo esquema 

conceitual. “Em princípio, a situação não é diferente para o observador científico, cujo 

tratamento do ponto de vista subjetivo também deve, em minha opinião, ocorrer em 

termos de um esquema conceitual [...]” (PARSONS, apud ETZRODT, 2013, p, 33)  

Posição contraria, tinha Schutz, onde o mesmo via uma falta de fundamentação 

da posição de Parsons. "não está preocupado em descobrir as categorias verdadeiramente 

subjetivas, mas busca apenas pontos de vista objetivos "(Schutz apud Ho, 2008 p. 384). 

E essa redução do ponto de vista subjetivo para além do problema metodológico reduz a 

potencialidade do ator social no processo de construção social o que levará a formulação 

da crítica de Giddens (2007): 

Mas Parsons (como J. S. Mill) passou a identificar o voluntarismo com a 

"internalização de valores" na personalidade e, portanto, com motivação 

psicológica (‘necessidades-disposições’). Não há ação no "quadro de 

referência de ação" de Parsons, apenas comportamento que é impulsionado por 

disposições de necessidades ou expectativas de papel. O palco está montado, 

mas os atores atuam apenas de acordo com os roteiros que já foram escritos 

para eles. (GIDDENS, 2007, p.21) 

Como dissemos anteriormente, a posição do Schutz é oposta ao Parsons, na 

medida que o mesmo ignora o problema da intersubjetividade. Schutz tentará trazer luz a 

essa questão através da fenomenologia, e o primeiro demarcador desse modo de 

consideração será a centralidade da subjetividade para apreensão de uma verdadeira 

objetividade do que é vivido nas relações da vida cotidiana. Primeiro é entender a 

retomada da vida da consciência ou do espirito para as análises filosóficas e sociológicas, 

Husserl retorna a vida pessoal e subjetiva na centralidade de suas análises e o Schutz o 

acompanhará, pois para ambos tudo começa com a vida na consciência, “A origem de 

toda a realidade é subjetiva, o que excita e estimula o nosso interesse é real. Chamar uma 

coisa de real significa que essa coisa está em certa relação conosco.” (SCHUTZ, 2019, P 

13). A vida da consciência traz a noção de intencionalidade que marca o próprio projeto 

husserliano.  A intencionalidade não é apenas uma qualidade da consciência enquanto 

uma substancia, ou mesmo um princípio que permitiria dar unidade formal à 

multiplicidade de vivencias. A consciência é intencional na medida que seus atos 
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carregam consigo um sentido ou visam algo presente que está para além dela, o que 

significa que não estão fechadas nela mesmo, mas que visam essencialmente um objeto. 

É exatamente esse caráter intencional enquanto evidente que garante a ultrapassagem da 

simples determinação espaço-temporal da experiência empírica. Logo, a experiência 

empírica encobre aquilo que é constituidor, por designar diante uma atividade prática, a 

existência do seu objeto percepcionado enquanto um fato. No sentido empírico, a 

consciência não aparece como constituidora, mas sim, como uma estrutura perceptiva que 

recebe passivamente aquilo que se entra em contato. Nisto, fica claro a impossibilidade 

de abordar empiricamente o problema da consciência, pois os seus elementos são 

intencionais, e como tal, difere daquilo que é experimentado na experiência empírica.  

Husserl procuraria situar, através da redução fenomenológica, a 

intencionalidade em uma região transcendental, independente de — e anterior 

a — toda descrição psicológica, recuperando, assim, de um modo original, a 

ideia de “objetividade imanente”. Tratar-se-á, pois, com a intencionalidade, de 

uma propriedade essencial da consciência transcendental cuja presença 

“vivifica” a vivência (Erlebniss), tornando-a designativa de um objeto.  No § 

36 de Ideias I, Husserl afirma-nos que é da essência de todo cogito atual “ser 

consciência de algo”, de tal modo que todos os vividos que possuem tal 

propriedade são chamados de “vividos intencionais” (ou “atos intencionais”, 

se optarmos por um termo adotado à época das Investigações Lógicas), uma 

vez que tais vividos são “consciência de algo”. Pode-se dizer que são 

“intencionalmente referidos” a esse algo (Tourinho, 2020, p. 43) 

Portanto, Parsons ao ignorar a especificidade da investigação da consciência no 

aspecto subjetivo, não sai da esfera empírica para a esfera transcendental. Ele basicamente 

condiciona o ver da atitude natural, ao ver da atitude natural cientifica, o que propriamente 

não seria um problema se estivéssemos nos referindo a uma ciência quem tem como 

objeto uma natureza quantitativa, como as ciências naturais. Porém como estamos nos 

referindo a ciências do espírito, tal atitude pode levar-se a certas ingenuidades na 

formulação de sua teoria. Pois, quando nos referimos as ciências do espirito, isso nos 

impele a pensar uma vida no qual encontramos em imanência um Eu, dotado de uma 

consciência intencional, doadora e constituidora de sentidos, numa temporalidade 

imanente a essa vida do espirito, e que situa-se ligado a outros Eus em uma relação de 

mútua compreensão onde partilham um horizonte de vivências intersubjetivas para qual 

orientam a sua ação e formam realidades comunitárias, portanto um Eu, que vincula-se 

na unidade de sua própria história e que ao se estabelecer enquanto pessoa, vivência as 
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conexões de ações intencionais intersubjetivas, e assim, ao se constituir na unidade de sua 

própria história, por sua vez, se constitui na unidade da história de uma comunidade. Nas 

palavras de Husserl (2014, p. 28):  

Há aqui que indicar que cada realidade espiritual singular tem a sua 

interioridade, uma “vida de consciência” em si mesma fechada, referida a um 

“eu”, enquanto pólo que, por assim dizer, centraliza todos os actos de 

consciência singulares, pelo que estes actos estão numa conexão de 

“motivação” (...) através de actos de consciência “sociais”, instituem (imediata 

ou mediatamente) uma forma de tipo completamente novo de congregação de 

realidades: a forma da comunidade, espiritualmente unida por momentos 

internos, através de actos e de motivações intersubjectivos.”(HUSSERL, 2014, 

p 28) 

   Portanto, a vida da consciência supõe num segundo momento uma realidade que 

se encontra interpretada mediante a presença de uma consciência que sempre apresenta-

se para fora de si, enquanto constituidora dos objetos do mundo, o que sugere a 

compreensão como base para o entendimento dessas ações inter-relacionadas. Como 

vimos, a essência do social é de natureza qualitativa, e por isso, não podemos esquecer o 

tempo enquanto um componente importante de constituição dessa estrutura, tempo não 

no sentido objetivo, mas enquanto duração, o tempo enquanto vivido, o tempo imanente 

a própria vida da consciência. Schutz trouxe as contribuições das análises 

fenomenológicas de Bergson e Husserl sobre o tempo para se pensar a vida cotidiana na 

sua integralidade, é aonde poderemos ver também o tempo enquanto constituidor da 

estrutura básica do processo de socialização.  

Mas porque o tempo enquanto vivido é tão essencial? O que ele influi na 

constituição do ator enquanto um ser social? Como podemos ver a contribuição de uma 

análise fenomenológica do tempo em conceitos tais como agência e socialização? Em um 

primeiro momento, realmente, tais perguntas se fazem pertinentes, e algo que fora 

inclusive ignorado pela sociologias macros-estruturais, sistêmicas e positivas. Afinal, 

questões sobre tempo era uma discussão filosófica em terrenos metafísicos, no qual, o 

desprezo dessas ciências não considerariam tal especulação. Além do mais, tal tema era 

entendido como solucionado, até por muitas vezes evidentes. Pois, o tempo válido, é o 

que pode ser medido, assim como, o conhecimento. O tempo real, e o que deveria ser 

levado em consideração nas análises sociológicas era o tempo objetivo.  
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Então, primeiro vamos entender como o tempo objetivo se manifesta para uma 

consciência e como ter esse tempo como base de análise para ciências do espírito pode 

ser prejudicial para uma verdadeira compreensão da realidade social. O tempo 

quantitativo é o tempo do relógio, o objetivo. Como Bergson nos diz: 

É necessário distinguir entre a unidade em que se pensa e a unidade que 

coisificamos após nela termos pensado, assim como entre o número em vias 

de formação e o número uma vez formado. A unidade é irredutível enquanto 

nela se pensa, e o número é descontínuo enquanto se constrói; mas, quando se 

considera o número em estado de acabamento, objetiva-se: e é precisamente 

por isso que aparece, então, como indefinidamente divisível.” (BERGSON, 

apud, COELHO, J. 2004, p. 236) 

A divisão que o Bergson se refere é sobre a possibilidade de se contar o tempo 

que é tão próprio do tempo objetivo. E isto só é possível na medida em que você 

espacializa o tempo, você supõe um fundo homogêneo indistinto, e ao fundar esse fundo 

homogêneo em uma imagem que é semelhante, em uma unidade, podemos entender 

aquilo que não existe na realidade, mas existe enquanto um elemento ideal. Elemento que 

recorta, ou tira do tempo aquilo que lhe é mais próprio, a singularidade, isto é, cada 

presente percebido em presentes distintos que passam. É nesse sentido que o Bergson 

define enquanto um tempo fictício. É um tempo percebido não na sua integridade 

qualitativa, mas sim, enquanto parte, e assim, podemos relacioná-los. E é através dos atos 

da sensibilidade, dos atos do intelecto e por fim, da pragmática, que o tempo pode ser 

medido e entendido. Portanto, uma atividade da consciência que ao se dirigir para o 

externo não apercebe o movimento constituidor da consciência em relação aos objetos, 

uma ficção das faculdades do espírito.  

Nesse sentido, o tempo real, é aquele que é efetivamente possível enquanto 

condição da experiência da consciência de caráter intencional e traz um outro sentido de 

sucessão. São sucessões de agoras que são dão um no outro, e não um após o outro. Eles 

não estão divididos em instantes separados e regulares, como os números, mas a própria 

constituição do agora que passou se constitui no que vem a ser. E a consciência aparece 

como um elo de unificação e ligação desses agoras que passam e os futuros. 

O tempo fenomenológico torna-se, assim, um conjunto de ‘agoras’ e, por 

conseguinte, um conjunto de vividos intencionais que se desenrolam 

continuamente na imanência da própria consciência fenomenológica. Daí 

Husserl dizer, no § 81 de Ideen I, que essa temporalidade é uma ‘forma 
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necessária de vinculação entre vividos’ (HUSSERL, E. [1913] 1976, p. 182). 

Tais vividos intencionais atados uns aos outros em fluxo duram, nos termos de 

Husserl, nas ‘Cinco Lições’ (1907), em ‘um eterno rio heraclitiano de 

fenômenos’ (ein ewiger Heraklitischer Fluβ von Phänomenen) (HUSSERL, E. 

[1907] 1950, p. 47). A intencionalidade retentiva e protentiva não só mantém 

o objeto vivido no agora efetivo, mas efetua o elo entre aquele agora e o novo 

(HUSSERL apud TOURINHO, 2016, p. 164)  

 

O tempo é a condição da vida do espírito. A vida do espírito supõe uma 

consciência, e que por sua vez só é possível na medida que haja uma memória, uma 

memória que seja capaz de conservar para esse Eu tudo que passou e trazer tudo que 

passou para o momento seguinte, gerando nesse Eu uma expectativa em relação a um 

futuro iminente, há portanto a vivência de uma temporalidade como duração no interior 

dessa vida. A retenção é vista como a ação de reter tudo aquilo que passou, os agoras 

(vividos intencionas) em agoras inatuais, e a protenção é a expectativa do que vem a partir 

daquilo que passou. 

O agora que não é mais, vivido ainda há pouco, ainda ‘ressoa’ em um agora 

efetivo. Husserl é levado a comparar, no § 11 de Lições para a fenomenologia 

da consciência interna do tempo (1928), o ressoar da retenção com a ‘cauda de 

um cometa’ (Kometenschweif) (HUSSERL, E. [1928] 1969, p. 30). Já a 

‘protensão’ seria a expectativa de um agora que está por vir, que já começa a 

‘ecoar’ (essa expectativa por um futuro iminente é, segundo Husserl, uma 

retenção em sentido inverso). (TOURINHO, 2016, 164)  

O tempo enquanto duração é fundamental para Schutz para se estabelecer a 

relação do agente imerso na atitude natural diante dos significados da vida cotidiana, se 

para Parsons os significados já se manifestariam como óbvios e objetivos para todos os 

indivíduos em um determinado contexto, para Schutz não, a reflexividade do ator no curso 

de sua vida está em constante transformação e isso é possível graças a peculiaridade do 

caráter intencional da consciência. Isso nos mostra uma clara distância de percepções 

sobre a capacidade do ator social na sua sociabilidade. Essa relação do tempo e 

significado pode ser melhor vista nessa passagem de Schutz (2019, P. 15): 

O que parece ao observador ser objetivamente o mesmo comportamento pode 

ter, para o sujeito que o comporta, significados muito diferentes ou nenhum 

significado. O significado, como foi mostrado em outros lugares, não é uma 
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qualidade inerente a certas experiências que emergem em nosso fluxo de 

consciência, mas o resultado de uma interpretação de uma experiência passada 

vista a partir do presente; Agora com uma atitude reflexiva. Enquanto eu viver 

em meus atos, direcionados aos objetos desses atos, os atos não terão nenhum 

significado. Elas se tornam significativas se as apreendo como experiências 

bem circunscritas do passado e, portanto, em retrospecção. 

 Deste modo, as ciências sociais que excluem a vida do tempo interior, e a própria 

consciência enquanto dotada de intencionalidade exclui um componente importante na 

vida da consciência e que por conseguinte reduz o entendimento de ator social a um mero 

número ou entidade abstrata, algo que pode ser dividido. Existe uma confusão do 

verdadeiro sentido de objetividade. As relações sociais possuem uma natureza qualitativa, 

uma estrutura essencial que requer duas ações basilares para seu entendimento, a 

compreensão e análise. A análise é o processo de investigação da descoberta, no qual, o 

cientista parte do elemento mais complexo para o mais simples. Mas a diferença da 

analítica de Parsons a intenção é separar cada função dos atos de consciência intuitivos e 

constituidores de sentido além dos seus diversos vividos intencionais para se chegar no 

elemento originário, naquilo que não se modifica, no que é retido no pensamento, o núcleo 

essencial garantidor da própria objetividade. Husserl chamará essa operação de redução 

eidética.  

Como uma ciência que quer chegar exclusivamente a "conhecimentos 

essenciais" e não consertar, de forma alguma, "fatos". A redução 

correspondente, que leva do fenômeno psicológico à "essência" pura, ou então, 

no pensamento que se corporifica nos julgamentos, da universalidade factual 

("empírica") à universalidade "essencial", é a redução eidética. (HUSSERL, 

2006, P. 28)   

A compreensão parte da ideia de uma realidade social já interpretada, onde os 

indivíduos orientam-se conforme as ações de outros, imbuídos de significados e 

motivação. Encontram-se todos ao mesmo tempo, presente, onde se supõe que os outros 

também se baseiam em valores compartilhados e possuem uma determinada história de 

vida.  Portanto, a natureza desta estrutura não é quantitativa, e sim, qualitativa, pois 

origina-se entre duas consciências intencionais que constituem no tempo e ao mesmo 

tempo podem experimentá-lo e apreendê-lo. O tempo objetivo não é capaz de 

compreender os estados de consciência que não seja aqueles separados por instantes 

regulares, e na vida do espirito o que temos é diferente, é uma nova intuição, brotada no 
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interior da própria vida intencional. Desta maneira, o modo como se deve olhar para o 

objeto também se modifica, não se deve deduzir um estado a partir de outro, numa relação 

causal e “cosmológica”, mas se ter uma atitude compreensiva por parte daquele que 

interpreta esquemas anteriormente já interpretados, numa relação de intropatia.  

Nas ciências sociais, portanto, os pesquisadores acessam uma realidade que é, 

ela própria, permeada por interpretações – no caso, as interpretações levadas a 

cabo pelos agentes imersos no mundo societário. As interpretações da 

realidade social pelos próprios atores nela situados não são simples acessórios 

àquilo que esses agentes fazem, mas estão entre os motores subjetivos daquilo 

que fazem. Assim, se os atores fazem e refazem a realidade social a partir das 

“compreensões” que têm dela, a elucidação dessa mesma realidade pela ciência 

social passa pela sua capacidade de compreender essas compreensões.( 

PETERS, Gabriel, 2020, p4)    

Neste sentido, o tempo imanente a vida do espírito muitas vezes fora esquecido 

nas análises da vida social, o componente mais essencial da própria vida na consciência. 

Schutz retoma autores como Bergson e Husserl, no que concerne o tempo(duração) e na 

metodologia filosófica, para garantir fundamentos últimos e seguros para a sociologia 

compreensiva weberiana centrada na subjetividade, aprofundando e relacionando esses 

temas para trazer elucidações dos conceitos bases para as ciências sociais. 

Na sociologia clássica o ator basicamente era reduzido a sua capacidade de 

internalizar valores e normas, já no ponto de vista fenomenológico, poderemos ver um 

ator que mais se adequa as complexidades da vida cotidiana e suas diferentes soluções 

para os problemas. No próximo capítulo veremos como essa nova forma de consideração 

pode influir sobre o processo de socialização. 

 

CAPÍTULO I I I - SOCIALIZAÇÃO COMO PROCESSO: CONTRIBUIÇÕES 

DA SOCIOLOGIA DE SCHUTZ 

Nos dois capítulos que se seguiram tivemos uma clara preocupação em traçar e 

distinguir elementos essenciais para uma sociologia fenomenológica em contraposição às 

sociologias clássicas, em especial, o positivismo, no primeiro capítulo, e no segundo, 

mais detidamente, o estrutural-funcionalismo. Vimos a existência de divergências 

fundamentais em decorrência do modo de consideração dos objetos sociológicos e, por 

conseguinte, da própria formulação do conhecimento. A fenomenologia se impõe 
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enquanto uma perspectiva de atitude radical diante a exigência de uma metodologia 

filosófica capaz de assegurar a ciência um solo livre de pressupostos, garantindo uma 

base sólida a partir da qual o sociólogo poderá desvincular-se de uma atitude ingênua com 

o mundo e abrir um campo fenomenal capaz de assegurar uma verdadeira forma do social. 

Vimos que esses elementos passam por muitos temas que por vezes o cientista social não 

se debruça por achá-los demasiadamente filosóficos ou propriamente dentro de terrenos 

metafísicos, nos quais uma “verdadeira ciência” deveria se abster, dado o caráter 

especulativo dessas discussões. Essa postura por vezes dita objetiva, na verdade, esconde 

uma unilateralidade do pensamento, que tende a confinar a realidade dentro de uma única 

camada, a camada das ciências da natureza e do plano factual, daquilo que pode ser 

medido e observado dentro de um ambiente controlado. Um ver fragmentado que 

desconhece o próprio sentido da ciência enquanto um fenômeno de cultura, e radicado 

nessa humanidade. A realidade, desta forma, encontra-se reduzida, e confinada ao mundo 

enquanto uma realidade parcial, de metas úteis, guiadas por uma razão instrumental. 

Nesse sentido, a análise do cientista social se resume a fazer predições das ações parciais 

desses agentes tendo como referência um quadro conceitual.    

Podemos dizer que Schutz mostrará a realidade enquanto múltipla, na medida que 

todos os agentes constroem significativamente essa realidade, porém, isso não significa 

dizer que esse mundo é uma mera criação do sujeito ou propriamente dependente dele, 

mas sim, que é mundo no qual o sujeito percebe. O sujeito não apreende o mundo em sua 

plenitude, mas sim, segundo modalidades próprias de vividos intencionais, ele recorda, 

imagina, julga, conjectura e percebe a partir de uma posição de seu horizonte de sentido. 

Essa afirmação sugere suposições que precisam ser enfrentadas como mostramos 

parcialmente nos dois capítulos iniciais, tais como as elucidações de ideias como a 

consciência, um tempo imanente a própria vida na consciência, a percepção do outro 

enquanto um ser dotado de consciência e as operações da consciência que possibilitam a 

esse eu perceber o mundo, imaginar, recordar e fazer predicações sobre esse mundo 

(Vivido de percepção e os demais modalidades de vividos)14. Dito isso, a estratégia desse 

terceiro capítulo é chegar na formulação de como Schutz compreende a socialização 

como um processo dessa própria vida intencional, a tematização de um eu situado em 

 
14 Dos quatro elementos, o vivido de percepção e os demais vividos, foram os temas menos trabalhados. 
Nesse capítulo, teremos a oportunidade de trabalhar melhor esse tema conjuntamente com conceitos 
de Schutz para a elucidação do entendimento de socialização 
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uma posição diferente dos demais, com suas próprias particularidades não apenas 

geográficas, mas que se distinguem em termos de experiências vividas no decurso de uma 

experiência pessoal e significativa formada no compartilhamento de experiências de 

outros eus em determinados contextos interpretados tipicamente.  

Desta forma, estaremos desenvolvendo uma camada posterior dos capítulos 

anteriores. Se estávamos preocupados em demonstrar a maneira como Schutz criticava a 

posição ingênuas de certas sociologias por aceitarem acriticamente certos pressupostos 

da atitude natural, tentando demonstrar a fundamentação desses pressupostos 

fenomenologicamente15, partiremos agora desses pressupostos já aclarados para se chegar 

em conceitos relevantes formulados por Schutz para se pensar a vida cotidiana em sua 

dimensão interpretativa, onde conhecimento gerado e partilhado nessas relações garantem 

uma confiança no sentido de suas ações e de suas realizações pessoais. Portanto, 

trabalharemos nesse capítulo com quatro ideias principais para investigação desse tema, 

estar “biograficamente situado”, “estoque de conhecimento”, “sistema de relevância” e 

“tipificação”. Espera-se assim, até o final do capítulo, mostrar a contribuição da 

fenomenologia para uma melhor elucidação do conceito de socialização, um conceito 

base para a sociologia da educação16. 

É preciso destacar que essa nova posição, assumida neste capítulo, não significa 

o abandono das questões metodológicas, visto que as análises feita por Schutz dos atos 

sociais ligam-se oportunamente a uma análise fenomenológica da percepção. Mas como 

podemos entender isso? O tema da fenomenologia da percepção é o tema de grande 

importância, é nessa temática que o fenomenologo se deterá na relação entre os níveis de 

atividade intencionais e seus correlatos objetivos. É através da redução fenomenológica 

que podemos ver a estrutura desses atos. Ao contrário do que se pensa a atitude natural, 

os objetos não são em si, mas sim, constituídos pela consciência. E é fundamental para 

Schutz o modo como Husserl pensa essa correlação de unidades, a unidade da percepção 

 
15 Deixando claro, de antemão, a insuficiência do aclaramento desses pressupostos neste trabalho, como 
dito desde o início, a própria ideia de intersubjetividade não foi tematizada com a devida atenção em 
relação a intersubjetividade transcendental formulado por Husserl, ficando restrito a uma distinção 
metodológica entre a sociologia de Parsons e Schutz. A própria elucidação do tempo imanente a vida do 
espirito tem complexidades que não caberiam a explicitação aqui. Portanto, trouxemos elementos 
essenciais da própria fenomenologia, mas dentro de um escopo delimitado com os fins de atingir o 
resultado proposto por esse trabalho de conclusão de curso.     
16 A ideia de ação educativa só é possível dentro de um contexto de socialização, portanto, nada mais 
fundamental que o aclaramento desse conceito para a sociologia da educação.  
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enquanto correlata da unidade do objeto, mais à frente, ficará claro, como essas analises 

fenomenológicas são pertinentes aos conceitos trabalhados por Schutz na vida cotidiana. 

Vejamos o exemplo de Schutz:  

Eu percebo o florescer da arvore do jardim. Esta minha percepção da arvore 

que aparece para mim, É um elemento indubitavelmente no fluxos da corrente 

da minha experiência. E o mesmo vale para o fenômeno "florescer-das-

arvores-que-aparece-pra-mim. Que é objeto intencional da minha percepção. 

Esse fenômeno é independente do destino da real arvore. A arvore do jardim 

pode mudar de cores e de sombras pelo jogo do sol e das nuvens, e pode perder 

o seu florescer e pode ser destruída pelo fogo. Uma vez percebido esse 

fenômeno "florescer-da-arvore--tanto-que-aparece-para-mim' me toca por 

todos esses eventos e também me toca pela performance da redução 

fenomenológica descrita acima. A segunda percepção pode referir-se a arvore 

tanto que aparece para mim naquele tempo, como pode ser ou não ser 

consistente com o primeiro momento. Se é, eu posso performar sinteticamente, 

uma identificação com os dois fenômenos (ou para ser mais preciso, do 

segundo fenômeno realmente percebido e coletado, fenômeno pego pela 

primeira percepção). Se a segunda percepção não é consistente com a primeira 

pode duvidar tanto delas ou pode procurar por uma explicação das aparentes 

inconsistências dela. (SCHUTZ, 1945, p. 86) 

Nesse exemplo dado, por Schutz, temos em destaque duas ações intencionais 

objetivantes intuitivas17 fundamentais para o fenômeno "florescer-das-arvores-que-

aparece-pra-mim”, de antemão, temos a percepção sensível que capta a arvore de maneira 

imediata, o objeto captado se doa na sua imediaticidade, ele próprio, em um dos seus 

momentos. E como bem vimos, a sua percepção da arvore pode variar os momentos sem 

que se perca de vista que estamos tendo a experiência de um mesmo objeto em questão.  

Portanto, essa percepção supõe uma unidade fenomenológica própria. Há uma variação, 

e uma estrutura que se mantém a mesma, a estrutura relacionada a invariância no modo 

como o objeto aparece para mim, ele aparece sempre de uma determinada maneira, 

 
17 Podemos entender atos objetivantes, enquanto ações que doam e expressam uma significação. Husserl 
abre a Investigações Lógicas falando dos atos intencionais objetivantes, dividido em uma dualidade de 
atos, uma pertencente a esfera meramente significativa, e outra da esfera intuitiva. No caso do exemplo, 
estamos trabalhado as ações intencionais objetivantes, que não apenas visam significativamente algo, 
mas que estão preenchidas intuitivamente pela presença desse algo. Claro que esse tema supõe 
complexidades para além do que se pretende expor aqui, portanto, houve uma delimitação para a 
exemplificação do que para Schutz é fundamental. Cf. HUSSERL, E. Investigações lógicas. Segundo 

Volume, parte I: Investigações para a fenomenologia e a teoria do conhecimento. Trad. de Alves, P.; 

Morujão, C. Lisboa: Ceful, 2007.  
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enquanto experiência de alguma coisa e a variação é o modo como esse objeto pode 

apresentar diferentes perspectivas. Desta forma, essa correlação de unidade é 

fundamental, para a própria variação das diferentes visadas, e todo ato de percepção 

simples pode funcionar como ato fundantes de outros atos intencionais, que tanto 

englobam como apenas o pressupõe. Como, por exemplo, o segundo ato perceptivo 

trazido por Schutz, é um ato fundado na primeira percepção visto que a unidade 

fenomenológica anteriormente fundida permanece nessa segunda ação, porém existe uma 

diferença que reside no visar este objeto. Se a percepção sensível evidencia a presença da 

coisa visada, e o faz imediatamente, em uma suficiência de momentos, o segundo ato, ali 

no exemplo, que é a consciência imaginante visa não mais a presença ela própria, mas 

sim, sua imagem, indica algo análogo ao que antes estava presente. Ela é um símbolo 

analógico do original, é um substituto mais ou menos semelhante do original, aponta ao 

original, sem contudo sê-lo18. 

Essa correlação de unidades, evidencia a relação entre o ato perceptivo e o objeto 

percebido, a variação de momentos de um mesmo objeto sugere outros momentos 

possíveis, ela não se encerra em si mesmo, “o aspecto da coisa capturada pelo meu ato de 

percepção sugere outros aspectos possíveis: a parte frontal da casa sugere sua parte 

traseira, a fachada, o interior, o telhado, a fundação invisível, e assim por diante.” (Schutz, 

1945, p. 87). Schutz chama essa abertura possível de momentos unificados em “horizonte 

interno”, mas que possui também um sentido externo, voltado para outros objetos, na 

medida que a coisa percebida nunca está só dentro do meu campo de percepção, por 

exemplo, se eu vejo um carro, o observo em determinada rua, ou propriamente em um 

estacionamento, que pode estar lado de prédios e casas. Assim, existem elementos 

destacados, mais que fazem parte do pano de fundo da percepção, “Cada percepção de 

um "detalhe" refere-se à "coisa" a que pertence. Não há um objeto isolado como tal, mas 

um campo de percepções e cogitações com um horizonte(...)esses grupos de implicações, 

que chamamos de horizonte interno e externo” (Schutz, 1945, p. 88). Portanto, as 

percepções singulares(detalhe) está intimamente fundido a unidades 

fenomenológica(coisa), no qual, permite uma variação de momentos, em um horizonte 

 
18 Essa exposição dos vividos intencionais e seus distintas modalidades de vividos foi bem trabalhada por 
Husserl, na sexta investigação, mais detidamente nos parágrafo 47, no que diz respeito ao vivido sensível, 
o vivido paradigmático, e como tal, fundantes dos outros atos intuitivos. Cf. Investigações lógicas: sexta 
investigação – elementos de uma elucidação do conhecimento. Tradução: Zelijko Loparik; Andréa Maria 
Altino Campos Loparik. São Paulo: Nova Cultural, p. 118. 1985  
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aberto, mas que sempre encontra-se retido em uma unidade. O processo de síntese desses 

momentos em uma mesma unidade é chamado de noesis(ato de experiênciar), ao passo 

que noema, se refere ao conteúdo desse ato, o sentido objetivo do ato.  

Com os seus “elementos materiais” enquanto dados, a noese constitui a parte 

“real” (reell) ou intrínseca do vivido. Já o noema – com os elementos materiais 

enquanto “projetados” – transcende, em certo sentido, a vivência na medida 

em que é uma “projeção” da mesma, não pertencendo aos seus constituintes 

“reais”. Husserl afirma, então, no mesmo § 88, que o noema é o componente 

“não real” ou “intencional”, uma vez que “tende” para o “objeto” que designa” 

É graças ao noema que o objeto adquire, em sua versão reduzida, uma presença 

imanente diversa, ao mesmo tempo, da consciência que se tem dele. 

(TOURINHO, 2013, 491)  

O noema ainda possui duas características essenciais, os “caracteres noemáticos” 

o que determina o modo como experienciamos o ato (julgado, recordado, imaginado, 

etc.), e o núcleo noemático, quando tomamos o objeto em sua forma pura, livre de 

determinações. Assim, o núcleo noemático preserva o sentido objetivo do objeto para 

além das diferentes modos de apresentação. (TOURINHO, 2013, 492). Voltando ao 

exemplo de Schutz, podemos assim, ver a arvore de frente, de lado, a distância, perto, a 

cor das suas folhas ou a textura do seu tronco sem que perdemos de vistas todos os atos 

anteriores que estão implicados no ato atual da percepção, essa estrutura mantém o 

sentido objetivo dessa experiência, caso contrário, nós nos perderíamos em cada ato de 

percepção singular, ficando impossível ter a experiência de alguma coisa. Isto posto, 

experiênciar está relacionado a experiênciar em uma unidade, e o ego aparece enquanto 

centro, no qual, essas experiências se organizam, sempre em determinada situação.  

No primeiro momento pode parecer irrelevante a apresentação parcial do tema da 

fenomenologia da percepção para esse debate, porém, ele é fundamental para entender o 

modo como os objetos são constituídos no mundo da vida. Mais à frente veremos como 

esse tema da fenomenologia é importante para os conceitos relevantes da sociologia de 

Schutz. Mas antes de chegar propriamente nessa contribuição metodológica, 

adentraremos nos conceitos iniciais a partir da temática da intersubjetividade, ou melhor, 

no modo como na atitude natural, o eu experiência a vida comum com os outros. Se 

acabamos de descrever os atos intencionais de um eu que percepciona, veremos como 

esse eu ao perceber, age em conformidade com outros eus.     
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Se admito que o mundo desde o começo é intersubjetivo. Admito a experiência 

do mundo possível não apenas para mim, como para um outro. E para isso, eu não posso 

duvidar da capacidade cognitiva dos outros, isso é, seres dotados de emoção, inteligência, 

capazes de conhecer e atuarem no mundo. Desta forma, as coisas de um modo geral 

podem ser conhecidas, e assim, podemos compartilhar as experiências desse conhecer. 

Além de conhece-las, percebo também, que nunca as conheço da mesma forma que os 

outros, existe um modo singular de como os objetos aparecem para mim, devido as 

diferentes posições espaciotemporais que esses indivíduos imersos numa mesma situação 

ocupam. Isso pode ser bem exemplificado em um discurso comunicativo dialógico, por 

exemplo, quando dois indivíduos se encontram, e um avista algo que outro não viu, em 

uma determinada situação ou momento, a figura do falante quer expressar a outrem 

determinada coisa que percebeu, e, o faz, ao saber que tal coisa não foi apreendida de 

imediato pela a figura do ouvinte19. Como estão em distintas localizações em um 

determinado contexto, eles percepcionam elementos distintos, tais como, sons, imagens, 

cheiros, e etc. Assim sendo, cada um experiência uma situação que lhe é própria, não 

sendo possível o outro habitar a mesma posição, podendo a experiência ser inacessível 

para os demais. Esta ocorrência está relacionado ao modo como o mundo sempre aparece 

para esse eu, sob um determinado recorte, os indivíduos estão “presos” ao modo como o 

mundo aparece, sempre em determinadas perspectivas, no qual, as experiências se 

organizam em torno desse eu, e no qual, o eu é o centro. Schutz, chama essa ideia de 

“reciprocidade de perspectivas”. (Schutz, 1962, 11).  

Poderíamos perguntar, como o mundo intersubjetivo é possível, se cada um 

encontra-se “preso” na sua própria experiência? Porém, isso não é um problema na atitude 

natural, pois, suponho que as experiências são possíveis a todos. Desta forma, se 

trocarmos de posição, ou se eu alinhar o centro de coordenadas no qual o meu eu está 

situado com o outro, podemos experiênciar a mesma coisa. Schutz define esse 

pressuposto como a “idealização da intercambialidade dos pontos de vista”. Nas palavras 

do autor:  

Eu considero isso um dado adquirido - e suponho que meu próximo faz o 

mesmo -que se eu mudar de lugar com ele para que seu "aqui" torna-se meu, 

estarei à mesma distância das coisas e vê-los com a mesma tipicidade que ele 

 
19 Nesse exemplo, temos também, outra suposição, que é a própria possibilidade de um Eu conseguir 

expressar significativamente algo a outrem. 
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realmente vê; além disso, estariam ao meu alcance as mesmas coisas que são 

na verdade, no seu. (O contrário também é verdade). (Schutz, 1962, 12). 

Essa suposição está relacionado ao fato do nosso conhecimento ser derivado 

socialmente, isto é, um mundo de cultura, no qual, somos ligados a outros, por meio de 

um mundo de significados, nos quais, estes são aprendidos e estão atrelados a 

compreensão que temos das ações dos outros, e ao tê-las, os outros podem nos 

compreender. Isto é, “uma textura de significado que temos que interpretar a fim de 

encontrar nossa orientação dentro dele e chegar a um acordo com isso”. (Schutz, 1962, 

p.10) 

Mas ainda há um problema a ser solucionado, tomemos como ponto de partida o 

exemplo anterior. Se a figura do falante, tenta apontar o objeto visto, ou ainda diz, como 

a figura do ouvinte poderia ver aquilo que passou despercebido. Qual é a garantia de que 

o outro pode experiênciar o mesmo? Ou então, o que essa suposição revela? Para Schutz, 

revela um sistema de relevância, sem o qual, a figura do ouvinte não poderia dirigir a sua 

atenção para um campo temático favorável a captação dessa percepção que ficara 

desapercebida. (Schutz, 1962, p.14) Assim sendo, é necessário, que o sistema de 

relevâncias dos dois indivíduos se alinhem para que possam ver o mesmo. Mas como 

seria exatamente a operação dos sistemas de relevâncias? A contribuição metodológica 

da fenomenologia descrita acima poderá nos aclarar. Digamos, por exemplo, em uma 

escola, os alunos encontram-se no período de provas, e estão nesse momento fazendo 

uma prova de matemática em sala de aula. Eles estão situados cada um em suas cadeiras, 

em uma distância apropriada dos outros, e na frente deles está a prova, com as devidas 

questões, e do lado esquerdo da prova, tem-se uma caneta e um lápis. Para além desses 

objetos, na sala, encontramos a professora, o quadro de giz, a porta, as janelas, os 

respectivos alunos, e por fim, suas mochilas. Eu posso direcionar meu olhar para todos 

esses objetos, contudo, se meu objetivo for fazer a prova, nem todos os objetos terão a 

mesma relevância. Centrarei meus atos aos objetos relevantes para a execução das 

operações necessárias em razão de um determinado motivo ou finalidade, que no caso é, 

fazer a prova. Portanto, a prova, com suas devidas questões, a caneta e o lápis fazem parte 

de um mesmo campo temático, e os outros objetos fazem parte do meu horizonte externo, 

no qual, a consciência destaca enquanto um pano de fundo das minhas operações centrais. 

Em vista disso, vemos que o sistema de relevância revela, a importância dos motivos 

pragmáticos do indivíduo para que os agentes em um determinado contexto possam 
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experiênciar o mesmo. Voltando ao exemplo anterior, não basta que a figura do falante 

aponte o elemento que fora desapercebido pela figura do ouvinte, ou que os dois troquem 

de lugar, mas que o ouvinte queira ver também, aquilo que por ele, passou desapercebido.  

Para além de diferenças meramente geográficas ou determinações singulares, no 

centro da experiência do ator, também se distingue de um outro, mediante o caráter 

biográfico de sua história, isto é, ele possui um conhecimento sobre o seu mundo, 

historicamente situado, carrega consigo resíduos de experiências anteriores próprias e de 

conhecimentos adquiridos no percurso do fluxo de suas vivências. Schutz, chama esse 

resíduo de “estoque de conhecimento” (Schutz, 1962, p. 136). O estoque de conhecimento 

opera enquanto base de referência para a interpretação do mundo, além de servir como 

orientação para a finalidade da ação, em uma determinada situação prevista, tanto no 

campo prático, quanto no campo teórico, tem relação ao projeto almejado. O estoque de 

conhecimento garante, por exemplo, que as provas dos alunos, terão conteúdos distintos, 

pois, embora os alunos encontram-se numa mesma sala de aula, com a mesma professora 

lecionando matemática, a experiência que eles tem com o processo de aprendizagem está 

referenciado aos diferentes momentos que eles viveram em sala, e o que ficou 

sedimentado nessas experiências, assim como os seus diferentes motivos intencionado 

por essas relações. Embora, o estoque de conhecimento permita essa variação, também 

comporta um comportamento típico ou comum. Pois, se o estoque de conhecimento 

refere-se a uma bagagem de conhecimentos adquiridos ao longo de sua vida, que 

permanecem retidos na memória, para a partir de uma determinada situação poderem ser 

atualizados (Schutz, 1962, p. 7).  Muitas dessas experiência estão relacionados a um 

ambiente com condutas habituais e comuns a todos. Muito dessas orientações passadas, 

por agentes socializadores, como os pais, e os professores. Desta forma, o estoque de 

conhecimento, é um pressuposto fundamental para a ideia de socialização, é nesse quadro 

de referências, que a consciência se atualiza para agir em conformidade a uma 

determinada situação típica. 

Há uma certa complexidade na forma como esses conhecimentos se constituem, 

nós os experienciamos a partir de uma tipicidade. A tipicidade e os sistemas de 

relevâncias encontram-se intimamente ligados. Nas palavras do Schutz: "Os homens 

seriam incapazes de reconhecer o que é relevante e o que pertence a que domínios de 

relevância se não fosse o seu conhecimento do "sistemas socialmente aprovado de 

tipificações e relevâncias"(HELMUT, apud SCHUTZ, 1979, P.26).  
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Vejamos então, o que o autor designa, enquanto conhecimentos típicos. Mas para 

isso, teremos que regressar novamente a uma análise fenomenológica da percepção. Os 

dois atos intuitivos intencionais objetivantes que tratamos anteriormente são essenciais 

para entendermos esse conceito. Schutz, nos diz, que diferentemente das tipificações dos 

cientistas, com o qual, as suas tipificações estão referenciados ao vivido categorial20, isto 

é, está imbricado a proposições lógicas, ou ações judicativas, no qual, relaciona o sujeito 

ao predicado em determinada proposição, na vida cotidiana, o que temos é a tipificação 

pertencente a esfera “pré-predicativa”21 (SCHUTZ, 1976, p.233). O que isso significa? 

Significa que os objetos são dados na sua experiência imediata. São os atos intencionais 

intuitivos da percepção que nos doam os objetos, em sua unidade, na sua presença efetiva, 

e como que, toda percepção simples é acompanhada de uma consciência imaginante, 

essas unidades não se perdem, ficando registradas na memória toda vez que o ator 

encontra-se mediante ao fenômeno que desperta esse análogo do que foi percebido 

originariamente. Portanto, a própria tipicidade supõe uma unidade fenomenológica, que 

carrega consigo uma estrutura de variação e invariância. De antemão algo já é conhecido, 

embora seja também novo, e podemos nomeá-la, como fazemos com os mais diversos 

objetos que entramos em contato, como cachorro, arvore, prédio, casa, pessoa, nuvem, 

etc. Nas palavras de Husserl: 

Tudo o que seja real tem, como objeto de experiência possível, seu "a priori" 

geral, um pré-conhecimento que é um generalidade indeterminada, mas que 

permanece identificável como o mesmo, como um tipo pertencente a priori a 

um reino de possibilidades a priori. Obviamente, este tipo, desde que o 

tomemos em sua totalidade, também inclui propriedades que já entraram no 

atual conhecimento. No fluxo constituído pela curvatura para dentro e para fora 

das essências, a coisa real é sempre apresentada à consciência como um e o 

mesmo, e é para essa unidade que o tipo por inteiro aparece como o horizonte 

total da generalidade típica pertencente. (HUSSERL,1973, p.36) 

 
20 O vivido categorial está relacionado a intuição categorial, que invés de visar a presença da coisa ela 

própria, visa o estado dela, por exemplo a parede é verde. É uma ação intuitiva que comporta ações 

complexas, pois se a percepção simples nos dá a coisa em sua imediaticidade em um único ato, a ação 

complexa tem o poder de relacionar as matérias fornecidas pela percepção simples numa relação de enlace. 

Husserl trata desse tema a partir do parágrafo 48 das investigações lógicas. Esse tema é central para o tema 

da evidenciação dos fenômenos, aquilo que na fenomenologia refere-se em primeira ordem ao próprio 

método fenomenológico. Cf. Investigações lógicas: sexta investigação – elementos de uma elucidação do 
conhecimento. Tradução: Zelijko Loparik; Andréa Maria Altino Campos Loparik. São Paulo: Nova Cultural, 
p. 122. 1985  
21 Experiência pré-predicativa se refere ao vivido de percepção. Que é o vivido paradigmático na 

fenomenologia.   
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Desta forma, na percepção sensível, mesmo que as coisas se apresentem a partir 

da sua singularidade, que lhe é própria, aquilo que é vivenciado na atitude natural não é 

exatamente algo novo por completo, pois, remete as experiências anteriores mais ou 

menos semelhantes. E quando um objeto é captado na sua unidade, ou em sua tipificação, 

abre respectivamente um horizonte de experiências possíveis. Schutz dá o exemplo do 

cachorro. Se reconhecemos um animal, como sendo um cachorro, de antemão já 

antecipamos certas características do comportamento desse animal, como sua maneira de 

se movimentar, comer, brincar, e etc., de modo típico, antecipamos também, certos traços 

físicos comuns a todos os cachorros, mesmo se não vemos o seu corpo por completo 

(SCHUTZ, 1976, P.234). Desta forma, de antemão, projetamos o que esperar desse objeto 

que aparece, e a partir dessa projeção, acreditamos podermos vivenciar determinadas 

características típicas anteriores. Essa projeção, pode ser modificado conforme o sistema 

de relevância do ator em questão e da sua biografia, por exemplo, se por acaso, uma 

pessoa que nos seus sedimentos de experiência anteriores acumula uma experiência 

traumática, caso fora mordida por um cachorro, mesmo que o cachorro atual não seja o 

mesmo, a atenção dela estará fixada para os dentes desse cachorro, mesmo que não esteja 

a mostra. E sua ação em relação a ele, estará voltada para a manutenção de sua proteção, 

evitando ações que poderão ocasionar uma nova mordida, tendo como referência para 

ação o seu estoque de conhecimento.  

Fica claro, que para um indivíduo agir no mundo da vida, é necessário todas essas 

ideias anteriores, os conhecimentos atualizados (estoque de conhecimento), a partir de 

uma interpretação típica, referidos a experiências anteriores (biografia determinada), 

imbricado a um sistema de relevância capaz de tematizar certos objetos para sua atenção 

em vista de agir conforme um projeto almejado. Esses pressupostos são simplesmente 

dados na atitude natural, portanto, existe ainda, um pressuposto mais fundamental, que é 

a aceitação do mundo prático enquanto uma experiência real. O mundo não somente é 

possível e acessível, como varia conforme os motivos pragmáticos que levam a me dirigir 

para determinada situação. Assim sendo, o mundo da atitude natural, como mostra 

Schutz, é o mundo privilegiado para qual o cientista social tem que se debruçar. Nele 

possuem estratos de sentidos não tematizados, porém, aceitos e constantemente 

atualizados conforme suas necessidades práticas. É desse solo profícuo que o cientista 

social tem que se voltar, a diferença está na forma de consideração que se tem que ter 

para ver esse fenômeno. Se na atitude natural o mundo é de antemão um pré-dado, para 
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o cientista social, esse mesmo mundo tem que aparecer conforme uma nova posição, a 

atitude fenomenológica, uma atitude que suspende toda posição ingênua com o mundo, 

procurando através da redução fenomenológica as significações operadas na vida 

intencional.   

Mas agora, podemos nos perguntar, como essa temática poderia acrescentar ao 

conceito de socialização, um conceito fundamental a sociologia da educação? É verdade 

que Schutz não trabalha esse conceito diretamente, fica a cargo de Peter Berger e Thomas 

Luckmann22 a elucidação desse conceito a luz da fenomenologia. Mas nos escritos de 

Schutz conseguimos ver as origens de um novo modo de consideração sobre os objetos 

sociológicos. Uma discussão levantada por Schutz que inaugura críticas aos pressupostos 

das sociologias tradicionais e propõe uma nova formulação sobre ação social. Essas ideias 

serviram como um solo profícuo capaz de ser base para as sociologias posteriores, um 

movimento que instaurou novas direções para a própria sociologia. Como vimos no 

segundo capitulo, com o estrutural-funcionalismo, a socialização era visto como uma 

mera internalização de normas e valores típicos, Schutz convida o leitor a perceber as 

complexidades da vida na consciência e a importância de sua tematização para apreensão 

de um verdadeiro conhecimento objetivo. Desta forma, a socialização não poderia ser 

definida apenas a partir de uma influência das estruturas sociais sobre as ações do 

indivíduo. Essa ideia de socialização anula o indivíduo enquanto um ser dotado de 

consciência e construtor da sua própria realidade social. Não é fortuito, que 

posteriormente a Schutz, a subjetividade começa ter lugar de destaque nas análises sobre 

os atos sociais. E efetivamente na história da sociologia acaba acirrando uma tensão sobre 

essas disputas epistemológicas, inclusive na sociologia da educação. 

Vivemos nessas últimas décadas uma desconfiança saudável das ciências 

sociais como racionalizações sobre o mundo empírico (o da experiência). Tais 

racionalizações produziram tanto grandes ilusões como admiráveis tomadas de 

cena. A pergunta que se mantém pertinente é sobre qual instância privilegiada 

para a compreensão do que somos socialmente, dos sentidos das nossas ações 

e dos significados que elas produzem. Eis o permanente dilema epistemológico 

 
22 A obra, a construção da realidade social, de Peter Berger e Thomas Luckmann formulam o conceito de 

socialização primária e socialização secundaria, esses conceitos são considerados clássicos para a 

sociologia da educação e foram formulados a partir da sociologia fenomenológica de Schutz. Cf. BERGER, 

Peter L. LUCKMANN, Thomas. “A sociedade como realidade” in: A construção social da realidade tratado 

de sociologia do conhecimento. Petrópolis, Editora Vozes, 1973 
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que nos é apresentado pelas ciências sociais. (ALEXANDER, apud 

BRANDÃO, Z, 2001, p. 156) 

 E muitos sociólogos, como próprio Bourdieu, procuraram criar uma ponte entre 

as sociologias ditas macrossociais e sociologias microssociais. (DREHER, J, p.477). O 

próprio conceito de habitus23, formulado por Bourdieu, foi uma tentativa da conciliação 

do objetivismo com o subjetivismo, claro que podemos nos perguntar se tal empreitada 

teve seu devido sucesso. Assim, como na sociologia contemporânea começam a surgir 

novas propostas de superação desses “dualismos”, como o “novo movimento teórico” ou 

“novas sociologias” (BRANDÃO, Z, 2001, 156). Mas esse trabalho não propõe discutir 

a posição adotada da fenomenologia frente essas novas formulações ou superações. 

Estritamente, o objetivo desse trabalho foi mostrar como a posição do Schutz é formulada, 

quais são as suas preocupações e suas contribuições para a construção desse debate. E 

vimos que a resposta de Schutz nos leva a investigação da ações sociais a partir de sua 

constituição no sentido mais originário, na vida da consciência.  

5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O esforço dessa pesquisa está relacionado a tentativa de demonstrar a importância 

da sociologia fenomenológica de Alfred Schutz para a sociologia, especificamente seus 

contributos para a ideia de socialização. A estratégia utilizada não foi abordar diretamente 

esse tema dentro da sociologia da educação, até pelo o fato de Schutz não ter proposto 

uma teoria da socialização, assim a busca por qualquer contribuição nesse sentido 

mostrou não ter muitos resultados. Mas então o leitor pode-se perguntar, o por que 

relacionar socialização com a fenomenologia de Alfred Schutz? O quanto pode ser 

relevante essa contribuição, se o próprio pesquisador diz de antemão que Schutz não 

produziu uma teoria da socialização e existem poucos trabalhos situados nessa direção? 

São perguntas pertinentes, porém, antecipadamente consideremos algumas 

observações. O autor em questão não trabalha uma teoria da socialização, mas o que dizer 

dos alunos que o seguiram? Até aonde sabemos, o Peter Berger e o Thomas Luckmann 

são nomes de destaque quando nos referimos a socialização, principalmente, no âmbito 

da sociologia da educação. Eles são considerados clássicos, onde os conceitos de 

 
23 “A ferramenta conceitual mais importante para a captura dessa dialética entre o social como objetividade 

e o social como subjetividade é a ideia de habitus.” Cf: PETERS, Gabriel. Bourdieu em pílulas (3): 

introdução ao habitus. Labemus, 2020. [Publicado em 5 de março de 2020]. Disponível em: 

https://blogdolabemus.com/2020/03/05/bourdieu-em-pilulas-3-introducao-ao-habitus-por-gabriel-peters/ 
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socialização primária e socialização secundaria tem o seu papel destaque. Essa 

observação poderia nos induzir a pensar que a contribuição de Schutz para a sociologia 

da educação, mais especificamente o papel da socialização na escola, poderia estar melhor 

apropriado na sua influência na sociologia do conhecimento. Entretanto, o autor em 

questão, não se restringe a isso, como vimos no desenvolvimento do trabalho, Schutz 

realça a importância da investigação da consciência para a elucidação de alguns dos 

principais conceitos da sociologia. De acordo com o pensamento do autor, somente um 

exame detalhado e a redução fenomenológica podem trazer à tona a constituição dos atos 

intencionais, que funcionam como condição de possibilidade para todo e qualquer ator 

interpretar e agir na realidade social. Podemos considerar uma lição importante na medida 

em que Schutz rechaça, a partir de uma tarefa crítica, qualquer aceitação de pressupostos 

ingênuos por parte do cientista social e aponta o retorno da vida da consciência como 

único caminho seguro para fundamentar a sociologia.  

A necessidade do retorno na vida da consciência distancia esse autor das 

sociologias que entendiam a socialização a partir de uma integração normativa. E 

aproxima a sociologia de Schutz das sociologias contemporâneas que pensam o problema 

da individuação como temática central para o entendimento da socialização no processo 

escolar.  

Outra observação importante podemos encontrar na sociologia da infância, a partir 

de 1990, existe um pico de crescimento nos trabalhos que tentam aprofundar a relação da 

infância e sua tematização na história do pensamento sociológico, em particular na 

sociologia clássica. 

“Um olhar caleidoscópico sobre a Sociologia, no sentido de identificar a 

presença da infância no desenvolvimento do pensamento sociológico e 

descortinar as razões da sua gritante ausência nas correntes clássicas da 

Sociologia” (SORMENTO, apud, QUINTEIRO, J. p.138) 

Nesse sentido, as conclusões dessas pesquisas muito se referiam no modo como 

as sociologias clássicas entendiam a concepção de criança enquanto um objeto passivo 

determinado(socializado) pelos os agentes socializadores. Assim, a infância não era 

tematizado enquanto um objeto central, mas apenas como algo acessório. Contra essa 

concepção de infância se estabelecera a base da sociologia da infância (SIROTA, 2001, 

p. 09) 
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Em contraposição a essa abordagem, os sociólogos da infância resgataram as 

sociologias microinterpretativas para nova consideração sobre a criança enquanto objeto 

de estudo sociológico. Recuperaram na infância a ideia de ator enquanto componente 

fundamental, e assim, reformularam também, a concepção de socialização. 

Isso deriva de um movimento geral da sociologia, seja ela de língua inglesa ou 

francesa, de resto largamente descrito, que se volta para o ator, e de um novo 

interesse pelos processos de socialização. A redescoberta da sociologia 

interacionista, a dependência da fenomenologia, as abordagens 

construcionistas vão fornecer os paradigmas teóricos dessa nova construção do 

objeto. Essa releitura crítica do conceito de socialização e de suas definições 

funcionalistas leva a reconsiderar a criança como ator. (SIROTA, 2001, p. 09)  

Então, de certa forma, a contribuição da fenomenologia frente as concepções do 

estrutural funcionalismo ainda se mostram pertinentes, pelo menos no âmbito referente 

ao resgate da vida do espírito. Portanto, voltemos a nos perguntar, aonde na obra de 

Schutz podemos ver tais contribuições? Essa pergunta norteou a pesquisa. 

A estratégia levantada para a resposta dessa pergunta centrou em duas ações 

principais, uma tarefa crítica e uma tarefa positiva. Visto que Schutz sofrera grande 

influência do projeto da fenomenologia de Husserl, buscamos primeiramente entender a 

crítica metodológica que move esses dois pensadores. É claro, que esse tema é 

demasiadamente extenso, e as críticas que Husserl faz ao naturalismo e ao projeto 

psicologista desdobra-se em dois grandes volumes da obra intitulada Investigações 

Lógicas, o que não seria adequado tematizar na sua inteireza. Portanto, partimos dessa 

relação diante daquilo que mais impactara Alfred Schutz no seu percurso acadêmico, que 

são as controvérsias metodológicas no século XIX das Ciências da natureza e as Ciências 

do espírito. A intenção foi demonstrar, como as lições da fenomenologia frente a esse 

debate impulsionou as reflexões de Schutz para a fundamentação da própria sociologia 

enquanto uma ciência Eidética. No final do capítulo, também desenvolvemos 

rapidamente alguns influxos do pensamentos de Schutz para as sociologias posteriores, 

demonstrando como esse debate de alguma forma permaneceu na década de 70.  

No segundo capítulo, tematizamos propriamente Schutz, no que concerne as 

críticas e a sua distância para com a sociologia estrutural funcionalista de Parsons. Como 

estratégia utilizamos principalmente as correspondências entre os dois autores de 1940 a 

1941. Nesse capítulo observamos novamente, Schutz anunciando a tarefa crítica, na 
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afirmação de que a sociologia de Parsons estava fundamentada por uma filosofia ingênua 

que não se apercebera da importância de certas temáticas, os aspectos fundamentais do 

ponto de vista subjetivo, tais como o caráter essencial da própria consciência e sua 

temporalidade imanente. Para Schutz, somente na elucidação de tais temas, é que 

podemos fundamentar adequadamente o conceito de ação social, tão importante para uma 

ideia de socialização. Apontamos um esquecimento tanto no primeiro capítulo, como no 

segundo, do que significa rigorosamente uma vida do espírito, e toda a preocupação de 

Schutz para esse tema tão fundamental para a própria sociologia.          

 E, por fim, chegamos propriamente na vida do mundo natural. Se anteriormente 

estávamos preocupados com a fundamentação do mundo da vida em sua origem, na vida 

da consciência, agora adentramos ao mundo intersubjetivo, no qual é o campo temático 

do conceito visado, a socialização. É claro, quando estamos falando de Schutz ou de 

Husserl, a consciência nunca pode ser deixada de lado, e até por isso, abrimos esse campo 

a partir da contribuição metodológica da fenomenologia no que concerne as constituições 

dos objetos no mundo da vida, a partir das ações intencionais objetivantes. E, Como fora 

dito, no terceiro capítulo, não trabalhamos diretamente com o conceito de socialização, 

até porque o Schutz não o evidencia em sua obra. Porém, evidenciamos cada conceito, 

apontado, mesmo que sutilmente, uma possível compreensão na obra de Schutz no 

conceito de socialização enquanto processo dessa própria vida intencional. Enquanto tal, 

ela é constituída pela aceitação ingênua de certos pressupostos que situa os atores em um 

mundo possível, no qual, se constitui no compartilhamento de experiências típicas, 

mediante não apenas particularidades geográficas, mas também no sentido do fluxo das 

vivencias no decurso da experiência pessoal, tendo como norte um sistemas de relevância 

e um estoque de conhecimento sempre à disposição para o alcance de um projeto 

almejado. Assim, o ator em seu processo de constituir os objetos, não é simplesmente 

impelido agir enquanto um objeto passivo, ficando à mercê de estruturas socializadoras, 

mas ele próprio constrói a sua realidade em cooperação com os outros atores.   

Essa pesquisa teve o intuito de contribuir com pesquisas dedicada a sociologia 

fenomenológica tendo em vista a importância dessa tradição de pensamento na própria 

história do pensamento sociológico. E, como, existem poucos trabalhos que destaquem 

essa sociologia frente ao conceito de socialização, propusemos um caminho profícuo para 

demonstrar essa relação, e assim, contribuir no futuro com pesquisadores que tentem 

investigar esse tema. Outra contribuição relevante pode ser vista na relação com a 
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sociologia da educação, especificamente as pesquisas que procuram investigar o lugar da 

escola no processo da socialização. Quando falamos da escola, nos referimos sobretudo 

aos atores que compõe aquela realidade e a dimensão interpretativa é um aspecto 

relevante e tem que ser levado em consideração nas análises sociológicas. Podemos dizer 

que o trabalho de Schutz é essencial para se pensar essa dimensão subjetiva da vida social. 

E no que concerne à dimensão subjetiva, vemos no seio das discussões epistemológicas 

na sociologia da educação uma problemática sobre o estatuto dessa dimensão, afinal, 

aonde estaria centrada as bases de uma sociologia capaz de compreender os indivíduos 

em situações reais?  Quando digo situações reais, me refiro à complexidade da 

cotidianidade. Na sociedade contemporânea a relação entre indivíduo e as instituições 

ganham uma nova tonalidade, se antes as teorias sociológicas viam como evidente o 

estreitamento das normas e valores para a formações das condutas individuais, o que se 

apresenta na contemporaneidade é uma realidade distinta, em que se observa cada vez 

mais um processo de diferenciação entre o indivíduo e os mecanismos de socializações 

que o compõe ou com os quais entra em relação. Nesse sentido, existe um grande 

acréscimo de papeis que os indivíduos em sua atividade cotidiana desempenham ou 

entram em contato. Uma complexidade de tipos de experiências diferentes, que não mais 

podemos supor a sua origem numa relação meramente introjetada entre o agente e a 

estrutura. 

Desta forma, a investigação do ator social e sua experiência pessoal é retomada 

juntamente com novas proposta sobre o entendimento de escola e seu papel enquanto 

agente socializador.  

 É porque essas diversas funções se autonomizam progressivamente que a 

socialização não pode mais ser vista em termos de aprendizado de papéis, mas 

em termos de construção de experiências. Dito de outra maneira, a unidade da 

socialização não está mais dada aos atores, mas deve ser construída por eles, o 

que implica que a socialização deve estar centrada sobre o distanciamento. 

(Dubet, François e Martuccelli, Danilo, p. 261) 

 

 Nesse sentido, vemos a limitação das abordagens de integração sistémica para a 

abordagem da socialização, como já fora apontando por Schutz nas correspondências 

(Schutz,1940) que trabalhamos no segundo capítulo. A crítica que Schutz faz a Parsons 

em relação a sua concepção da dimensão subjetiva partir de uma adequação do ponto de 

vista objetivo normativo. Essa crítica feita pelos sociólogos contemporâneos já está 



 
 

57 
 

presente na sociologia fenomenológica, assim como, o retorno a uma sociologia que 

explicite as dimensões intersubjetivas e pessoais enquanto fonte de uma verdadeira 

apreensão da objetividade. Claro, que na fenomenologia não é de qualquer maneira, mas 

a partir de sua própria constituição na vida da consciência.  

 A intenção dessa pesquisa não é alinhar a sociologia fenomenológica a qualquer 

teoria contemporânea que realce a dimensão interpretativa da realidade social, até por 

isso, não adentrei em nenhuma teoria em particular. A ideia foi simplesmente trazer as 

problemáticas que estão sendo pensadas e mostrar que nos contributos metodológicos de 

Schutz e da própria fenomenologia já contêm críticas pertinentes às sociologias clássicas 

e alguns de seus conceitos sociológicos principiais, em particular ao conceito de 

socialização. Portanto, esse trabalho evidenciou que na fenomenologia social podemos 

encontrar as origens das críticas que estão sendo retomadas nas discussões da sociologia 

contemporânea sobre o papel da escola na socialização dos indivíduos.    
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