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I. INTRODUÇÃO: CONTEÚDO DA EXPERIÊNCIA E OBJETOS DE PENSAMENTO 

 

1) Os constructos do senso-comum e do pensamento científico 

 

“Nem o senso-comum nem a ciência podem caminhar sem partir da estrita consideração 

do que propriamente é real na experiência.” Essa declaração de A.N. Whitehead está no fun-

damento de sua análise em a Organização do Pensamento.1 Mesmo a coisa percebida no coti-

diano é mais do que uma simples representação.2 É um objeto do pensamento (though object), 

um constructo de uma natureza muito complexa, envolvendo não só formas particulares de 

sucessões no tempo de forma a constituí-lo como um objeto a partir de um sentido individual, 

por exemplo, da visão,3 e relações de espaço de forma a constituí-lo como um objeto-sentido 

de vários sentidos, ou seja, visão e tato,4 mas também uma contribuição da imaginação de 

representações hipotéticas dos sentidos de forma a completá-lo.5  Segundo Whitehead, é pre-

cisamente o último fator, a imaginação das representações do sentido, “que é a rocha sobre a 

qual toda a estrutura do pensamento do senso-comum é construída”6 e é o dever da reflexão 

crítica “construir nosso sentido de representação como realização real do objeto de pensamen-

to hipotético de percepções.7” Em outras palavras, os assim chamados fatos concretos da per-

cepção do senso-comum não são tão concretos quanto parecem.  Eles já envolvem abstrações 

                                                 
* Publicado originalmente como: SCHÜTZ, Alfred. Common-sense and scientific interpretation of human action. 
Philosophy and Phenomenological Research, v. XIV, n. 1, p. 1-30, 1953. Tradução de Christina W. Andrews. 

1 Alfred North Whitehead: The Organization of Though, London, 1917, parcialmente publicado em The Aims of Educa-
tion, New York, 1929, e também como Mentor Book, New York, 1949.  As citações se referem a essa edição. Para a 
primeira citação, ver p. 110. 

2 Ibid. Capítulo 9, “The Anatomy of Some Scientific Ideas, I Fact, II Objects.” 

3 Ibid,,p. 128f e 131. 

4 Ibid., p.131 e 136. 

5 Ibid., p. 133. 

6 Ibid., p. 134. 

7 Ibid., p. 135. 
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de uma natureza complexa, e temos que levar essa situação em consideração ou então comete-

remos a falácia da concretude deslocada.8 

A ciência, segundo Whitehead, sempre tem dois propósitos: primeiro, a produção de te-

oria que corresponde à experiência e, segundo, a explicação de conceitos da natureza basea-

dos no senso-comum ao menos como um esboço; essa explicação consiste na preservação 

desses conceitos em uma teoria científica de pensamento harmônico.9  Para atingir esse pro-

pósito, as ciências físicas (que, nesse contexto, é o único foco de Whitehead) tem que desen-

volver instrumentos por meio dos quais os objetos do pensamento da percepção baseada no 

senso-comum são sobrepostos pelos objetos do pensamento da ciência.10  Esses últimos, como 

as moléculas, átomos e elétrons incorporaram todas as qualidades capazes de representação 

sensível direta em nossa consciência e são conhecidas por nós apenas por uma série de even-

tos nos quais os objetos do pensamento estão implicados, eventos, é claro, que são imagina-

dos em nossa consciência por meio de representações dos sentidos. Por meio desse instrumen-

to uma ponte é formada entre a indefinição fluída do sentido e a definição exata do pensamen-

to.11 

Não é nosso objetivo seguir passo a passo o engenhoso método no qual Whitehead usa o 

princípio brevemente descrito acima para a sua análise da organização do pensamento, come-

çando da “anatomia das ideias científicas” e finalizando com as teorias matematicamente 

formuladas da física moderna e as regras procedimentais da lógica simbólica.12 Estamos, no 

entanto, altamente interessados na visão básica que Whitehead compartilha com outros proe-

minentes pensadores de nosso tempo como William James,13 Dewey,14 Bergson,15 e Hus-

serl.16  Essa visão pode ser, de forma aproximada, formulada como segue. 

                                                 
8 Alfred Norht Whithead: Science and Modern World, New York, 1925, reimpresso como Mentor Book, New York, 1948, 
p. 52 ff. 

9 The Aims of Education, p. 126. 

10 Ibid., p. 135. 

11 Ibid., p. 136. 

12 Ibid., p. 112-123 e 136-155. 

13 William James, Principles of Psychology, I, Capítulo IX, “The Stream of Thought”, p.224ff, especialmente p. 289ff. 

14  John Dewey, Logic, The Theory of Inquiry (Nova York, Henry Holt, 1938), especialmente capítulos III, IV, VII, VIII, 
XII; ver também o ensaio, “The Objectivism-Subjectivism of Modern Philosophy” (1941) agora na coleção Problems 
of Men (Philosophical Library, Nova York, 1946), p. 316ff. 

15 Henri Bergson, Matière er Memoire, cap. I, “La Selecion des Images par la Representation”. 

16 Ver por exemplo Edmund Husserl, Logische Untersuchungen, II Bd., II, “Die ideale Einheit der Species und die neuen 
Abstraktions Theorien”; apresentado de maneira excelente por Marvin Farber, The Foundation of Phenomenology (har-
vard, 1943), cap. IX, esp. p. 251ff; Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie, tradução para o inglês por Boyce Gib-
son (Londres, 1931), primeira seção; Formale um Transzendentale Logik (Halle, 1929), seções 82-86, 94-96 (cf. Farber 
l.c., p. 501ff.);  ERfahrung und Urteil (praga, 1939), seções 6-10, 16-24, 41-43e passim.  
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Todo o nosso conhecimento do mundo, no senso-comum assim como no pensamento 

científico, envolve constructos, isto é, um conjunto de abstrações, generalizações, formaliza-

ções, idealizações específicas ao respectivo nível de organização do pensamento.  Falando 

claramente, não existe simplesmente uma coisa chamada “fatos”.  Todos os fatos são desde o 

início fatos selecionados de um contexto universal pelas atividades da nossa mente.  Eles são, 

portanto, sempre fatos interpretados, sejam fatos observados como deslocados de seus contex-

tos pela adoção de abstrações ou fatos considerados em seu contexto particular.  Nos dois 

casos, eles carregam seus horizontes interpretados internos e externos.  Isso não quer dizer 

que, no cotidiano e na ciência, somos incapazes de apreender a realidade do mundo.  Só quer 

dizer que apreendemos apenas certos aspectos da realidade, principalmente aquelas que são 

relevantes para nós, seja por serem úteis para nossa sobrevivência ou por corresponderem a 

um conjunto regras aceitas para o procedimento do pensar que chamamos de método da ciên-

cia. 

 

2) A estrutura particular dos constructos das ciências sociais 

 

Se, de acordo com essa visão, todos os constructos são feitos para se sobreporem aos 

constructos do pensamento do senso-comum, então a principal diferença entre as ciências 

naturais e as ciências sociais torna-se aparente. O cientista da natureza é quem determina que 

setores do universo da natureza, portanto, quais fatos e eventos e quais aspectos de tais fatos e 

eventos são tematicamente ou interpretativamente relevantes para seu propósito específico.  

Esses fatos e eventos não são pré-selecionados nem pré-interpretados; eles não revelam estru-

turas de relevância intrínsecas. Relevância não é inerente à natureza em si; é o resultado da 

atividade de seleção e interpretação do homem no interior da natureza ou observando a natu-

reza.  Os fatos, dados e eventos que o cientista da natureza tem que lidar são apenas fatos, 

dados e eventos dentro de seu campo de observação, mas esse campo não “significa” nada 

para as moléculas, átomos e elétrons. 

Mas os fatos, eventos e dados diante do cientista social são de uma natureza completa-

mente diferente.  Seu campo de observação, o mundo social, não se apresenta sem estruturas.  

Ele tem um significado particular e uma estrutura de relevância para os seres humanos que 

vivem, pensam e agem.  Eles pré-selecionaram e pré-interpretaram esse mundo por uma série 

de constructos do senso-comum da realidade do cotidiano, e são esses objetos do pensamento 

que determinam seu comportamento, definem a meta de suas ações e os meios disponíveis 

para alcançá-los — em suma, aquilo que os propicia a encontrarem suas formas de lidar com 
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o ambiente natural e sócio-cultural e a chegarem a termos com os estes. Os objetos do pensa-

mento construídos pelos cientistas sociais se referem a, e são fundamentados sobre, os objetos 

de pensamento construídos pelo raciocínio de senso-comum do homem vivendo seu dia-a-dia 

entre seus semelhantes.  Portanto, os constructos usados pelo cientista social são, por assim 

dizer, constructos de segunda ordem, isto é constructos de constructos feitos pelos atores no 

cenário social, cujo comportamento o cientista observa e procura explicar de acordo com as 

regras procedimentais17 de sua ciência. 

As ciências sociais modernas estão diante de um sério dilema.  Uma escola de pensa-

mento acredita que há uma diferença básica entre a estrutura do mundo social e a do mundo 

da natureza.  Essa perspectiva leva, no entanto, à grande conclusão de que as ciências sociais 

são diferentes toto coelo das ciências naturais, uma visão que desconsidera o fato de que cer-

tas regras procedimentais relativas à organização correta do pensamento são comuns a todas 

as ciências empíricas.  A outra escola de pensamento tenta olhar para o comportamento do 

homem da mesma maneira que um cientista da natureza olha para o “comportamento” de seus 

objetos do pensamento, tomando como certo que os métodos das ciências naturais (principal-

mente da física matemática), que alcançou resultados magníficos, são os únicos científicos.  

Por outro lado, essa escola pressupõe que a mera adoção dos métodos das ciências naturais 

usados para estabelecer constructos levará ao conhecimento confiável da realidade social.  No 

entanto, essas duas suposições são mutuamente incompatíveis.  Em termos ideais, um sistema 

comportamental refinado e completo, por exemplo, será muito diferente dos constructos se-

gundo os quais os homens na realidade da experiência diária experimentam seu próprio com-

portamento e o de seus parceiros humanos. 

Para superar essa dificuldade, são necessários instrumentos metodológicos específicos, 

entre os quais os constructos de padrões de ação racional.  Para o propósito da análise da natu-

reza específica dos objetos do pensamento das ciências sociais, teremos que caracterizar al-

guns dos constructos do senso-comum usados pelos homens em seu cotidiano. É sobre esse 

cotidiano que os constructos do senso-comum são fundamentados. 

 

                                                 
17 Sobre o conceito de regras procedimentais (procedural rules) ver Felix Kaufmann, Methodology of the Social Sciences, 
Nova York, 1944, especialmente cap. II e IV; sobre as visões divergentes do relacionamento entre as ciências natu-
rais e sociais, ibid., cap. X. 
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II.  CONSTRUCTOS DOS OBJETOS DE PENSAMENTO NO RACIOCÍNIO DO SENSO-COMUM 

 

1) O conhecimento de senso-comum do mundo do indivíduo é um sistema de constructos 

que são tipificações 

  

Vamos tentar caracterizar o modo como o homem adulto bem-desperto18 olha para o 

mundo intersubjetivo cotidiano no interior do qual e sobre o qual ele age como homem no 

meio de seus semelhantes.  Esse mundo existia antes de nosso nascimento, vivenciado e inter-

pretado por outros, nossos antecessores, como um mundo organizado.  Agora, ele nos é apa-

rece como dado para nossa experiência e interpretação.  Toda a interpretação desse mundo é 

baseada em um estoque de experiências prévias, nossas próprias ou transmitidas por nossos 

pais ou professores; essas experiências na forma de “conhecimento disponível” funcionam 

como um esquema de referência. 

A esse estoque de conhecimento disponível pertence nosso conhecimento de que o 

mundo em que vivemos é um mundo de objetos mais ou menos bem delimitado com qualida-

des mais ou menos definidas, objetos entre os quais nos movemos e que resistem a nós e so-

bre os quais podemos agir.  No entanto, nenhum desses objetos está isolado.  Já de pronto é 

um objeto dentro do horizonte de familiaridade e pré-conhecimento que é, como tal, tido co-

mo certo até segunda ordem e não-questinado, embora a qualquer momento pode se tornar um 

estoque de conhecimento disponível questionável.  As pré-experiências não-questionadas, no 

entanto, também já de início, são tidas como típicas, isto é, carregam horizontes abertos de 

experiências antecipadas similares.  Por exemplo, o mundo externo não é vivenciado como 

um arranjo de objetos individualmente únicos, dispersos no tempo e no espaço, mas como 

“montanhas”, “árvores”, “pessoas”.  Eu talvez nunca tenha visto um setter irlandês, mas se o 

avistar, saberei que é um animal e em particular que é um cachorro, mostrando todas as carac-

terísticas familiares e o comportamento típico de um cachorro e não, digamos, de um gato.  

Posso perguntar: “Que tipo de cachorro é esse?” A pergunta pressupõe que a dissimilaridade 

entre esse cachorro em particular de todos os outros tipos de cachorros que conheço é conspí-

cua e se torna questionável tão somente por referência à similaridade que esse cachorro tem 

com as minhas experiências não-questionadas com cachorros típicos.  Na linguagem mais 

                                                 
18 Sobre o sentido preciso desse termo, ver, “On Multiple Realities”, in: Alfred Shütz, Collected Papers, v. I, editado por 
Maurice Natanson (The Hague, Martinus Nijhoff, 1962), p. 213. [No original em inglês, trata-se do termo wide-awake. 
N.T.] 
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técnica de Husserl, cujas análises da tipificação do mundo cotidiano procuramos sintetizar,19 o 

que é experienciado na percepção efetiva de um objeto é transferido para qualquer outro obje-

to similar, percebido somente como sendo do seu tipo.  A experiência real pode ou não con-

firmar a minha antecipação da conformidade típica com outros objetos. Se confirmado, o con-

teúdo do tipo antecipado será alargado; ao mesmo tempo, o tipo será subdividido em subtipos; 

por outro lado, o objeto concreto real se mostrará com características individuais, as quais, no 

entanto, têm a forma de uma tipificação.  

Agora, e isto é da maior importância, eu poderia tomar o objeto percebido tipicamente 

como um exemplar do tipo geral e me permitir ser levado a esse conceito de tipo, mas eu não 

preciso de nenhuma maneira pensar que o cachorro concreto é um exemplar do conceito geral 

de “cachorro”.  “Em geral”, meu setter irlandês chamado Rover mostra todas as característi-

cas que o tipo “cachorro” representa segundo a minha experiência prévia.  Ainda assim, o que 

exatamente ele tem em comum com outros cachorros não me importa.  Olho para ele como 

meu amigo e companheiro Rover, e como tal ele é distinto de todos os outros setters irlande-

ses com os quais ele compartilha certas características de aparência e comportamento.  Não 

sou, por nenhum motivo especial, levado a olhar para Rover como um mamífero, um animal, 

um objeto do mundo externo, embora eu saiba que ele é tudo isso também. 

Assim, na atitude natural do cotidiano, nós nos preocupamos apenas com certos objetos 

que se destacam do campo não-questionado de outros objetos pré-experienciados, e o resulta-

do da atividade seletiva da mente determinará quais características de tal objeto são individu-

ais e quais são típicas.  De modo mais geral, estamos apenas interessados em alguns aspectos 

desse objeto típico.  Dizer desse objeto S que ele tem características ou propriedades p, por 

meio da fórmula “S é p” é uma afirmação elíptica. Pois S, tomado como se apresenta para 

mim, não é apenas p, mas também q e r e muitas outras coisas.  A afirmação completa deveria 

ser: “S é, entre muitas outras coisas, q e r, e também p”. Se eu faço uma afirmação em relação 

a um elemento do mundo tido como certo: “S é p”, assim procedo porque sob as circunstân-

cias dadas estou interessado na existência-p de S, descartando como não relevantes suas exis-

tências q e r.20 

Os termos “interesse” e “relevante” usados acima são, no entanto, apenas títulos para 

uma série de problemas complicados que não podem ser elaborados no interior das referências 

desta discussão. Teremos que nos restringir a alguns comentários. 

                                                 
19 Edmund Husserl, Erfahrung und Urteil, seções 18-21 e 82-85; cf. também “Language, Language Disturbances and 
the Texture of Consciousness”, Social Research, v. 17, set. 1950, esp. p. 384-390. 

20 Ver a literatura citada na nota de rodapé 19. 
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O homem se vê em qualquer momento de sua vida diária em uma situação biografica-

mente situada, isto é, em um ambiente físico e sociocultural definido por ele,21 no qual ele 

reconhece sua posição, não apenas sua posição em termos de espaço físico e tempo externo ou 

de seu status e papel no sistema social, mas também sua posição moral e ideológica.22 Afir-

mar que essa definição da situação é biograficamente determinada é dizer que tem história; é a 

sedimentação de todas as experiências prévias desse homem, organizadas no conjunto de con-

teúdos de seu estoque de conhecimento disponível, e como tal trata-se de seu conteúdo espe-

cífico, dado a ele e somente a ele.  Essa situação biograficamente determinada inclui certas 

possibilidades de atividades práticas ou teóricas que serão referidas sucintamente como “o 

propósito em questão”. É esse propósito em questão que define aqueles elementos entre todos 

os outros contidos em tal situação que serão relevantes para esse propósito.  Esse sistema de 

relevâncias por sua vez determina quais elementos devem se tornar o substrato para a tipifica-

ção generalizante e quais características desses elementos serão selecionadas como caracteris-

ticamente típicas, e quais outras serão consideradas específicas e individuais, isto é, o quanto 

teremos que penetrar no horizonte aberto da tipificação.  Para retornar ao nosso exemplo ante-

rior: uma mudança no meu propósito em questão e no sistema de relevâncias correspondente, 

a alteração do “contexto” no qual S se torna interessante para mim, pode me levar a ficar pre-

ocupado com a existência-q de S, e a sua existência-p torna-se então irrelevante para mim. 

 

2) O caráter intersubjetivo do conhecimento de senso-comum e sua consequência 

 

Ao analisarmos os primeiros constructos do raciocínio de senso-comum no cotidiano 

procedemos, no entanto, como se o mundo fosse o meu mundo privado e com se nos fosse 

permitido descartar o fato de que esse é, desde o início, um mundo intersubjetivo da cultura. É 

intersubjetivo porque vivemos nesse mundo como homens entre homens, ligados uns aos ou-

tros por influências compartilhadas e pelo trabalho, compreendendo os outros e sendo com-

preendidos por eles. É um mundo da cultura porque, desde o início, o mundo do cotidiano é 

um universo de significações, isto é, uma textura de sentidos que devemos interpretar para 

que possamos encontrar nosso caminho no mundo e entendê-lo.  Essa textura de sentidos, 

entretanto — e isso separa a dimensão da cultura da dimensão da natureza — se origina e foi 

                                                 
21 Em relação ao conceito “Definindo a Situação”, ver os vários textos de W.I. Thomas, agora organizados em um 
volume, Social Behavior and Personality, Contribution of W.I. Thomas to Theory and Social Research, ed. por Edmund H. Vol-
kart, Nova York, 1951.  Consultar o índice e o valioso ensaio introdutório do editor. 

22 Cf. Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, 1945, p. 158. 
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instituída por meio de ações humanas, nossas e de nossos parceiros humanos, contemporâneos 

e que nos precederam.  Todos os objetos culturais — ferramentas, símbolos, sistemas linguís-

ticos, obras de arte, instituições sociais, etc. — apontam a partir de sua própria origem e sen-

tido para as atividades dos sujeitos humanos.  Por essa razão, estamos sempre conscientes da 

historicidade da cultura que encontramos nas tradições e costumes.  Essa historicidade pode 

ser examinada a partir de sua referência às atividades humanas das quais é seu sedimento.  

Pelo mesmo motivo não posso compreender um objeto cultural sem me referir à atividade 

humana da qual ele se origina.  Por exemplo, não posso entender uma ferramenta sem conhe-

cer o propósito para o qual foi criada, um sinal ou símbolo sem conhecer o que representa na 

mente da pessoa que o usa, uma instituição sem compreender o que ela significa para os indi-

víduos que orientam seu comportamento de acordo com sua existência.  Aqui reside a origem 

do assim chamado postulado da interpretação intersubjetiva das ciências sociais que será foco 

de nossa atenção adiante. 

Nossa próxima tarefa será, no entanto, examinar os constructos adicionais que emergem 

do raciocínio de senso-comum ao levarmos em consideração esse mundo não como o meu 

mundo privado, mas como um mundo intersubjetivo e que também, portanto, o meu conheci-

mento não é uma questão individual, mas desde o início um conhecimento intersubjetivo ou 

socializado.  Para esse propósito teremos que considerar brevemente três aspectos do proble-

ma da socialização do conhecimento: 

a) A reciprocidade de perspectivas ou a socialização estrutural do conhecimento; 

b) A origem social do conhecimento ou a socialização genética do conhecimento; 

c) A distribuição do conhecimento. 

 

a) A reciprocidade de perspectivas 

Na atitude natural do raciocínio de senso-comum no cotidiano tenho como certo que e-

xistem outros seres humanos inteligentes.  Isso implica que os objetos do mundo são, por 

princípio, acessíveis ao conhecimento dos outros, isto é, como objetos conhecidos ou passí-

veis de serem conhecidos por eles.  Isso eu sei e assumo sem questionamento.  Mas também 

sei e tenho como certo que, basicamente, o “mesmo” objeto deve significar algo diferente 

para mim e para qualquer um dos meus semelhantes.  É dessa forma porque 

i) Eu, estando “aqui”, estou a uma distância diferente de outros aspectos e viven-

cio-os como sendo típicos dos objetos diferentemente do outro, que está “lá”.  Pe-
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la mesma razão, certos objetos estão além do meu alcance (da minha visibilidade, 

audição, esfera sensorial, etc.), mas ao alcance do outro, e vice-versa. 

ii) A minha situação biograficamente determinada assim como a dos meus parcei-

ros humanos e, portanto os nossos respectivos propósitos em questão e os nossos 

respectivos sistemas de relevância que se originam de tais propósitos, devem dife-

rir, ao menos até certo ponto. 

O pensamento do senso-comum supera as diferenças nas perspectivas individuais que 

resultam desses fatores por meio de duas idealizações básicas: 

i) A idealização do intercâmbio de pontos de vista: Tenho como certo — e assumo 

que os meus parceiros humanos façam o mesmo — que se eu trocar de posição 

com o outro de modo que o “lá” dele se torna meu, estarei a uma mesma distância 

das coisas e as enxergarei com a mesma tipificação que ele enxerga; mais ainda, 

as mesmas coisas que estão ao alcance dele estarão ao meu alcance. (O reverso 

também é verdadeiro); 

ii) A idealização da congruência do sistema de relevâncias: Até que se prove o 

contrário, tenho como certo — e assumo que os meus parceiros humanos façam o 

mesmo — que as diferenças de perspectivas que emergem de nossas situações bi-

ográficas únicas são irrelevantes para o propósito em questão de qualquer um de 

nós e que ele e eu, que chamamos de “Nós”, assumem que nós dois selecionamos 

e interpretamos os objetos reais ou potencialmente compartilhados e suas caracte-

rísticas de uma maneira idêntica ou ao menos de uma maneira “empiricamente i-

dêntica”, isto é, que é suficiente para qualquer efeito prático. 

 É óbvio que as duas idealizações, a de intercâmbio dos pontos de vista e de congruên-

cia das relevâncias — ambas constituindo a tese geral de reciprocidade de perspectivas — são 

tipicamente constructos de objetos do pensamento que se sobrepõem aos objetos de pensa-

mento da minha experiência privada e daquela dos meus parceiros humanos.  Por meio da 

operação desses constructos do raciocínio de senso-comum se pressupõe que a parte do mun-

do que é assumida como dada para mim também é algo tido como certo para você, meu par-

ceiro humano, e mais ainda, que é tido como certo por “Nós”.  Mas esse “Nós” não inclui 

apenas eu e você, mas “todos os que são um de nós”, isto é, todos aqueles cujos sistemas de 

relevância estão substancialmente (suficientemente) em conformidade com os seus e os meus.  

Portanto, a tese geral das perspectivas recíprocas leva à apreensão de objetos e de seus aspec-

tos efetivamente conhecidos por mim e potencialmente conhecidos por você como o conhe-
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cimento de todos.  Tal conhecimento é concebido como objetivo e anônimo, ou seja, separado 

e independente da minha definição da situação e a da de meus parceiros, das minhas e das 

suas circunstâncias biográficas e dos propósitos em questão existentes e potenciais envolvi-

dos. 

Os termos “objetos” e “aspecto de objetos” devem ser interpretados no sentido mais 

amplo possível como significando objetos do conhecimento tidos óbvios. Se assim fizermos, 

descobriremos a importância dos constructos do pensamento intersubjetivo, originando-se na 

socialização estrutural do conhecimento descrito acima, para muitos problemas investigados, 

mas não completamente analisados por eminentes cientistas sociais.  O que se supõe que seja 

do conhecimento comum por todos que compartilham do nosso sistema de relevâncias é o 

modo de vida considerado natural, o bom, o correto pelos membros do “grupo-inserido” [in-

group];23 como tal, está na origem de muitas receitas sobre como devemos lidar com coisas e 

pessoas para chegarmos a um acordo sobre situações tipificadas, com maneiras e costumes, 

com o “comportamento tradicional”, no sentido dado por Max Weber,24 com afirmações de 

“naturalmente” (of course) consideradas válidas pelo in-group apesar de suas inconsistên-

cias,25 em suma, com o “aspecto relativamente natural do mundo”.26  Todos esses termos se 

referem a constructos de um conhecimento tipificado em uma estrutura altamente socializada 

que se sobrepõe aos objetos de pensamento do meu conhecimento privado do mundo e dos 

conhecimentos privados dos meus parceiros humanos e que são tidos como certos.  No entan-

to, esse conhecimento tem sua história, é uma parte da nossa “herança social”, e isso nos leva 

ao segundo aspecto do problema de socialização do conhecimento, sua estrutura genética. 

 

b) A origem social do conhecimento 

Apenas uma pequena parte do meu conhecimento do mundo se origina a partir da minha 

própria experiência.  A maior parte é derivada socialmente, dada a mim pelos meus amigos, 

meus pais, meus professores e pelos professores dos meus professores. Sou ensinado não só 

sobre como definir o ambiente (isto é, as características típicas do aspecto relativamente natu-

                                                 
23 William Graham Summer, Folksways, A study of the Sociological Importance of Manners, Customs, Mores and Morals, Nova 
York, 1906. [Nota da tradutora:o termo in-group pode ser entendido como “grupo interno” ou “grupo específico”]. 

24 Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization, traduzido por A.M. Henderson e Talcoot Parsons, Nova 
York, 1947, p. 115ff; ser também Talcot Parsons, The Structure of Social Action, Nova York, 1937,  Cap. XVI. 

25 Robert S. Lynd, Middletown in Transition, Nova York, 1937, Cap. XII e Knowledge  for What?, Princeton, 1939, p. 38-
63. 

26 Max Scheler, Die Wissensformen um die Gesellshaft, Probleme einer Soziologie des Wissens, Liepzig, 1926, p. 58ff.  C.f. How-
ard Becker e Helmunt Dahlke, “Max Scheler’s Sociology of Knowledge”, Philosophy and Phenomenological Research, v. II, 
1942, p. 310-22, esp. 315. 
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ral do mundo prevalecente no grupo-inserido como não-questionadas, mas tidas como a so-

matória potencialmente questionável das coisas assumidas consideradas óbvias até segunda 

ordem), mas também sobre como simples constructos devem ser formados de acordo com o 

sistema de relevâncias aceitos do ponto de vista unificado e anônimo do grupo-inserido.  Isso 

inclui modos de vida, métodos de alcançar uma compreensão do ambiente, receitas eficientes 

para o uso de meios típicos para alcançar fins típicos em situações típicas. O meio tipificador 

par excelence, por meio do qual o conhecimento socialmente derivado é transmitido, é o vo-

cabulário e a sintaxe da linguagem cotidiana.  O vernáculo da vida cotidiana é primariamente 

a linguagem das coisas e eventos nomeados, e qualquer nome implica uma tipificação e uma 

generalização que se refere ao sistema de relevância que prevalece no grupo-inserido linguís-

tico que considerou as coisas nomeadas suficientemente relevantes para darem a elas um ter-

mo específico.  O vernáculo pré-científico pode ser interpretado como uma casa do tesouro 

repleta de características e tipos pré-constituídos recém formados, todos socialmente deriva-

dos e carregando um horizonte aberto de conteúdo inexplorado.27 

 

c) A distribuição social do conhecimento 

O conhecimento é socialmente distribuído.  A tese geral das perspectivas recíprocas, pa-

ra sermos francos, supera a dificuldade de que o meu conhecimento atual é apenas potencial-

mente conhecimento para meus parceiros humanos e vice versa.  Mas o estoque de conheci-

mento existente disponível difere de indivíduo para indivíduo, e o raciocínio de senso-comum 

leva esse fato em consideração.  Não só o que um indivíduo sabe difere do que seu vizinho 

sabe, mas também ambos conhecem os “mesmos” fatos.  O conhecimento tem diversos graus 

de clareza, distinção, precisão e familiaridade.  Para usar um exemplo conhecido da diferença 

entre “conhecimento de familiaridade” [knowledge acquaintance] e “conhecimento-sobre” 

[knowoledge about] de William James28, é óbvio que conheço muitas coisas apenas da manei-

ra estúpida da familiaridade, enquanto você tem conhecimento-sobre as coisas que as fazem 

ser o que são e vice-versa.  Sou um “especialista” em um pequeno campo e “leigo” em muitas 

outras e assim também é você.29  O estoque de conhecimento disponível de qualquer indiví-

duo é em qualquer momento de sua vida estruturado em zonas de vários graus de clareza, dis-

tinção e precisão.  Essa estruturação origina-se no sistema de relevâncias predominante e é, 

                                                 
27 Ver meu artigo citado na nota de rodapé 19, p. 392f. 

28 William James, l.c., v. I, p. 221f. 29  

29 Alfred Schütz, “The Well-Informed Citizen, an Essay on the Social Distribution of Knowledge”, Social Research, v. 
13, Dec. 1946, p. 463-472. 
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portanto, determinado biograficamente.  O conhecimento dessas diferenças é por si mesmo 

um elemento da experiência do senso-comum: sei quem e sob quais circunstâncias típicas 

tenho que consultar um médico ou um advogado “competente”.  Em outras palavras, construo 

no cotidiano tipos para os campos de conhecimento que os outros possuem e para a abrangên-

cia e texturas desse conhecimento.  Ao assim proceder, assumo que o outro será guiado por 

certas estruturas de relevância, expressando-as em um conjunto de motivos constantes que 

levam a um padrão particular de ação e mesmo co-determinando sua personalidade.  Mas essa 

afirmação está antecipando a análise dos constructos do senso-comum que se relacionam com 

a compreensão de nossos parceiros humanos, o que será a nossa próxima tarefa.30 

 

3) A estrutura do mundo social a sua tipificação por meio dos constructos do senso-

comum 

 

Eu, o ser humano, nascido no mundo social e vivendo minha vida cotidiana em seu inte-

rior, vivencio-o como sendo construído em torno do meu lugar nele, como aberto à interpreta-

ção e ação, mas sempre tendo como referência minha situação determinada biograficamente.  

Apenas com referência a mim é que certos tipos de relacionamento com os outros adquirem o 

sentido específico que chamo com o nome de “Nós”; apenas com referência a “Nós”, em cujo 

centro me coloco, os outros surgem como “Vocês” e, em referência aos “Vocês”, que se refe-

rem de volta a mim, terceiros surgem com “Eles”.  Em relação à dimensão do tempo, existem 

em referência a mim, no meu atual momento biográfico, os meus “contemporâneos”, com os 

quais um intercâmbio de ações e reações pode ser estabelecido; existem meus “antecessores”, 

sobre os quais eu não posso agir, mas cujas ações passadas e seus resultados estão abertos à 

minha interpretação e à minha influência sobre minhas próprias ações; e meus “sucessores”, 

com os quais nenhuma experiência é possível, mas em direções aos quais posso orientar as 

minhas ações de uma maneira mais ou menos livre de antecipações.  Todos esses relaciona-

mentos mostram as várias formas de intimidade e anonimato, de familiaridade e estranhamen-

                                                 
30 Com a exceção de alguns economistas, (por exemplo, F. A. Hayek, Economics and Knowledge, Economica, Febru-
ary 1937, agora republicado em Individualism and Economic Order, Chicago 1948), o problema da distribuição social do 
conhecimento não atraiu a atenção que merece dos cientistas sociais. Esse tema abre um novo campo para pesquisa 
teórica e empírica que mereceria verdadeiramente o nome de sociologia do conhecimento agora usado para uma 
disciplina frouxamente definida que considera óbvia a distribuição social do conhecimento sobre a qual é fundamen-
tada. Podemos esperar que a investigação sistemática desse campo produzirá contribuições significativas para vários 
problemas das ciências sociais tais como o papel social, a estratificação social, o comportamento institucional ou 
organizacional, a sociologia das ocupações e profissões, do prestígio e status etc. 
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to, de intensidade e abrangência.31 No contexto atual estaremos nos restringindo ao inter-

relacionamento que predomina entre contemporâneos.  Ainda lidando com a experiência do 

senso-comum, poderemos simplesmente assumir que o homem pode compreender seus par-

ceiros humanos e suas ações e que ele pode comunicar-se com outros indivíduos porque ele 

parte do princípio que eles compreendem suas ações também; além disso, ele compreende que 

esse entendimento mútuo tem limites, mas é suficiente para lidar com vários propósitos práti-

cos. 

Entre meus contemporâneos existem alguns com os quais compartilho, pelo menos en-

quanto o relacionamento durar, não apenas uma comunidade de tempo, mas também de espa-

ço.  Podemos chamar, para o propósito de conveniência terminológica, tais contemporâneos 

de “consociados” e o relacionamento predominando entre eles de um relacionamento “face-a-

face”, esse último termo sendo compreendido em sentido diferente daquele empregado por 

Cooley32 e seus sucessores; usamos esse termo apenas para designar um aspecto puramente 

formal do relacionamento social que se aplica tanto à conversa íntima entre amigos como à 

co-presença de estranhos em um vagão de trem. 

Compartilhar uma comunidade de espaço implica que certo setor do mundo externo está 

igualmente ao alcance de cada participante, onde estão objetos comuns de interesse e relevân-

cia.  Para cada participante, o corpo do outro, seus gestos, seu andar e expressões faciais são 

imediatamente observáveis, não sendo apenas coisas ou eventos do mundo externo, mas em 

sua significância fisiognômica, isto é, como sintomas do pensamento do outro.  Compartilhar 

uma comunidade de tempo — e isso significa não apenas tempo externo (cronológico), mas 

também tempo interno — implica que cada parceiro participa a vida em desenvolvimento do 

outro, que ele pode compreender em um presente vívido o pensamento do outro à medida que 

o mesmo é construído passo a passo.  Eles podem, portanto, compartilhar suas antecipações 

do futuro como planos, esperanças, ou ansiedades.  Em suma, consociados estão mutuamente 

envolvidos nas biografias uns dos outros; eles estão envelhecendo juntos; eles vivem — pode-

se dizer assim — em um puro relacionamento-Nós.  

Em tal relacionamento, ainda que possa parecer ambíguo e superficial, o outro é apre-

endido como uma individualidade única (embora apenas um aspecto de sua personalidade se 

torna aparente) na sua situação biográfica única (embora revelada apenas de maneira frag-

                                                 
31 Alfred Schütz, Der Sinnhafte Aufbauder Sozialen Welt (Vienna, 1932). Ver também Alfred Stonier e Karl Bode, “A 
New Approach to the Methodology of the Social Sciences”, Economica (London, v. V, November, 1937), p. 406-424, 
esp. p. 416 f. 

32 Charles H. Cooley, Social Organization (New York, Scribner, 1909), Cap. III-V; e Alfred Schütz, “The Homecomer”, 
American Journal of Sociology, v. 50, March 1945, p. 371. 
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mentada). Em todas as outras formas de relacionamento social (e mesmo no relacionamento 

entre consociados, pelo menos no que diz respeito aos aspectos não revelados do outro) o ser 

do parceiro pode ser apreendido apenas por meio de uma “contribuição da imaginação de uma 

hipotética apresentação de sentido” (para nos referirmos à afirmação de Whitehead citada no 

início desse artigo), isto é, por meio da formação de um constructo de um modo de compor-

tamento típico, um padrão típico de motivos, de atitudes típicas de um tipo de personalidade, 

do qual o outro e seu comportamento sob escrutínio — ambos fora do meu alcance observa-

cional — são apenas instâncias ou exemplares. Não poderemos desenvolver aqui33 a taxono-

mia completa da escrutinização do mundo social e das várias formas de constructos de tipos 

de cursos de ação e tipos de personalidade necessários para compreender o outro e seu com-

portamento.  Pensando no meu amigo ausente A, eu formo um tipo ideal de sua personalidade 

e comportamento baseado na minha experiência pregressa de A como meu consociado.  Colo-

cando uma carta no correio, espero que aquela pessoa desconhecida, chamada carteiro, agirá 

de uma maneira típica, não muito inteligível para mim, de forma que a minha carta alcançará 

o endereçado em um tempo razoavelmente típico.  Sem nunca ter conhecido um francês ou 

um alemão eu entendo “Por que a França teme o rearmamento da Alemanha”. Obedecendo as 

regras gramaticais do inglês, sigo um padrão de comportamento social aceito de parceiros 

falantes de inglês adaptando o meu comportamento de modo que eu seja compreendido por 

eles. Finalmente, qualquer artefato ou utensílio refere-se ao parceiro anônimo que o produziu 

para ser usado por outros parceiros anônimos para alcançarem propósitos típicos por meios 

típicos. 

Esses são apenas alguns exemplos, mas eles estão organizados de acordo com o grau de 

anonimato de um relacionamento entre contemporâneos envolvidos e daí a necessidade de um 

constructo para compreender o outro e seu comportamento.  Fica claro que um aumento no 

anonimato envolve um decréscimo na complexidade do conteúdo.  Quanto mais anônimo for 

o constructo caracterizador, tanto mais ele estará separado da individualidade do parceiro en-

volvido, com menos aspectos de sua personalidade e padrões de comportamento contribuindo 

para compor a tipificação elaborada para servir a um propósito específico, para o qual a elabo-

ração do constructo foi feita.  Se fizermos uma distinção entre os tipos de personalidade34 

(subjetivos) dos tipos de cursos-de-ação (objetivos), podemos dizer que o aumento do anoni-

mato do constructo leva à dominação do primeiro pelo segundo.  No anonimato completo 

                                                 
33 Ver nota de rodapé 30. 
34 No original em inglês, personal types. N.T. 
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espera-se que os indivíduos sejam intercambiáveis e o tipo de curso-de-ação se refira ao com-

portamento de “qualquer um” agindo da maneira definida pelo constructo como sendo típico. 

Para resumir, podemos dizer que, exceto no relacionamento-Nós puro entre consocia-

dos, nunca poderemos apreender a individualidade única de nossos parceiros na sua situação 

biográfica única.  Nos constructos do raciocínio de senso-comum, as outras pessoas são, na 

melhor das hipóteses, seres parciais, e entram no relacionamento-Nós puro apenas com parte 

de sua personalidade.  Esse insight é importante sob vários aspectos. Ele ajudou Simmel35 a 

superar o dilema entre consciência individual e coletiva, tão claramente percebido por Dur-

kheim;36 ele está na base da teoria de Cooley37 sobre a origem do Self por meio de um “feito 

espelho”;  levou George Mead38 a seu criativo conceito de “outro generalizado”; é decisivo 

para o esclarecimento de conceitos tais como “funções sociais”, “papel social” e, last but not 

least, “ação racional”. 

Mas essa isso é apenas a metade da estória.  A minha construção do outro como um ser 

parcial, visto como o executor de papéis ou funções típicos, tem um corolário no processo de 

auto-tipificação quando entro em interação com esse outro. Não estou envolvido em tal rela-

cionamento com o total da minha personalidade, mas apenas com algumas camadas dela. Ao 

definir o papel do outro assumo também um papel. Ao tipificar o comportamento do outro 

estou tipificando o meu próprio, que é inter-relacionado com o dele, transformando o meu ser 

em um passageiro, consumidor, pagador de impostos, leitor, observador, etc..  É essa auto 

tipificação que está na diferença feita por William James39 e George H. Mead entre “EU” e 

“MIM” no que se refere ao ser social.40 

                                                 
35 Georg Simmel, “Note on the Problem: How is Society Possible?”, traduzido por Albion W. Small, The Ameri-
can Journal of Sociology, XVI, November 1910, p. 372-391; ver também, The Sociology of Georg Simmel, tra-
duzido, editado e com introdução por Kurt H. Wolff, (The Free Press, Glencoe, Ill. 1950);  consultar o Índice 
para o item “Individual and Group”. 
36 Uma apresentação excelente da perspectiva de Durkheim está em Georges Gurvitch, La Vocation Actuelle de 
la Sociologie (Presses Universitaires de France, Paris, 1950), Cap. VI, p. 351-409; ver também Talcott Parsons, 
The Structure of Social Action, Cap. X; Emile Benoit- Smullyan: “The Sociologism of Emile Durkheim e his 
School”, em Harry Elmer Barnes: An Introduction to the History of Sociology (University of Chicago Press, 
Chicago, 1948), p. 499-537, e Robert K. Merton: Social Theory and Social Structure (The Free Press, Glencoe, 
Ill. 1949), Cap. IV, p. 125-150. 
37 Charles H. Cooley, Human Nature and the Social Order (ed. rev., New York, 1922), p. 184. 
38 George H. Mead, Mind, Self, and Society (Chicago, 1934), p. 152-163. 
39 William James, op. cit., v. Ij Cap. X. 38  
40 George H. Mead, op. cit., p. 173-175, 196-198, 203; “The Genesis of the Self”, republicado em The Philoso-
phy of the Present (Chicago, 1932), p. 176-195; “What Social Objects Must Psychology Presuppose?” Journal of 
Philosophy, v. X, 1913, p. 374-380. 
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Temos, no entanto, de manter em mente que os constructos do senso-comum usados pa-

ra a tipificação do outro e de mim mesmo são em grande parte derivados socialmente e apro-

vados socialmente.  Dentro desse grupo inclusivo, a maior parte dos tipos de personalidade e 

de curso-de-ação é tida como óbvia — até prova em contrário —, como um conjunto de re-

gras e receitas que resistiram ao teste do tempo até então e que se espera que continuem a 

existir no futuro. Mais ainda, o padrão dos constructos típicos é frequentemente institucionali-

zado com um padrão de comportamento, garantido pelos costumes tradicionais e habituais e 

algumas vezes por meios específicos do assim chamado controle social, como a ordem legal. 

 

(4) Tipos de ação e tipos de personalidade 

Temos agora que investigar brevemente o padrão da ação e da interação social que está 

na base da construção dos tipos de curso-de-ação e tipos de personalidade no pensamento do 

senso-comum. 

(a) Ação, projeto, motivo 

O termo “ação” usado aqui deve designar a conduta humana planejada antecipadamente, 

ou seja, a conduta baseada em um projeto preconcebido.  O termo “ato” deve designar o resul-

tado desse processo, ou seja, a ação realizada.  A ação pode ser interna (por exemplo, a tenta-

tiva de resolver um problema científico mentalmente) ou externa, desenvolvendo-se no mun-

do externo; pode acontecer por ação ou omissão, sendo que a abstenção proposital de uma 

ação é considerada uma ação em si mesma. 

Todo planejamento consiste na antecipação de uma conduta futura por meio de fantasi-

as. No entanto, não é o processo de desenvolvimento da ação, mas sim o ato fantasiado como 

se tivesse sido realizado que é o ponto de início de todo planejamento.  Devo visualizar a situ-

ação que quero que se realize por meio da minha ação antes que eu possa rascunhar os passos 

individuais do processo da ação futura que dará como resultado essa situação.  Falando meta-

foricamente, tenho que ter alguma ideia da estrutura que deverá ser erguida antes que eu possa 

rascunhar a planta.  Desse modo tenho que me colocar na minha fantasia em um momento no 

futuro quando essa ação já terá sido realizada. Apenas então posso reconstruir por meio de 

fantasias os passos individuais que terão trazido esse ato futuro. Na terminologia sugerida, 

não é a ação futura, mas o ato futuro que é antecipado no projeto e é antecipado no tempo 

gramatical do Futuro do Pretérito, modo futuri exacti.  Essa perspectiva temporal peculiar ao 

projeto tem consequências importantes: 

(i) Todo o planejamento de meus próximos atos está baseado no meu conhecimento no 

momento da elaboração do projeto.  A esse conhecimento pertence a minha experiência 



 

17 
 

de atos executados anteriormente que são tipicamente similares com aquele que está 

sendo projetado.  Consequentemente, todo o processo de elaboração do projeto inclui 

um tipo de idealização, chamada por Husserl a idealização “posso-fazer-novamente”,41 

ou seja, o pressuposto de que eu, em circunstâncias tipicamente similares, ajo de manei-

ra tipicamente similar ao modo com que agi antes para fazer acontecer certa situação.  É 

claro que essa idealização envolve a construção de um tipo específico.  O meu conhe-

cimento no momento da elaboração do projeto deve ser, estritamente falando, diferente 

do meu conhecimento depois de realizado o ato projetado, se não por outra razão além 

do fato de que “amadureci” e pelo menos as experiências que tive ao realizar o meu pro-

jeto foram modificadas por circunstâncias biográficas e ampliaram o meu estoque de 

experiências.  Portanto, a ação “repetida” será algo mais do que a mera reapresentação.  

A primeira ação A’ começou com um conjunto de circunstâncias C’ e trouxeram a situ-

ação S’; a ação repetida A” começa em um conjunto de circunstâncias C” e espera-se 

que resulte na situação S”. Necessariamente C” será diferente de C’ porque a experiên-

cia em que A’ teve sucesso em fazer acontecer S’ pertence ao meu estoque de conheci-

mento, que é um elemento de C”, enquanto ao meu estoque de conhecimento, que era 

um elemento de C’, pertencia apenas a antecipação vazia de que seria esse o caso.  Si-

milarmente, S” será diferente de S’ assim como A” de A’.  Isto acontece porque todos 

os termos — C’, C”, A’, A”, S’, S” — são eventos únicos e permanentes. No entanto, 

são exatamente essas características que as tornam únicas e permanentes no sentido es-

trito — ao meu pensamento de senso-comum — que são eliminadas como irrelevantes 

para o meu propósito.  Ao fazer a idealização “posso-fazer-novamente” estou meramen-

te interessado na tipificação de A, C e S, todos eles sem os aspectos inéditos. A constru-

ção consiste, falando figurativamente, na supressão dos aspectos inéditos como sendo 

irrelevantes e isso, incidentalmente, é característico de todas as tipificações. 

Esse argumento será especialmente importante para a análise do conceito da assim 

chamada ação racional.  É obvio que nas ações habituais e rotineiras do cotidiano apli-

camos a construção descrita acima ao seguirmos receitas e regras práticas que resistiram 

ao teste do tempo e frequentemente ligamos meios e fins sem um claro conhecimento 

“sobre” as conexões reais.  Mesmo no pensamento de senso-comum construímos um 

mundo de fatos supostamente inter-relacionados contendo exclusivamente elementos ti-

dos como relevantes para o nosso propósito. 
                                                 
41 Edmund Husserl, Formale und Transzendentale Logik, Versuch einer Kritik der Logischen Vernunft (Halle 
1929), Sec. 74, p. 167; Erfahrung und Urteil, Sec. 24, Sec. 51b. 
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(ii) A perspectiva temporal do projeto esclarece um pouco o relacionamento entre proje-

to e motivo.  Na fala comum o termo “motivo” abrange dois conjuntos diferentes de 

conceitos que devem ser distinguidos um do outro: 

(a) Podemos dizer que o motivo de um assassino foi obter o dinheiro da vítima. Aqui  

“motivo” significa a situação, o propósito com que a ação foi empreendida. Podemos 

chamar esse tipo de motivo “com-o-fim-de”.  Do ponto de vista do ator, essa classe 

de motivos se refere ao futuro. A situação que será realizada pela ação futura, fanta-

siada no seu projeto, é o motivo com-o-fim-de realizar a ação. 

(b) Podemos dizer que o assassino foi motivado a cometer o seu ato porque ele cresceu 

neste ou naquele ambiente, teve essas ou aqueles experiências na infância, etc.. Essa 

classe de motivos, que chamaremos de “motivos-porque (genuínos) 42”, se refere às 

experiências passadas que, do ponto de vista do ator, determinaram que ele agisse 

como agiu.  O que se motiva em uma ação do tipo “porque” é o próprio projeto de 

ação [, ou seja, o motivo com-o-fim-de] (por exemplo, satisfazer a sua necessidade 

por dinheiro matando um homem). 

Não podemos entrar aqui43 em uma análise mais detalhada da teoria dos motivos. De-

vemos apenas apontar que o ator que vive seu processo de ação tem apenas o motivo “com-o-

fim-de” em mente, isto é, a situação planejada que deve ser realizada. Só ao voltar-se para seu 

ato realizado ou para as fases iniciais de seu ato ainda em desenvolvimento ou para o projeto 

que antecipa o ato modo futuri exacti é que o ator pode apreender retrospectivamente o moti-

vo-porque que determinou que ele fizesse o que fez ou o que ele planejou fazer.  Mas aí o ator 

não está agindo mais; ele é um observador de si próprio. 

A distinção entre os dois tipos de motivos se torna de vital importância para a análise da 

interação humana que passamos a discutir agora. 

 

(b) Interação social 

Qualquer forma de interação social é fundamentada nos constructos descritos aqui antes 

que possa se voltar para a compreensão do outro e do padrão da ação em geral. Tomemos 

como exemplo a interação de consociados envolvidos em processos de perguntas e respostas.  

                                                 
42 Os motivos para-o-fim-de podem ser expressos linguisticamente nas línguas modernas também com sentenças 
“porque”.  Motivos para-o-fim-de genuínos, entretanto, não podem ser expressos em sentenças “para-o-fim-de”. 
Essa diferença entre duas possibilidades de expressão linguística relacionadas ao motivo para-o-fim-de, por 
importante que seja em outro contexto, será desconsiderado e os termos “motivos-porque” ou “sentenças-
porque” serão usados exclusivamente para os motivos-porque genuínos e sua expressão linguística. 
43 Ver nota de rodapé 30. 
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Ao planejar minha pergunta antecipo que o outro entenderá minha ação (por exemplo, a for-

mulação que faço da pergunta) e que essa compreensão o levará a agir de tal forma que eu 

possa entender o seu comportamento como uma resposta adequada. (I: “Onde está a tinta da 

caneta?” O outro aponta para a mesa).  O motivo com-o-fim-de da minha ação é obter a in-

formação adequada que, nessa situação específica, pressupõe que a compreensão do meu mo-

tivo com-o-fim-de se tornará o motivo-porque do outro, que é realizar uma ação de forma a 

me fornecer a informação, considerando-se que o outro é capaz e quer fazer isso, o que assu-

mo que seja o caso. Eu assumo que ele entende a minha língua, que ele sabe o quer dizer “tin-

ta”, que ele me responderá se ele souber a resposta, etc..  Em termos mais gerais, assumo que 

ele será guiado pelos mesmos tipos de motivos pelos quais no passado, segundo o conheci-

mento que tenho, eu mesmo e muitos outros seremos guiados sob circunstâncias tipicamente 

similares.  Nosso exemplo mostra que mesmo a mais simples interação na vida comum pres-

supõe uma série de constructos do senso-comum — nesse caso, constructos antecipados do 

comportamento do outro — todos baseados na idealização de que os motivos com-o-fim-de se 

tornarão motivos-porque de nosso parceiro e vice-versa.  Chamaremos essa idealização da 

reciprocidade de motivos.  É óbvio que essa idealização depende de uma tese geral sobre a 

reciprocidade de perspectivas uma vez que implica que os motivos imputados ao outro são 

tipicamente os mesmos que os meus próprios ou que o de outros em circunstâncias similares; 

tudo isso está de acordo com o meu conhecimento disponível genuíno ou derivado socialmen-

te. 

Vamos supor agora que desejo encontrar um pouco de tinta para carregar minha caneta 

tinteiro de forma que eu possa escrever uma proposta para o comitê que seleciona candidatos 

a bolsas de estudo que, se for contemplada, mudará todo o meu modo de vida. Eu, o ator 

(questionador), e apenas eu, sei desse plano para obter a bolsa, que é o motivo para-o-fim-de 

da minha atual ação, a situação que desejo tornar realidade.  Naturalmente, isso deve ser feito 

por meio de uma série de passos (escrever a proposta, trazer os instrumentos necessários até 

onde posso alcançá-los, etc.), cada um deles deverá ser materializado por uma “ação” com seu 

projeto específico e seu motivo para-o-fim-de específico.  No entanto, todas essas “sub-ações” 

são apenas etapas da ação total e todos os passos intermediários a serem materializados pelas 

mesmas são apenas meios para obter meu objetivo final como definido em meu projeto origi-

nal.  É a abrangência do projeto original que segura essa corrente de ações parciais inter-

relacionadas em uma unidade singular.  Isso se torna totalmente claro se consideramos que 

nessa corrente de ações parciais inter-relacionadas, projetada para materializar situações que 

são apenas “meios” para obter a finalidade do projeto, alguns links podem ser substituídos por 
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outros ou mesmo deixados de lado sem qualquer mudança no projeto original.  Se não posso 

encontrar um pouco de tinta posso recorrer à máquina de escrever de forma a preparar a mi-

nha proposta. 

Em outras palavras, apenas o ator sabe “quando sua ação começa e termina”, ou seja, 

quando a mesma foi completada. É a abrangência de seus projetos que determina a unidade da 

ação.  O parceiro não tem conhecimento do plano que antecede a ação do ator nem do contex-

to da unidade mais ampla na qual a mesma se insere.  Ele conhece apenas aquele fragmento 

da ação do ator que se tornou aparente para ele, isto é, o ato observado por ele ou as etapas 

anteriores da ação que está em desenvolvimento.  Se o receptor da minha pergunta fosse per-

guntado posteriormente por outra pessoa o que eu queira, ele responderia que eu queria en-

contrar um pouco de tinta para a caneta-tinteiro.  Isso é tudo o que ele sabe do meu plano e 

seu contexto, e ele deverá necessariamente olhar para o mesmo como se fosse uma unidade de 

ação restrita a si própria.  Para “compreender” o que eu, o ator, quis dizer por meio de minha 

ação ele terá que começar do ato observado e construir desse ponto o meu motivo com-o-fim-

de subjacente, pelo qual fiz o que foi observado. 

Chegamos ao ponto em que fica claro que o sentido de uma ação é necessariamente di-

ferente (a) para o ator; (b) para o parceiro envolvido com ele na interação e tendo com ele, 

portanto, um conjunto de relevâncias e propósitos em comum; e (c) para o observador não 

envolvido na relação.  Esse fato leva a duas importantes consequências: primeiro, que no pen-

samento de senso-comum temos pouca chance de compreender suficientemente a ação do 

outro para os nossos propósitos; segundo, que para aumentar essa chance temos que procurar 

o sentido que a ação tem para o ator.  Portanto, o postulado da “interpretação subjetiva do 

sentido”, como segue o termo infeliz, não é uma particularidade da sociologia de Max We-

ber44 ou da metodologia das ciências sociais em geral, mas um princípio da construção dos 

tipos de conduta na experiência do senso-comum. 

Mas a interpretação subjetiva do sentido é apenas possível por meio da revelação dos 

motivos que determinam a conduta. Ao associarmos um tipo de conduta aos motivos típicos 

do ator chegamos à construção do tipo de personalidade.  Esse último pode ser mais ou menos 

anônimo e, portanto, mais ou menos vazio de conteúdo.  No relacionamento-Nós entre conso-

ciados, a conduta dos outros, seus motivos (desde que se tornem manifestos) e sua pessoa 

                                                 
44 Max Weber, op. cit., p. 9, 18, 22, 90, esp. p. 88: “Em ‘ação’ estão incluídos todos os comportamentos huma-
nos que e na medida em que o indivíduo que age atribui um sentido subjetivo a ela (...). A ação é social na medi-
da em que, devido ao sentido subjetivo atribuído pelo indivíduo (ou indivíduos) que age, leva em consideração o 
comportamento dos outros e assim se orienta em sua trajetória.” Ver Talcott Parsons, op. cit., esp. p. 82ff, 345-
47, e 484ff; Felix Kaufmann, op. cit., p. 166. 
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(desde que esteja envolvido na ação manifesta) podem ser compartilhados imediatamente e os 

tipos construídos, aqui descritos, mostrarão um grau muito baixo de anonimato e um alto grau 

de completude. Na construção de tipos de conduta de contemporâneos que não são consocia-

dos nós imputamos ao ator mais ou menos anônimo um conjunto de motivos supostamente 

invariantes que governam suas ações.  Esse conjunto é ele mesmo um constructo de expecta-

tivas típicas do comportamento do outro e tem sido frequentemente investigado em termos do 

papel social ou do comportamento funcional ou institucional.  No pensamento do senso-

comum tal constructo tem uma importância particular por projetar ações que são dirigidas ao 

comportamento dos meus contemporâneos (não dos meus consociados).  Suas funções podem 

ser descritas como segue: 

(1) Assumo como sendo óbvio que minha ação (por exemplo, colocar um envelope de-

vidamente fechado e selado na caixa do correio) levará um contemporâneo (o carteiro) a de-

sempenhar ações típicas (coletar a correspondência) de acordo com motivos com-o-fim-de 

típicos (o de corresponder a seus deveres ocupacionais) tendo como resultado a situação por 

mim esperada (entrega da carta ao destinatário a um tempo razoável). (2) Também assumo 

que o meu constructo do tipo de conduta do outro corresponde substancialmente à tipificação 

que ele faz de si mesmo e que ele tem um constructo tipificado de mim, seu parceiro anôni-

mo, que tem um comportamento típico baseado em motivos típicos e supostamente invarian-

tes (“Assume-se que quem coloca um envelope devidamente fechado e selado na caixa do 

correio pretende que o mesmo será entregue ao destinatário no tempo devido”). (3) Além dis-

so, na minha própria auto-tipificação — ou seja, ao assumir o papel de cliente dos serviços 

dos correios — tenho que planeja a minha ação de uma forma típica que suponho ser a forma 

que o típico funcionário dos correios espera que um cliente típico se comporte.  Tal constructo 

de padrões de comportamentos mutuamente entrelaçados revela-se como um constructo de 

motivos com-o-fim-de e motivos-porque entrelaçados que são supostamente invariantes.  

Quanto mais institucionalizado ou padronizado for tal padrão de comportamento, isto é, quan-

to mais tipificado segundo uma forma socialmente reconhecida por meio de leis, regras, regu-

lamentos, costumes, hábitos, etc., tanto maior é a chance que o meu próprio comportamento 

auto-tipificado realizará a situação que se tem em mente. 

 

 (c) O Observador 

Devemos ainda caracterizar o caso especial do observador que não é um parceiro no 

contexto da interação.   Seus motivos não estão entrelaçados com os motivos da pessoa ou 

pessoas observadas. Ele está “sintonizado” neles, mas eles não estão sintonizados nele.  Em 
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outras palavras, o observador não participa do complicado jogo de espelhos por meio do qual, 

no padrão de interação entre contemporâneos, os motivos com-o-fim-de do ator se tornam 

compreensíveis ao parceiro com se fossem os seus próprios motivos-porque e vice-versa.  É 

precisamente esse fato que constitui o chamado “desinteresse” ou afastamento do observador.  

Ele não está envolvido nas expectativas e temores do ator, não se preocupa se eles irão se en-

tender ou não, e se alcançarão seus objetivos por meios dos motivos entrelaçados.  Dessa 

forma, seu sistema de relevâncias difere daquele das partes interessadas, mas permite que ele 

ainda assim veja mais ou menos o mesmo do que é visto pelas partes em interação.  Mas em 

qualquer circunstância, são apenas os fragmentos manifestos das ações dos parceiros em inte-

ração que estão acessíveis para a sua observação.  Para conseguir compreendê-los, o observa-

dor tem que recorrer a seu próprio conhecimento de padrões típicos de interação similares em 

cenários situacionais típicos similares e deve construir os motivos dos atores a partir da con-

duta que é aparente a sua observação.  Os constructos do observador são, portanto, diferentes 

daqueles usados pelos participantes em sua interação, se não por outra razão pelo fato de que 

o propósito do observador é diferente daqueles dos parceiros em interação e, assim, os siste-

mas de relevâncias acoplados a tais propósitos também são diferentes.  Há apenas uma pe-

quena chance, embora uma chance suficiente para muito objetivos práticos, de que o observa-

dor na vida cotidiana conseguirá apreender o sentido subjetivo dos atos de um ator.  Essa 

chance aumenta com o grau de anonimato e padronização do comportamento observado.  O 

observador científico dos padrões de inter-relação humana, o cientista social, tem que desen-

volver métodos específicos para construir seus constructos de forma a garantir sua aplicabili-

dade para a interpretação do sentido subjetivo que atos observados têm para os atores.  Entre 

esses instrumentos estamos especialmente interessados nos constructos de modelos das assim 

chamadas ações racionais.  Vamos considerar inicialmente o sentido possível para o termo 

“ação racional” no contexto da experiência do senso-comum da vida cotidiana. 

 

III.  AÇÃO RACIONAL NO CONTEXTO DA EXPERIÊNCIA DO SENSO-COMUM 

 

A linguagem comum não distingue de forma precisa entre uma forma de ação razoável, 

plausível e uma forma racional de ação.  Podemos dizer que um homem agiu de forma plausí-

vel se o motivo e a conduta de sua ação são compreensíveis para nós, que somos seus parcei-

ros ou observadores.  Esse será o caso se sua ação estiver de acordo com um conjunto de re-

gras e receitas socialmente sancionadas para lidar com problemas típicos por meio da aplica-

ção de meios típicos para alcançar objetivos típicos.  Se Eu, se Nós, se “Qualquer um como 
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nós” encontrarmo-nos em circunstâncias tipicamente similares, agiremos de maneira similar.  

Comportamento plausível, entretanto, não pressupõe que o ator seja guiado por seus motivos 

e seu contexto de meios e fins.  Uma forte reação emocional a um transgressor pode ser plau-

sível e evitá-la seria tolice. Se uma reação parece plausível a um observador e, além disso, é 

esperada como resultado de uma escolha equilibrada entre diferentes cursos de ação possíveis, 

podemos chamá-la de razoável mesmo se tal ação seguir padrões tradicionais ou habituais 

considerados óbvios. A ação racional, entretanto, pressupõe que o ator tenha percepção clara e 

distinta45 quanto aos fins, meios e os resultados secundários, o que “envolve consideração 

racional de meios alternativos para o fim em questão, das relações do fim com outros possí-

veis resultados da aplicação de cada um dos meio utilizados, e, finalmente, de possíveis fins 

diferentes. A determinação da ação, seja em termos afetivos seja em termos tradicionais, é, 

portanto, incompatível com este tipo.”46 

Essas definições ainda preliminares para as ações ponderadas, razoáveis e racionais são 

afirmadas em termos de interpretações do senso-comum da ação de outras pessoas no cotidia-
                                                 
45 Esse postulado de Liebniz enfatiza obviamente o conceito de racionalidade usado por muitos estudantes desse 
tópico.  Pareto, ao diferenciar entre ações lógicas e não lógicas, exige que a primeira tenha que associar logica-
mente sentidos não só do ponto de vista do sujeito conduzindo a ação, mas também do ponto de vista de outras 
pessoas que têm um conhecimento mais amplo, isto é, do cientista. [Vilfredo Pareto, Trattato de Sociologia 
Generate, tradução para o inglês sob o título de The Mind and Society, ed. por Arthur Livingston (Harcourt Bra-
ce & Co., New York 1935 e 1942); ver especialmente volume I, seções. 150ff.]. O propósito objetivo e subjetivo 
devem ser idênticos. O professor Talcott Parsosn (The Structure of Social Action, p. 58) desenvolve uma teoria 
similar.  Pareto admite, entretanto, (l.c., seção 150) que do ponto de vista subjetivo quase todas as ações huma-
nas pertencem à classe lógica.  O professor Haward Becker (Through Values to Social Interpretation, 1950, 
Duke University Press, p. 23-27), é da opinião que a ação deve ser considerada racional que o estiver completa-
mente centrada em meios considerados pelo ator como adequados para a realização dos fins aos quais ele consi-
dera não ambíguos. 
46 A caracterização da “ação racional” aqui segue a definição de Max Weber para um dos dois tipos de ações 
racionais distinguidas por ele, a saber, (op. cit,. p. 115) as assim chamadas “weckrationales Handeln” (que na 
tradução de Parsons é “orientação racional com relação a fins”).  Desconsideramos aqui o segundo tipo de ação 
racional apontado por Weber, as “wertrationales Handeln” (que na tradução de Parsons é “orientação racional 
com relação a um valor absoluto”), uma vez que a distinção entre os dois tipos pode ser reduzida, para os propó-
sitos deste artigo, a uma distinção entre dois tipos de “motivos-porque” levando a um projeto de uma ação. 
“Zweckrationales Handeln” implica que, no sistema de projetos hierárquicos, chamados neste artigo de “planos”, 
diversos cursos de ação estão disponíveis para escolha e que essa escolha será racional; a “Wertnationales Han-
deln” não pode [pressupor a] escolha entre diversos projetos de ação igualmente abertos para o ator no interior 
de seu sistema de planos.  O projeto [racional] pode ser um pressuposto, mas existem alternativas abertas para 
realizar a situação projetada e elas devem ser determinadas por meio de uma seleção racional.  Parsons apontou 
corretamente (l.c., p. 115, nota de rodapé 38) que é praticamente impossível encontrar termos em inglês para 
“Zweckrational” e “Wertrational”, mas a opção que ele escolheu para a tradução dos termos implica já uma 
interpretação da teoria de Weber ofusca um aspecto importante: eles não são, no caso de “zweckrationalitdt”, um 
sistema de fins precisos pressupostos, nem, no caso de “wertrationalitdt”, um valor absoluto. (Para a teoria de 
Parsons, ver p. 16ff, em sua introdução ao volume da obra de Weber).  

Muito mais importante para o nosso problema que a distinção de dois tipos de ação racional é a distinção entre 
ações racionais dos dois tipos de um lado e as ações tradicionais e afetivas de outro.   O mesmo se aplica para as 
modificações sugeridas por Howard Becker (op. cit. p.22ff) que sugere “quatro tipos de meios” membros de 
qualquer sociedade seguem ao buscarem realizar seus fins: (1) racionalidade prática; (2) racionalidade sanciona-
da; (3) não-racionalidade tradicional; (4) não-racionalidade afetiva.  Enquanto Weber e Parsons incluem em seus 
conceitos de racionalidade os fins, Becker fala em termos de meios. 
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no, mas, caracteristicamente, elas se referem não só ao estoque de conhecimento assumido 

como óbvio no grupo ao qual o observador desse curso de ação pertence, mas também ao 

ponto de vista subjetivo do ator, ou seja, a seu estoque de conhecimento disponível no mo-

mento em que a ação tem lugar.  Isso implica várias dificuldades.  Em primeiro lugar, como 

vimos, nossa situação biográfica determina o problema em questão e, portanto, os sistemas de 

relevâncias sob os quais os vários aspectos do mundo, são construídos na forma de tipos.  

Necessariamente, portanto, o estoque de conhecimento do ator difere daquele do observador.  

Mesmo a tese geral da reciprocidade de perspectivas não é suficiente para eliminar essa difi-

culdade, porque ela pressupõe que tanto o observador quanto o observado compartilham um 

sistema de relevâncias suficientemente homogêneo na estrutura e conteúdo para o propósito 

prático envolvido.  Se esse não for o caso, então o curso de ação que é perfeitamente racional 

do ponto de vista do ator pode parecer não racional para o parceiro ou para o observador e 

vice-versa.  Ambas tentativas, de induzir a chuva por meio de uma dança da chuva ou seme-

ando nuvens com iodeto de prata são, da perspectiva subjetiva, ações racionais do ponto de 

vista do índio Hopi ou do meteorologista moderno, respectivamente, mas ambas seriam julga-

das como não racionais, por exemplo, pelo meteorologista de 20 anos atrás. 

Em segundo lugar, mesmo se restringirmos nossa investigação ao ponto de vista subje-

tivo temos que verificar se existe uma diferença no sentido do termo “racional”, na concepção 

de razoável, quando aplicado às minhas próprias ações passadas ou para a determinação do 

curso futuro das minhas ações.  No início, parece que a diferença é considerável; o que eu fiz 

já foi feito e não pode ser desfeito, embora a situação que resultou das minhas ações pode ser 

modificada ou eliminada por contra-movimentos. Não tenho, em relação às minhas ações pas-

sadas, a possibilidade de escolha. Qualquer coisa antecipada de uma maneira vazia no projeto 

que precedeu a minha ação passada foi realizada ou não no resultado da minha ação.  Por ou-

tro lado, toda ação futura é projetada sob a idealização do “posso fazer novamente”, que pode 

ou não resistir à prova. 

Uma análise mais apurada mostra, porém, que mesmo ao julgar a razoabilidade de nos-

sas próprias ações passadas sempre nos referimos ao nosso conhecimento disponível no mo-

mento de planejar tal ação.  Se concluirmos, retrospectivamente, que aquilo que planejamos 

naquele momento como um curso de ação razoável, sob as circunstâncias então conhecidas, se 

mostrou um fracasso, podemos acusar a nós mesmos de vários equívocos: de um erro de jul-

gamento se as circunstâncias então presentes foram avaliadas de maneira incorreta ou incom-

pleta; ou de uma falta de visão projetiva, se falhamos em antecipar desenvolvimentos futuros, 

etc.  Não diremos, porém, que agimos de maneira não racional. 
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Portanto, em ambos os casos, aquele da ação passada e da ação futura, nosso julgamento 

de razoabilidade se refere ao projeto determinando o curso da ação e, de forma mais precisa, à 

escolha entre vários projetos de ação envolvidos.  Como foi demonstrado em outra obra,47 

qualquer projeção de ação futura envolve uma escolha entre pelo menos dois cursos de condu-

ta, a saber, levar a ação adiante ou se abster de fazê-lo. 

Cada uma das alternativas disponíveis para a escolha tem, como disse Dewey,48 de ser 

ensaiada como fantasia de forma a permitir a escolha e a decisão possíveis.  Se essa delibera-

ção for estritamente racional, então o ator deve ter um conhecimento claro e distinto dos se-

guintes elementos de cada curso de ação planejado disponíveis para escolha: 

(a) a situação particular a partir da qual a sua ação projetada deve ter início.  Isso envolve 

uma definição suficientemente precisa de sua situação biográfica no ambiente físico e 

socio-cultural; 

(b) a situação que deverá ter lugar pela ação projetada, isto é, o fim.  No entanto, assim 

como não há tal coisa como um projeto ou um fim isolados (todos os projetos presentes 

em minha mente em determinado momento, estando integrados a um sistema de proje-

tos, mobilizaram meus planos e meus planos estão integrados no meu plano de vida), 

não há fins isolados. Eles estão interconectados em uma ordem hierárquica e a realiza-

ção de um fim pode ter repercussões no outro. Tenho que ter, portanto, um conhecimen-

to claro e distinto do lugar do meu projeto na ordem hierárquica dos meus planos (ou da 

inter-relação do fim a ser realizado por meio de outros fins), a compatibilidade de um 

com o outro, e as possíveis repercussões de um sobre o outro, em suma: dos resultados 

secundários da minha ação futura, como diz Max Weber.49 

(c) dos vários meios necessários para alcançar o fim estabelecido, da possibilidade de tra-

zê-los ao meu alcance, do grau de conveniência de sua aplicação, do emprego possível 

desses mesmos meios para alcançar outros fins em potencial e da compatibilidade dos 

meios selecionados com outros meios necessários para a materialização de outros proje-

tos. 

A complicação aumenta consideravelmente se o projeto do ator da ação racional envol-

ve a ação racional ou a reação de um parceiro.  Projetar racionalmente tal tipo de ação envol-

ve conhecimento suficientemente claro e distinto da situação inicial não apenas como definida 
                                                 
47 Alfred Schütz, “Choosing Among Projects of Action”, Philosophy and Phenomenological Research, v. XII, n. 
2, December 1951, p. 161-184. 
48 John Dewey, Human Nature and Conduct (Modern Library edition, p. 190). 
49 Ver citação de Max Weber, p. 21-22. 
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por mim, mas também como definida pelo outro.  Além disso, deve haver a possibilidade de 

que o outro esteja prestando atenção em mim e considerará minha ação relevante o suficiente 

para ser motivada na forma de “porque” devido a meu motivo “para-o-fim-de”. Se esse for o 

caso, então deve existir a possibilidade de que o outro me compreenda, e isso quer dizer que 

no caso de um inter-relacionamento racional, que ele interpretará minha ação como sendo 

uma ação racional e que ele reagirá de uma maneira racional. Entretanto, ao assumirmos que o 

outro reagirá desse modo, isso implica [duas coisas]: de um lado, que ele terá conhecimento 

suficientemente claro e distinto do meu projeto e de seu lugar na hierarquia dos meus planos 

(pelo menos na medida em que as minhas ações explícitas tornam meus planos manifestos 

para ele) e do meu sistema de relevâncias associado aos planos; e, de outro, que a estrutura e 

escopo de seu estoque de conhecimento disponível serão, na sua parte relevante, substancial-

mente similares aos meus e que o seu e o meu sistema de relevâncias será, se não coincidente, 

pelo parcialmente congruente.  Se, além disso, eu assumir na minha projeção que a reação do 

outro a minha ação projetada será racional, irei supor que ele, ao projetar a sua resposta, co-

nhece todos os elementos (a), (b) e (c), citados acima, no que diz respeito a sua própria reação 

de uma forma clara e distinta.  Consequentemente, se eu projetar uma ação racional que, para 

ser levada adiante, requer o encadeamento dos meus motivos e dos motivos do outro (por e-

xemplo, quero que o outro faça algo para mim), devo ter, por meio de um jogo de espelhos 

peculiar, conhecimento suficiente do que ele, o outro, sabe (e sabe ser relevante no que diz 

respeito ao meu propósito) e que esse conhecimento que tenho dele deve incluir um reconhe-

cimento suficiente com aquilo que sei.  Essa é a condição de uma interação racional ideal, 

pois sem conhecimento mútuo eu não poderia projetar “racionalmente” a realização de meu 

objetivo por meio da cooperação ou reação do outro.  Além disso, tal conhecimento mútuo 

deve ser claro e distinto; uma expectativa mais ou menos vazia do comportamento do outro 

não é suficiente. 

Parece que sob essas circunstâncias racionais a interação social se torna impraticável 

mesmo entre parceiros. Mesmo assim, recebemos respostas razoáveis a perguntas razoáveis, 

nossos comandos são obedecidos, jogamos xadrez juntos, em suma, chegamos a um acordo 

com os nossos parceiros.  Como isso é possível? 

Duas respostas diferentes se apresentam. Primeiramente, se se trata de e uma interação 

entre parceiros, podemos pressupor que a participação mútua na vida dos parceiros, o fato de 

compartilharem antecipações que é tão característica da relação-Nós, estabelece os pré-

requisitos para a interação racional que acabamos de analisar.  Mesmo assim, é exatamente 

essa relação-Nós pura que é o elemento irracional de toda inter-relação entre parceiros.  A 
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segunda resposta se aplica não só à inter-relação entre parceiros, mas também entre contem-

porâneos em geral. Podemos explicar a racionalidade da interação humana pelo fato de que 

ambos os atores orientam suas ações por meio de certos padrões aprovados socialmente como 

regras de conduta pelo grupo ao qual pertencem: normas, hábitos de bom comportamento, 

maneiras, o quadro de referência organizacional oferecido por uma divisão de trabalho em 

particular, as regras do jogo de xadrez, etc.  Mas nem a origem nem o uso de padrões social-

mente aprovados é propriamente “racional”.  Tais padrões podem ser aceitos tradicionalmente 

ou comumente apenas como sendo óbvios, e, em relação ao sentido das nossas definições 

anteriores, um comportamento desse tipo será razoável apenas, mas não necessariamente ra-

cional.  De todo o modo, não será “idealmente” racional, isto é, não atenderá a todos os crité-

rios usados na análise desse conceito. 

Chegamos, portanto, à conclusão de que “ação racional” no nível do senso-comum é 

sempre uma ação que se dá no interior um conjunto não questionado e não determinado de 

constructos de padrões pertinentes ao contexto, motivos, meios e fins, cursos de ação e perso-

nalidades envolvidas e tidos como óbvios.  Eles são, no entanto, considerados óbvios não a-

penas pelo ator, mas também pelo parceiro.  A partir desse conjunto de constructos, formando 

seus horizontes indeterminados, um conjunto de elementos, que são clara e distintamente de-

terminados, emerge.  São a esses elementos que se refere o conceito de racionalidade do sen-

so-comum.  Assim é que podemos dizer que, nesse nível, as ações são na melhor das hipóte-

ses parcialmente racionais e que a racionalidade tem vários graus.  Por exemplo, nossa supo-

sição de que o parceiro envolvido conosco em um padrão de interação conhece seus elemen-

tos racionais nunca atingirá a “certeza empírica” (ou seja, certeza “até prova em contrário” ou 

“bom até contra-evidência”),50 mas sempre terá o caráter de plausibilidade, ou seja, de possi-

bilidade subjetiva (em contraposição à probabilidade matemática).  Temos sempre que “apos-

tar” e “assumir riscos” e essa situação se expressa nas nossas esperanças e temores, que são 

meramente os corolários de nossa incerteza básica quanto ao resultado da nossa interação pro-

jetada. 

De fato, quanto mais padronizado for o tipo de ação, quanto mais anônima for essa a-

ção, maior será a possibilidade subjetiva de conformidade e, portanto, maior o sucesso do 

comportamento intersubjetivo. No entanto — e esse é o paradoxo da racionalidade no nível 

do senso-comum — quanto mais padronizado for o tipo de ação, tanto menos os elementos 

                                                 
50 Edmund Husserl, Erfahrung und Urteil, seção 77, p. 370. 
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subjacentes se mostram como passíveis de análise pelo pensamento do senso-comum nos ter-

mos de percepção racional. 

Tudo isso se refere ao critério de racionalidade tal como aplicado ao pensamento da vi-

da cotidiana e seus constructos.  É apenas no nível de modelos de interação que os tipos cons-

truídos pelo cientista social, de acordo com certos requisitos especiais definidos pelos méto-

dos de sua ciência, que o conceito de racionalidade alcança seu significado completo.  Para 

deixar isso claro, temos inicialmente que examinar o caráter básico de tais constructos cientí-

ficos e sua relação com a “realidade” do mundo social, uma vez que tal realidade se apresenta 

ao pensamento do senso-comum da vida cotidiana. 

 

IV.  CONSTRUCTOS DOS OBJETOS DE PENSAMENTO PELAS CIÊNCIAS SOCIAIS 

V.  

(1) O postulado da interpretação subjetiva 

Não existe contenda entre cientistas sociais de que o objeto das ciências sociais é o 

comportamento humano, suas formas, organização, e seus produtos.  No entanto, existem di-

ferentes opiniões sobre se esse comportamento deve ser estudado da mesma maneira que os 

cientistas da natureza estudam seu objeto ou se o objetivo das ciências sociais é a explicação 

da “realidade social” como a experimenta o homem vivendo sua vida cotidiana no mundo 

social.  A seção introdutória do presente artigo procurou mostrar que um princípio é incompa-

tível com o outro.  Nas páginas seguintes, assumimos a posição que as ciências sociais têm 

que lidar com o comportamento humano e sua interpretação do senso-comum na realidade 

social, envolvendo a análise de todo o sistema de projetos e motivos, de relevâncias e cons-

tructos apresentados nas seções anteriores.   Tal análise se reporta necessariamente ao ponto 

de vista subjetivo, isto é, à interpretação da ação e seu contexto segundo o ator.  Uma vez que 

esse postulado da interpretação subjetiva é, como vimos, um princípio geral da construção dos 

tipos de cursos de ação na experiência do senso-comum, qualquer ciência social que aspire a 

apreender a “realidade social” tem que adotar esse princípio também. 

Entretanto, em um primeiro momento, parece que essa afirmação está em contradição 

com o método já estabelecido nas mais avançadas ciências sociais.  Tomemos como exemplo 

a Economia moderna.  Pois não é que o economista estuda o “comportamento dos preços” 

que, em lugar do comportamento do homem na situação de mercado, o “formato das curvas 

de demanda” em vez das antecipações dos sujeitos econômicos simbolizados em tais curvas? 

O economista não investiga de forma bem sucedida temas como “poupança”, “capital”, “ciclo 

de negócios”, “salários” e “desemprego”, “multiplicadores” e “monopólio” como se esses 
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fenômenos estivessem totalmente separados de quaisquer atividades dos sujeitos econômicos, 

ainda mais sem entrar na estrutura do sentido subjetivo que tais atividades podem ter para 

eles?  As realizações das teorias econômicas modernas tornam inútil negar que tal esquema 

conceitual abstrato pode ser usado de forma bem-sucedida para a solução de muitos proble-

mas.  E exemplos similares poderiam ser dados para praticamente todo o campo de todas as 

demais ciências sociais.  Uma investigação mais detalhada, no entanto, revela que esse es-

quema conceitual abstrato é nada mais do que um atalho intelectual e que os elementos subje-

tivos subjacentes das ações humanas envolvidas são ou consideradas óbvias ou consideradas 

irrelevantes no que diz respeito ao propósito científico do momento — o problema sob exame 

— e é, portanto, desconsiderado.  Compreendido corretamente, o postulado da interpretação 

subjetiva, tal como aplicado à economia assim como a todas as outras ciências sociais, signi-

fica apenas que podemos — e para certos propósitos, devemos — nos referir às atividades dos 

sujeitos no mundo social e suas interpretações em termos de um sistema de projetos, meios 

disponíveis, motivos, relevâncias e assim por diante.51 

No entanto, se isso for verdade, duas outras perguntas devem ser respondidas.  Em pri-

meiro lugar, vimos nas análises anteriores que o sentido subjetivo que uma ação tem para um 

ator é único e individual porque se origina na situação biográfica única e individual do ator.  

Como então seria possível apreender o sentido subjetivo cientificamente? Em segundo lugar, 

o contexto de sentido de qualquer sistema de conhecimento científico é conhecimento objeti-

vo, mas acessível a todos os cientistas e disponível para controle deles, o que quer dizer que é 

passível de ser verificado, invalidado, ou tornado falso por eles.  Como então é possível apre-

ender por meio de um sistema de conhecimento objetivo estruturas do sentido subjetivo? Es-

tamos diante de um paradoxo? 

Ambas as questões podem ser satisfatoriamente respondidas por meio de algumas sim-

ples considerações.  Quanto à primeira pergunta, aprendemos com Whitehead que todas as 

ciências têm que construir objetos do pensamento próprios que se sobrepõem os objetos do 

pensamento de senso-comum.52 Os objetos do pensamento construídos pelas ciências sociais 

não se referem a atos específicos de indivíduos específicos situados em uma situação especí-

fica.  Por meio de instrumentos metodológicos, que descreveremos a seguir, o cientista social 

substitui os objetos do pensamento de senso-comum, tidos como ocorrências e eventos espe-

cíficos, construindo um modelo de um setor do mundo social no qual apenas ocorrem os e-

                                                 
51 Ludwig Von Mises chama o seu “Treatise on Economics” corretamente de  Human Action (New Haven, 
1949). Ver também F. A. Hayek, The Counter-Revolution of Science, Glencoe 1952, p. 25-36. 
52 Ver acima, p. 3. 
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ventos tipificados que são relevantes para o problema particular do cientista que está sob in-

vestigação.  Todos os demais acontecimentos no mundo social são considerados irrelevantes, 

como “dados” contingentes, que devem ser colocados de fora da pergunta por meio de técni-

cas metodológicas apropriadas como, por exemplo, por meio do pressuposto de “todo o res-

tante permanecendo estável”.53 Entretanto, é possível construir um modelo de um setor do 

mundo social consistindo de integrações humanas típicas e analisar esse padrão de interação 

típico quanto ao sentido que pode ter para os tipos de personalidade de atores que suposta-

mente originaram esse padrão. 

A segunda questão deve ser enfrentada.  É de fato um problema específico das ciências 

sociais a criação de instrumentos metodológicos para alcançar o conhecimento objetivo e ve-

rificável de uma estrutura de sentido subjetivo.  Para esclarecer essa questão, devemos consi-

derar rapidamente a atitude específica do cientista em relação ao mundo social. 

 

(2) O cientista social como um observador desinteressado  

A atitude do cientista social é a de um mero observador desinteressado do mundo social.  

Ele não está envolvido na situação observada, que não é para ele de interesse prático, mas 

meramente de interesse cognitivo.  Não se trata da arena de suas atividades, mas apenas do 

objeto de sua contemplação.  Ele não age em seu interior, vivamente interessado no resultado 

de suas ações, esperando ou temendo as consequências desses atos, mas ele observa com o 

mesmo distanciamento com o qual o cientista natural observa as ocorrências em seu laborató-

rio. 

Uma palavra de cautela é necessária aqui para evitar possíveis mal-entendidos.  Natu-

ralmente, em sua vida cotidiana, o cientista social permanece um ser humano, um homem 

vivendo entre seus parceiros, com os quais ele se relaciona de diversas maneiras. E, claro, a 

própria atividade científica ocorre no interior da tradição do conhecimento socialmente cons-

truído, é baseada na cooperação com outros cientistas, exige comprovações mútuas e críticas, 

e só pode ser comunicada por meio da interação social.  No entanto, na medida em que a ati-

vidade científica é socialmente fundamentada, é somente uma entre todas as outras atividades 

que ocorrem no mundo social.  Lidar com a ciência e questões científicas no interior do mun-

do social é uma coisa; a atitude especificamente científica que o cientista tem que adotar em 

relação a seu objeto é outra, e é apenas esse último que nos propomos a examinar a seguir. 

                                                 
53 Sobre esse conceito, ver Felix Kaufmann, op. cit., p. 84ff e 213ff; sobre o conceito de “situação científica”, ver 
p. 52 e 251 n. 4.. 
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Nossa análise da interpretação do senso-comum do mundo social da vida cotidiana mos-

trou que a situação biográfica do homem com a atitude natural determina em qualquer mo-

mento seu propósito. O sistema de relevâncias ligado ao objetivo seleciona os objetos especí-

ficos e alguns aspectos típicos de tais objetos que se destacam contra um pano de fundo de 

coisas tidas como óbvias.  O homem em sua vida cotidiana considera a si próprio como o cen-

tro do mundo social que ele agrupa junto a si em camadas de vários níveis de intimidade e 

anonimato.  Ao escolher adotar a atitude de um observador desinteressado — em nossos ter-

mos: ao estabelecer o plano de vida para o trabalho científico — o cientista social se desloca 

de sua situação biográfica no mundo social.  O que é considerado óbvio na situação biográfica 

da vida cotidiana pode se tornar questionável para o cientista e vice-versa; o que parece da 

mais alta relevância em um nível pode se tornar inteiramente irrelevante em outro.  O centro 

de orientação foi radicalmente deslocado e assim também foi a hierarquia de planos e proje-

tos.  Ao decidir levar adiante um plano para um trabalho científico por meio da busca desinte-

ressada pela verdade de acordo com regras pré-estabelecidas, chamadas de método científico, 

o cientista entrou no campo do conhecimento preorganizado, chamado de corpus de sua ciên-

cia.54 Ele deve ou aceitar o que é considerado por seus colegas cientistas como conhecimento 

estabelecido ou “demonstrar” porque ele não pode aceitar isso. É apenas dentro dessa referên-

cia que ele pode selecionar seu problema científico específico e fazer suas decisões científi-

cas.  Essa referência constitui o seu “estar em uma situação científica” que se sobrepõe a sua 

situação biográfica como um ser humano dentro do mundo. Desse modo, o problema científi-

co, uma vez estabelecido, é que determina o que é e o que não é relevante para sua solução, 

portanto, o que deve ser investigado e o que pode ser considerado como óbvio com datum, e, 

finalmente, o cientista deve decidir sobre o nível de pesquisa no seu sentido mais amplo, isto 

é, as abstrações, generalizações, idealizações, em suma: os constructos necessários e admissí-

veis para considerar o problema como solucionado.  Em outras palavras, o problema científi-

co é o locus de todos os possíveis constructos relevantes para sua solução, e cada constructo 

carrega — para tomar emprestado um termo da matemática — um subscrito que se refere ao 

problema e para o qual foi estabelecido.  Segue-se que qualquer mudança no problema sob 

investigação e no nível de pesquisa envolve a modificação das estruturas de relevância e dos 

constructos formados, implicando a solução de outro problema ou sua solução em outro nível; 

um grande número de mal-entendidos e controvérsias nas ciências sociais se origina na des-

consideração a esse fato. 

                                                 
54 Ibid., p. 42 e 232. 
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(3) Diferenças entre o senso-comum e os constructos científicos dos padrões de ação 

Vamos considerar rapidamente (e de forma muito incompleta) algumas das mais impor-

tantes diferenças entre os constructos do senso-comum e os constructos dos padrões de intera-

ção que se originam na transição da situação biograficamente determinada e para a situação 

científica.  Constructos do senso-comum são formados de um “Aqui” no mundo que implica o 

pressuposto da reciprocidade de perspectivas.  A distribuição social do conhecimento deter-

mina a estrutura peculiar do constructo tipificado, por exemplo, o grau de anonimato pressu-

posto nos papéis de personalidade, a padronização de cursos de ação e a suposta estabilidade 

de motivos.  No entanto, essa distribuição social depende ela própria da composição do esto-

que de conhecimento disponível que é em si mesmo um elemento da experiência do senso-

comum.  Os conceitos de “Nós”, “Você”, “Eles”, de “grupo interno” e “grupo externo”, de 

parceiros, contemporâneos, antecessores e sucessores, todos eles com as suas estruturações 

específicas de familiaridade e anonimato, estão ao menos implícitos nas tipificações de senso-

comum ou são mesmo co-constitutivos dessas tipificações.  Tudo isso é pressuposto não só 

pelos participantes de um padrão de interação social, mas também pelo mero observador de 

tal interação que ainda faz as suas observações a partir de sua situação biográfica no mundo 

social.  A diferença entre um e outro é que o participante no padrão de interação, guiado pela 

idealização da reciprocidade de motivos, assume seus próprios motivos como estando encade-

ados com o dos seus parceiros, enquanto que para o observador apenas fragmentos explícitos 

das ações dos atores estão acessíveis.  Ainda assim, ambos, participantes e observador, for-

mam seus constructos do senso-comum a partir de suas respectivas situações biográficas.  

Tanto em um caso como no outro, esses constructos têm um lugar específico na cadeia de 

motivos que se origina na hierarquia dos planos determinada biograficamente. 

Os constructos dos padrões de interação humana formados pelo cientista social são de 

um tipo inteiramente diferente. O cientista social não tem um “Aqui” no mundo social ou, 

mais precisamente, ele considera sua posição nesse “Aqui” e no sistema de relevâncias ligado 

a ele como irrelevante para o seu empreendimento científico.  Seu estoque de conhecimento 

disponível é o corpus de sua ciência e ele deve considerar como óbvio — o que quer dizer 

nesse contexto: como validado cientificamente — a não ser que ele torne explícito por que ele 

não pode considerar assim.  A esse corpus da ciência pertencem também as regras dos proce-

dimentos que resistiram às provas, a saber, os métodos de sua ciência, incluindo-se os méto-

dos de formar constructos de uma maneira cientificamente relevante.  Esse estoque de conhe-

cimento é de uma natureza bem diferente daquela que o homem tem disponível em sua vida 
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cotidiana.  Na verdade, esse estoque também mostrará diversos graus de clareza e distinção.  

Mas essa estruturação dependerá do conhecimento que se originou dos problemas resolvidos, 

de suas implicações ainda ocultas e de horizontes abertos de outros problemas ainda não for-

mulados.  O cientista considera como óbvio o que ele define como um datum, e isso indepen-

de das crenças aceitas por qualquer grupo interno no mundo da vida cotidiana.55  O problema 

científico, uma vez estabelecido, determina sozinho a estrutura de relevâncias. 

O fato de que o cientista social não tem um “Aqui” no mundo social implica que ele não 

organiza esse mundo em camadas, tendo a si mesmo como centro.  Ele não pode entrar como 

um parceiro em um padrão de interação com um dos atores no cenário social sem abandonar, 

ao menos temporariamente, sua atitude científica.  O observador participante ou o pesquisador 

de campo estabelece contato com o grupo estudado como um homem entre parceiros; a única 

diferença é que o sistema de relevâncias do cientista, que serve como um esquema para a sua 

seleção e interpretação, é determinado pela sua atitude científica, que pode ser temporaria-

mente deixada de lado para ser retomada em seguida. 

Portanto, ao adotar uma atitude científica, o cientista social observa os padrões de inte-

ração humana ou seus resultados desde que eles estejam acessíveis a sua observação e abertos 

a sua interpretação. Entretanto, ele deve interpretar esses padrões de interação em termos da 

estrutura de sentido subjetivo desses padrões, a não ser que ele queira abandonar qualquer 

esperança de apreender a “realidade social”. 

Para atender a esse postulado, o observador participante procede de maneira similar ao 

observador do padrão de interação social no mundo da vida cotidiana, embora seja guiado por 

um sistema de relevâncias totalmente diverso. 

 

(4) O modelo científico do mundo social 56 

O cientista social começa seu trabalho construindo padrões de cursos de ação típicos 

que correspondem a eventos observados.  A partir daí ele associa a esses cursos de ação típi-

cos padrões de tipos de personalidade, ou seja, um modelo de um ator que ele imagina que 

seja dotado de consciência.  No entanto, trata-se de uma consciência limitada que contém na-

da mais do que os elementos relevantes para o desempenho dos padrões de curso de ação sob 

observação e, desse modo, relevantes para o problema investigado pelo cientista.  O cientista 

                                                 
55 Desconsideramos propositalmente os problemas da assim chamada sociologia do conhecimento implicados 
aqui. 
56 Sobre esta seção, além da bibliografia mencionada nas notas de rodapé 30 e 43,  confira Alfred Schütz: “The 
Problem of Rationality in the Social World”, Economica, v. X, May, 1943, p. 130149. 
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atribui, portanto, a essa consciência fictícia um conjunto de motivos para-o-fim-de típicos 

correspondendo aos objetivos dos padrões de curso de ação observados e motivos-porque 

típicos sobre os quais os motivos para-o-fim-de se sustentam.  Ambos os tipos de motivos são 

considerados invariantes na mente desse ator-modelo imaginário. No entanto, esses modelos 

de atores não são seres humanos vivendo suas situações biográficas no mundo social da vida 

cotidiana.  Estritamente falando, eles não têm qualquer biografia ou história; e a situação na 

qual eles estão situados não é uma situação definida por eles, mas sim por seu criador, o cien-

tista social.  Ele criou essas marionetes ou homunculi para manipulá-los visando seus propósi-

tos.  Uma consciência artificial é atribuída a eles pelo cientista, uma consciência construída de 

tal maneira que o estoque de conhecimento disponível pressuposto (inclusive os motivos inva-

riantes atribuídos) fará com que as ações que se originam desse estoque sejam subjetivamente 

compreensíveis, desde que essas ações sejam conduzidas por atores reais no mundo social.  

Mas a marionete e sua consciência artificial não estão submetidas às condições ontológicas 

dos seres humanos.  O homunculus não nasceu, ele não cresceu, e ele não morrerá.  Ele não 

tem anseios e medos; ele não conhece a ansiedade como o principal motivo de todos os seus 

atos.  Ele não é livre no sentido de que sua ação pode transgredir os limites que seu criador, o 

cientista social, predeterminou.  Ele não pode, portanto, ter outros conflitos de interesse e mo-

tivos do que aqueles que o cientista social impôs a ele.  Ele não pode errar, pois errar não é o 

seu destino típico.  Ele não pode escolher, exceto entre as alternativas que o cientista social 

colocou diante dele.  Por outro lado, o homem, como Simmel viu claramente,57 entra em 

qualquer relação social apenas com uma parte de seu ser e está sempre, simultaneamente, den-

tro e fora de tal relação; o homunculus, colocado em uma relação social é [, por outro lado,] 

colocado ali em sua totalidade. Ele é nada além do que o gerador de suas funções típicas, pois 

a consciência artificial imposta a ele contém meramente aqueles elementos que são necessá-

rios para tornar essa função subjetivamente compreensível. 

Vamos examinar rapidamente algumas das implicações dessa caracterização geral.  O 

homunculus é investido com um sistema de relevâncias que tem origem no problema científi-

co de seu construtor e não em uma situação específica de um ator no mundo que é biografi-

camente determinada.  É o cientista quem define o que é para a sua marionete o Aqui e o Ali, 

o que está a seu alcance, o que significa para ele um Nós e um Você ou um Eles.  O cientista 

determina o estoque de conhecimento que seu modelo supostamente tem a seu alcance.  Esse 

estoque de conhecimento não é construído socialmente e, a não ser que seja especialmente 

                                                 
57 Ver nota de rodapé 33. 
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designado para isso, não faz referência a uma aprovação social. O sistema de relevância perti-

nente ao problema científico sob investigação determina a sua estrutura intrínseca, ou seja, os 

elementos sobre os quais o homunculus deveria supostamente ter conhecimento, aqueles que 

ele teria apenas conhecimento superficial e aqueles que ele simplesmente assumiria como 

óbvios. Assim é determinado o que supostamente seria familiar e o que seria anônimo para ele 

e em que nível a tipificação das experiências do mundo impostas a ele tem lugar. 

Se tal modelo de ator é concebido como inter-relacionado e interagindo com outros — 

esses também, sendo homunculus —, então a tese das perspectivas recíprocas, suas intercone-

xões e, portanto, a correspondência de motivos, é determinada pelo construtor.  O curso de 

ação e os tipos de personalidade supostamente formados pela marionete e seus parceiros, in-

clusive a definição de seus sistemas de relevância, papéis, motivos, não têm o caráter de uma 

mera possibilidade que pode ou não se realizar devido a eventos futuros.  O homunculus é 

destituído de antecipações quanto às reações dos outros e quanto a suas próprias ações e tam-

bém de auto-tipificações.  Ele não assume um papel que não aquele atribuído pelo diretor do 

“teatro de marionetes”, que chamamos de modelo do mundo social.  É ele, o cientista social, 

que monta o cenário, que distribui os papéis, que dá as falas, que define quando a “ação” co-

meça e quando acaba e que determina, portanto, a “amplitude dos projetos” envolvidos.  To-

dos os padrões e instituições que governam as características comportamentais do modelo são 

fornecidos desde o início pelos constructos do observador científico. 

Em tal modelo simplificado do mundo social, atos puramente racionais e escolhas ra-

cionais a partir de motivos racionais são possíveis porque todas as dificuldades pesando sobre 

o ator real no mundo da vida cotidiana foram eliminadas.  Portanto, o conceito de 

racionalidade no sentido estrito definido anteriormente aqui não se refere a ações dentro da 

experiência de senso-comum da vida cotidiana no mundo social; é a expressão de um tipo 

particular de constructos de certos modelos específicos do mundo social construídos pelo 

cientista social para certos propósitos metodológicos específicos. 

Antes, porém, de discutirmos as funções específicas dos modelos “racionais” do mundo 

social, teremos que apontar alguns princípios que governam a construção de modelos científi-

cos da ação humana em geral. 

 

(5) Postulados para os constructos do modelo científico do mundo social 

Dissemos anteriormente que o principal problema das ciências sociais é desenvolver um 

método para lidar de uma maneira objetiva com o sentido subjetivo da ação humana e que os 

objetos do pensamento das ciências sociais devem permanecer consistentes com os objetos do 
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pensamento do senso-comum, formados pelos homens na vida cotidiana com o fim de com-

preender a realidade social.  Os constructos-modelo tais como descritos anteriormente aten-

dem a essas exigências se eles forem construídos de acordo com os seguintes postulados: 

(1) O postulado da consistência lógica 

O sistema de constructos típicos elaborados pelo cientista deve ser estabelecido com o 

máximo grau de clareza e distinção quanto ao referencial conceitual envolvido e deve ser ple-

namente compatível com os princípios da lógica formal.  O atendimento desse postulado ga-

rante a validade objetiva dos objetos do pensamento construídos pelo cientista social e seu 

caráter estritamente lógico é uma das mais importantes características pelas quais os objetos 

de pensamento científicos são diferenciados dos objetos do pensamento construídos pelo pen-

samento de senso-comum na vida cotidiana os quais foram substituídos pelos primeiros. 

(2) O postulado da interpretação subjetiva 

Para poder explicar as ações humanas, o cientista deve se perguntar qual modelo de 

mente individual pode ser construído e que conteúdos típicos devem ser atribuídos a ela para 

que sejam explicados os fatos observados como resultado da atividade de tal mente de uma 

forma inteligível.  O atendimento a esse postulado garante a possibilidade de remeter todos os 

tipos de ação humana ou seus resultados ao sentido subjetivo que tal ação ou resultado tem 

para o ator. 

(3) O postulado da adequação 

Cada um dos termos do modelo científico da ação humana deve ser construído de tal 

maneira que o ato humano executado no mundo da vida por um ator individual da maneira 

indicada pelo constructo típico será compreensível para o próprio ator assim como para seus 

parceiros em termos da interpretação de senso-comum do cotidiano.  O atendimento a esse 

postulado garante a consistência dos constructos do cientista social em relação aos constructos 

da experiência de senso-comum da realidade social. 

 

V. CONSTRUCTOS DO MODELO SOCIAL DOS PADRÕES DA AÇÃO RACIONAL 

 

Todos os constructos do mundo social, para serem científicos, têm que atender aos crité-

rios desses três postulados.  Mas não seria considerado racional qualquer constructo ou qual-

quer atividade científica que atendesse ao postulado de consistência lógica, por definição? 

Isso é certamente verdadeiro, mas aqui temos que evitar um mal-entendido perigoso. 

Devemos distinguir entre constructos racionais de modelos da ação humana por um lado e 

constructos de modelos das ações humanas racionais, por outro.  A ciência pode construir 
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modelos racionais do comportamento irracional, como podemos notar a partir de uma passa-

gem de olhos sobre um livro-texto de psiquiatria.  Por outro lado, o pensamento do senso-

comum frequentemente constrói modelos irracionais de comportamentos altamente racionais, 

por exemplo, na explicação das decisões econômicas, políticas, militares e mesmo científicas 

ao fazer a conexão entre essas decisões a sentimentos ou ideologias que supostamente gover-

nam o comportamento dos participantes.  A racionalidade da construção do modelo é uma 

coisa, e nesse sentido todos os modelos científicos construídos apropriadamente — e não ape-

nas aqueles das ciências sociais — são racionais; a construção de modelos do comportamento 

racional é outra coisa.  Seria um grande mal-entendido acreditar que é o propósito dos cons-

tructos de modelos nas ciências sociais ou um critério para seu caráter científico que os pa-

drões do comportamento irracional fossem interpretados como se fossem racionais. 

No que se segue estaremos principalmente interessados na utilidade de modelos cientí-

ficos — portanto racionais — de padrões de comportamento racional. Pode ser facilmente 

percebido que o constructo de um tipo de curso de ação perfeitamente racional, de seu tipo de 

personalidade correspondente e também do padrão de interação são, por princípio, possíveis. 

Isso é verdadeiro porque, ao construir um modelo de consciência fictícia, o cientista pode 

selecionar como relevante para o seu problema apenas aqueles elementos que tornam as ações 

ou reações de seus homunculi possíveis.  O postulado de racionalidade que tal constructo deve 

atender como ser formulado como apresentamos a seguir. 

Os tipos de curso de ação e de personalidade devem ser construídos de tal maneira que 

um ator no mundo-da-vida desempenharia a ação típica se ele tivesse conhecimento perfeita-

mente claro e distinto de todos os elementos, e apenas dos elementos, assumidos pelo cientista 

social como sendo relevantes para essa ação e a para [demonstrar] a tendência para o uso dos 

meios mais apropriados, considerados como estando à disposição do ator, para que este alcan-

ce os fins definidos pelo próprio constructo. 

As vantagens do uso se tais modelos de comportamento racional nas ciências sociais 

podem ser caracterizadas como segue: 

(1) A possibilidade de construir padrões de interação social sob o pressuposto de que 

todos os participantes em tal interação agem racionalmente dentro de um conjunto de condi-

ções, meios, fins e motivos definidos pelo cientista social e presumidos como sendo ou co-

muns para todos os participantes ou distribuídos entre eles de uma maneira específica.  Por 

meio desse arranjo o comportamento padronizado — tal como os papéis sociais, comporta-

mento institucional, etc. — pode ser estudado isoladamente. 



 

38 
 

(2) Enquanto o comportamento de indivíduos no mundo-da-vida social não é previsível 

a não ser como antecipação, o comportamento racional de um tipo de personalidade construí-

do é por definição previsível, isto é, dentro dos limites dos elementos tipificados no construc-

to.  O modelo de ação racional pode, portanto, ser usado como um instrumento para verificar 

o comportamento desviante no mundo social real e associá-lo a “dados que transcendem o 

problema”, isto é, a elementos não tipificados. 

(3) Por meio de variações de alguns elementos, vários modelos ou mesmo um conjunto 

de modelos de ações racionais podem ser construídos para solucionar um mesmo problema 

científico e ser comparados uns com os outros. 

O último ponto, no entanto, exige um comentário.  Dissemos anteriormente que todos 

os constructos carregam um “subtexto” que se refere ao problema sob investigação e que de-

vem ser revistos se ocorrer uma mudança no problema.  Não haveria uma contradição entre 

essa percepção e a possibilidade de construir vários modelos concorrentes para a solução do 

mesmo problema científico? 

A contradição desaparece se considerarmos que qualquer problema é apenas o locus de 

implicações que podem ser tornadas explícitas ou, para usar o termo de Husserl,58que carre-

gam junto a seu horizonte interior de elementos inquestionáveis, mas potencialmente questio-

náveis. 

Para tornar o horizonte interno do problema explícito, devemos variar das condições 

dentro das quais os atores fictícios supostamente agem, os elementos do mundo sobre o qual 

eles supostamente têm conhecimento, seus motivos interligados presumidos, o grau de famili-

aridade ou anonimato no qual eles assumem como estando inter-relacionados, etc..  Como um 

economista preocupado com a teoria do oligopólio,59 posso construir, por exemplo, modelos 

de uma única firma ou de uma indústria ou do sistema econômico como um todo.  Se me res-

tringir à teoria da firma individual (digamos, se analisando os efeito de um acordo de cartel na 

produção da commodity que for de meu interesse), posso construir um modelo de um produtor 

agindo sob condições de competição desregulada, outro modelo de um produtor sob as mes-

mas condições de custo agindo sob as restrições de um cartel impostas a ele e com o conhe-

                                                 
58 Sobre o conceito de horizonte, ver Helmut Kuhn, “The Phenomenological Concept of Horizon” em Philoso-
phical Essays in Memory of Edmund Husserl, editado por Marvin Farber (Harvard University Press, Cambridge, 
1940), p. 106-124 e Ludwig Legrebe em Husserl, Erfahrung und Urteil, seções. 8-10. 
59 Agradeço a permissão dada por meu amigo, professor Fritz Machlup, para usar os exemplos mencionados aqui 
de seu livro The Economics of Seller’s Competition Model Analysis of Seller’s Conduct, (Baltimore, 1952, p. 
4ff). 
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cimento de restrições similares impostas a outros fornecedores da mesma commodity. Pode-

mos então comparar a produção da firma nos dois modelos. 

Todos esses modelos são modelos de ações racionais, mas não de ações desempenhadas 

por seres humanos em situações definidas por eles.  As ações são pressupostas como executá-

veis pelos tipos de personalidade construídos pelo economista dentro do ambiente artificial no 

qual ele colocou seus humunculi. 

 

VI.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A relação entre o cientista social e a marionete que ele criou reflete em certa medida 

um problema antigo da teologia e da metafísica, a saber, aquele entre Deus e suas criatu-

ras.  A marionete existe e age apenas pela graça do cientista; ela não pode agir de outra 

maneira a não ser daquela que está de acordo com o propósito que a sabedoria do cientista 

determinou que ela levasse adiante.  No entanto, se supõe que a marionete agirá como se 

não fosse determinada, mas como se pudesse determinar a si própria.  Uma harmonia total 

foi pré-estabelecida entre a consciência determinada impingida sobre a marionete e o am-

biente pré-constituído no qual ela supostamente age livremente para fazer escolhas racio-

nais e decisões.  Essa harmonia é possível apenas porque ambos, a marionete e seu ambi-

ente restrito, são criaturas do cientista.  E ao limitar-se aos princípios que o guiaram, o ci-

entista consegue descobrir a harmonia perfeita nesse universo que ele mesmo estabeleceu. 
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