
Compreendendo o senso comum 
 
Entende-se como senso comum o conjunto de crenças, opiniões, valores, gostos, 
preferências, modos de pensar e agir que uma comunidade tem por verdadeiro e 
partilha durante determinado tempo. O senso comum é um “saber” que resulta da 
experiência de vida individual e coletiva. Os hábitos e costumes, as tradições e rituais, 
os ditos e provérbios, as opiniões populares são habitualmente referidos como 
manifestações do senso comum. 
 
É possível se perguntar se há diferença entre o senso comum e a sabedoria popular. A 
sabedoria popular pode ser entendida como a expressão do saber que é proveniente da 
relação com a natureza, com o meio ambiente e com a comunidade na qual se está 
inserido. 
 
Esse tipo de sabedoria popular não tem necessariamente vínculo com a Ciência ou com 
o processo de aprendizagem escolar. Não é difícil encontrar exemplos de sábios 
populares, portadores dessa erudição ancestral, conhecedores das ervas medicinais, da 
culinária regional e do comportamento do clima e da natureza em dadas localidades. No 
sertão brasileiro, por exemplo, existem indivíduos conhecidos como “profetas do 
tempo”, que se orientam através de um enorme conhecimento do ambiente para se 
prevenir e enfrentar as longas temporadas de seca. 
 
Tomando o exemplo dos “profetas do tempo”, é possível observar aspectos curiosos 
acerca das diferenças entre a forma como se manifesta esse conhecimento popular e o 
científico. Os profetas aprenderam a ler os sinais da natureza de modo empírico, ou seja, 
através da experiência adquirida no dia a dia; já os cientistas e os meteorologistas, para 
poder prever o tempo, necessitam fazer experimentos que simulem os fenômenos 
naturais e comprovem as explicações acerca do comportamento do clima. A 
controvérsia entre essas duas formas de conhecimento torna-se ainda mais interessante 
quando se leva em conta que, no Ceará, o índice de acerto dos profetas é maior do que 
o dos cientistas. 
 
O senso comum pode também surgir dessa sabedoria popular, mas se realiza mais por 
repetição do que por conhecimento profundo de algum fenômeno. Ele se manifesta na 
reprodução de jargões socialmente aceitos, ideias que se tornam comuns porque muitas 
pessoas as repetem, e a cada repetição tendem a se tornar ainda mais comuns.  
 
Para ilustrar esse fenômeno do senso comum, foi inserida a sátira que o cartunista 
Andrício de Souza faz na tirinha Os idiotas da classe média a respeito desses discursos 
tão frequentemente ditos e escutados no cotidiano. O objetivo do cartunista é, até com 
alguma agressividade, denunciar a força desses discursos, que proliferam 
comportamentos preconceituosos e opiniões sem fundamento como se fossem 
conhecimento. 
 
Por isso, é importante que se saiba distinguir esses dois modelos de conhecimento 
popular, de forma que se possa apreender a sabedoria contida no senso comum, mas 



também criticá-lo quando for o caso de contestar uma certeza bastante aceita e 
socialmente reconhecida como verdade. 
 
O senso comum está espalhado por toda a sociedade, o que quer dizer que está presente 
no dia a dia, faz parte da rotina. Está nas manchetes de jornais, nas piadas “prontas” 
recebidas da TV e repetidas em rodinhas de conversa, nos temas comuns de esportes, 
política e notícias importantes da ocasião. Como exemplo, é possível citar um jargão 
muito frequente na cultura brasileira. Quem já não ouviu a expressão “Filho de peixe, 
peixinho é”? A frase é muito usada para expressar a expectativa que se tem de alguém 
que, por ser filho(a) de uma pessoa com habilidades notáveis ou ruins, possa também 
desempenhar tão bem ou tão mal a mesma função ou adquirir os dons ou defeitos de 
outro de forma natural, apenas por ser seu descendente. Não existe necessariamente 
uma prova concreta de que o descendente será igual ao seu progenitor, mas acredita-
se nisso. 
 
Para a Filosofia, no entanto, o problema é se acomodar nessa opinião superficial, 
impedindo-se de explorar outras perspectivas, outras formas de discussão, outros 
pontos de vista. 
 
Assim, sempre que se tem um primeiro contato com algo ou alguém, é imensa a 
probabilidade de que, diante do desconhecido, o senso comum seja mobilizado: “Ah, 
você é brasileiro? Deve saber dançar muito bem!”. O senso comum e a sua 
aprendizagem são condições necessárias para a socialização dos membros de uma 
comunidade, funcionando como um mecanismo regulador do pensamento e da ação. 
Do ponto de vista da Ciência e da Filosofia, as crenças de senso comum são superficiais 
e/ou falíveis, ou seja, é frequente ao senso comum não resistir a um exame crítico 
minucioso, de forma que o fato de ser aceito e repetido amplamente, por um grande 
número de pessoas, não representa nenhuma garantia de que fale em nome de uma 
ideia verdadeira. 
 
Já a Filosofia, em si, convida à exploração das ideias de outra forma, muitas vezes 
tratando dos mesmos assuntos, mas, diferentemente do senso comum, buscando 
justificativas que sustentam as opiniões, investigando as causas e as consequências, 
procurando por comprovações. Enfim, a Filosofia tenta analisar os fenômenos 
questionando ao máximo o senso comum. 
 
É, então, um desafio para o estudante de Filosofia investigar as ideias e opiniões do 
senso comum, indagando, duvidando, problematizando sempre suas aparentes 
certezas. 
 
Muitas vezes, as pessoas repetem aquilo que escutam nas novelas, nos jornais etc., 
simplesmente porque sabem que serão aceitas pela maior parte das pessoas. Isso não 
significa que se deve rejeitar todo senso comum – o que, como você viu, é impossível. 
No entanto, deve-se perceber como o senso comum opera e em que medida pode 
representar um conhecimento superficial de determinado assunto. 


