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Senso Comum

baseiam-se na experiência cotidiana das 
pessoas, na chamada experiência de vida

Em alguns casos, trata-se de experiências 
pessoais, em outros casos são experiências 
partilhadas pelos membros da comunidade –
no decurso do processo de socialização. 

Em suma, é um conhecimento que se 
adquire, geralmente, sem estudos, sem 
investigações sistemáticas 



Exemplo: Onde fica a padaria 
mais próxima?



Exemplo: Onde fica a 
padaria mais próxima?

para aprender onde fica a padaria 
mais próxima de casa ou para 
aprender a amarrar os sapatos 
não é preciso efetuar uma 
investigação metódica, basta a 
experiência de vida



Senso Comum: 
Assistemático

• constitui um conjunto disperso e 
desorganizado de crenças e práticas, não 
implicando por parte dos seus detentores 
um esforço de organização

• Por isso algumas das crenças podem ser 
contraditórias. 

Por exemplo: as mesmas pessoas podem 
acreditar que 

“Quem espera desespera”   e

“Quem espera sempre alcança” 



Senso Comum: 
Superficial

• porque se conhecem os 
próprios fenômenos, mas, 
muitas vezes, desconhecem-se 
as suas causas verdadeiras . 

• Constatam-se formas de agir, 
mas não se tem um método 
(com experimentação, controle, 
acúmulo de informações).



Senso comum: 
Subjetivo

• a sua aquisição  está mais relacionada com a 
experiência imediata, cotidiana. 

• É influenciado, também, pela época histórica, 
pela cultura, pelos grupos sociais a que se 
pertence, pelo meio ambiente em que vive, 
pela idade, pela profissão, personalidade, 
entre outros fatores. 

• Por isso, uma determinada crença do senso 
comum varia consoante o grupo social em 
que o indivíduo está inserido. Seja como for, 
não são partilhadas por todos os seres 
humanos, ou seja, não possui um caráter 
universal.



Senso Comum: 
Acrítico

• não existe a preocupação 
constante de testar as crenças.

• Acrítico significa não refletido, não 
examinado.  

• Aceita-se como verdade, e pronto!

Exemplo: A terra é o centro do 
Universo!



Senso Comum: 
Acrítico

Algumas crianças, ao observarem muitas 
vezes os pais e outros adultos deixarem lixo 
no chão, aprendem a fazer o mesmo e 
interiorizam a ideia de que esse 
comportamento é correto. Outras crianças  
– talvez em menor número – ao 
observarem muitas vezes os pais e outros 
adultos deixarem o lixo no lixeiro  
aprendem a fazer o mesmo e interiorizam a 
ideia de que esse comportamento é 
correto. Na maior parte dos casos, tanto 
umas como outras realizam essas 
aprendizagens sem refletir, sem discutir: 
limitam-se a imitar. Ou seja: aprendem 
acriticamente.



Video dos Macaquinhos...



Senso Comum...

• Forma primitiva de saber

• Saber sem reflexão

• Saber espontâneo / sem método

• Saber partilhado por muitos

• Saber Ingênuo





“Refrigerante prejudica os ossos”



A ingestão de refrigerantes está associada a fraturas
ósseas?

Estudos mostram uma associação positiva entre bebidas
à base de cola e fraturas ósseas em meninas fisicamente
ativas. Em estudo grego, o aumento do consumo de
refrigerantes do tipo de cola foi associado positivamente
com aumento do risco de fraturas ósseas em crianças de
7-14 anos. É sugerido que esses achados estejam
associados com a relação cálcio-fósforo na dieta, tendo
efeitos deletérios no osso.



Senso Comum...

CHÁ DE LIMÃO (Para curar resfriado, gripes, tosse alérgica)

Receita: Apanhe um limão corte-o ao meio e esprema-o na
água fria uma metade e a outra coloque para ferver junto 
com o sumo na água, coloque uma pitada de noz
moscada.Deixe ferver bem e tome a infusão mais quente
possível.  Deite e agasalhe bem o peito e os pés

SIMPATIA DE PARA DEIXAR DE RONCAR

Antes da pessoa que ronca deitar, fazê-la tomar um gole de 
água e colocar os seus sapatos e chinelos embaixo da cama, 
virados para embaixo. Repetir até a pessoa deixar de roncar.



Resgate do Senso Comum...

• Ayurveda

• MTC (Formulas magistrais)

• Fitoterapia

• Aromaterapia

• Etc...

Taoismo


