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O austríaco Alfred Schütz ocupou-se, na primeira metade do século XX, a 
construir uma base filosófica para as ciências sociais. Enfrentando os 
behavioristas e a teoria do ator racional, buscou na fenomenologia husserliana 
elementos para empreender uma sociologia compreensiva, na linha aberta por 
Max Weber. Schütz tinha duas grandes metas interligadas em seu 
pensamento: (1) erigir uma sociologia fenomenológica (2) a partir da relação 
do pensamento de Husserl e Weber. O resultado é um corpo teórico denso de 
base compreensiva da vida social. Entre seus principais conceitos estão mundo 
da vida, intersubjetividade, mundo circundante, que influenciaram uma 
geração de sociólogos, como Peter Berger, Thomas Luckmann, Harold 
Garfinkel e Irving Goffmann. A preocupação de Schutz está centrada nos 
processos interativos que tornam as existências singulares um “nós” 
experiencialmente vivido e significado. Para isso, é necessário que haja 
comunicação e compartilhamento de percepções, experiências e conhecimento. 
Esse compartilhamento ocorre a partir da compreensão do outro (sendo 
necessário compreender para poder se ver no outro) e no relacionamento de 
‘nós’. Este é o compartilhamento de um espaço e de um tempo comuns, 
envolvendo a percepção do ‘tu’ ao lado do ‘eu’. A percepção do ‘tu’ como ‘nós’ é 
intencional e, por isso possui o elemento social do envolvimento, da 
significação e do espaço-tempo. O mundo da vida cotidiana, noção central de 
Schutz, nos envolve desde o nascimento, num processo de construção do ser e 
do social de forma simultânea e interdependente. Seu pensamento ajuda, 
portanto, a enfrentar um problema fundamental da análise fenomenológica: a 
intersubjetividade que transcende o individual em coletivo, o singular em 
universal em termos da experiência e dos significados. No entanto, Schütz não 
tem freqüentado a bibliografia dos geógrafos com a mesma assiduidade que 
outros autores fenomenologistas, como Bachelard, Merleau-Ponty ou 
Heidegger. Esta proposta de trabalho tem dois grandes objetivos: (1) 
investigar os usos e influência do pensamento de Schütz na Geografia 
Humanista Cultural; e (2) investigar as aproximações e potencialidades para a 
abordagem fenomenológica em Geografia, especialmente o conceito de mundo 
da vida cotidiana, entendido enquanto mundo fenomenológico: ao mesmo 
tempo social, existencial e geográfico. 
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