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Senso comum e senso crítico 

 
Teoria 

Senso comum 

Tal como Sócrates, devemos reconhecer nossa ignorância. Assim desenvolvemos senso crítico. Para isso, é 

importante identificar o que é doxa (opinião) e o que é episteme (conhecimento), hoje comparáveis 

respectivamente à senso comum e senso crítico. 

No nosso cotidiano é comum obter explicações diversas para a mesma coisa. As mais variadas opiniões 

surgem, a maioria se arrogando verdades. Muitas dessas ideias alcançam consenso e se espalham nos 

grupos sociais pelos meios de comunicação disponíveis. Por fim, quando se tornam aceitas por vários desses 

grupos, essas concepções são naturalizadas, ganhando seu estatuto de “verdade absoluta”. Assim se forma 

o senso comum, um vasto conjunto de crenças naturalizadas como verdade por um grupo (ou vários) que 

entende o mundo através desse conjunto. Ou seja, para esse grupo, todos os seres humanos pensam o 

mesmo (ou deveriam pensar). 

O senso comum pode ser encontrado em ditados populares, como “amigos, amigos, negócios à parte”, “Deus 

ajuda quem cedo madruga”, “Querer é poder”, “Filho de peixe, peixinho é”. Perceba que, apesar encarados 

como verdade, nós não nos questionamos de onde surgiram e em quais circunstâncias. É comum que a 

fundamentação inicial do senso comum não seja conhecida. Repetidas todo dia, as ideias que compõem o 

senso comum podem dar lugar a preconceitos e mentiras. Mas também é possível encontrar entre elas 

profundas reflexões sobre a vida. Além disso, algumas dessas reproduções se baseiam em conclusões 

científicas de amplo alcance como “Vitamina C é boa contra resfriado”. 

Uma característica relevante do senso comum é sua acriticidade. Nós vamos aderindo a ideias, 

acrescentando ou retirando uma parte, formando uma aglomeração de juízos e concepções que juntam nossa 

razão e intuição. Essa massa de ideias reproduz uma generalização pouco preocupada com explicar como 

surgiu. O que se perde no processo de formação do senso comum não é exatamente sua veracidade, mas 

sua fundamentação. Por reproduzirmos acriticamente as ideias do meio social, não controlamos a fonte e 

elas. Isso significa dizer que, caso examinemos as ideias do senso comum criticamente, é possível que 

encontremos boas explicações para algumas delas, sendo essas afirmações verdadeiras e o restante, não. 

 
 

Como ter senso crítico? 

Primeiro, sabendo o que é senso comum e como se forma (o já fizemos). Depois, devemos buscar ter uma 

consciência crítica para aderir as opiniões e aparências sem o devido cuidado. Por mais óbvia que seja uma 

ideia ou fato, pode estar escondido ali uma inverdade. Por vezes, nossos sentidos nos enganam (você sente 

a Terra girar?), as vezes são nossas emoções (nem sempre somos críticos quando um parente ou um amigo 

querido nos diz algo), também podemos ser enganados por noções e intuições (racismo e xenofobia já foram 

tratadas como conhecimento científico). 

Percebemos então que devemos tomar cuidado ao aderir uma ideia, seja qual for (inclusive as que se afirmam 

científicas). Apesar disso, não significa dizer que abandonaremos o senso comum por completo. É que muito 

do que o senso comum produz como conhecimento é útil para o dia a dia. Veja o 
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exemplo do Sol: para nós, ele nasce ao leste e se põe ao oeste. Ora, todos aprendemos desde cedo que, em 

relação a Terra, o Sol está parado. Somos nós que giramos em torno de si e em torno dele. Mas, quando um 

engenheiro constrói uma casa, em termos referenciais, ele não pensa para onde a Terra gira, mas no caminho 

que o Sol percorre no céu. Isso significa dizer que, na prática, mobilizar o senso comum não é errado, contanto 

que conheçamos seus limites. 

 
 

 

Senso crítico e consciência 

O senso crítico se forma na capacidade de perceber o mundo e realizar um diálogo interno, um processo 

mental que encadeia e desencadeia ideias conforme nossos juízos racionais e intuitivos. Ou seja, compõe-se 

uma forma de consciência, já que compreendemos o que é externo e o que é interno. Essa consciência, para 

ser crítica, depende da harmonia entre a atenção ao mundo e a reflexão sobre si. Se qualquer um desses lados 

é muito maior que o outro então se perde o equilíbrio e a capacidade de formar juízos é abalada. Aqui temos 

um processo dialético. Só é possível conhecer o que está dentro quando conseguimos perceber os limites 

entre o eu e o mundo, quando tomamos consciência de nós dentro do 

mundo. Assim há uma dialética entre a identidade e a alteridade. 
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Exercícios 

1. No mundo em que vivemos a violência aumenta cada vez mais. Nos dias de hoje o cidadão de bem não 
consegue mais caminhar pelas ruas sem sentir medo. É preciso que os governantes tomem providências 
para acabar com esse mal que assola o país. Prefeitos, governadores e presidente precisam 
conscientizar-se de que a situação não pode permanecer como está. Por último, mas não menos 
importante, é importante também que as pessoas façam a sua parte, evitando certos comportamentos 
que as deixam vulneráveis à violência. 

 
Sobre o trecho acima é correto afirmar: 

I. Apresenta ideias e argumentos criativos para a resolução do problema proposto no tema da 

redação. 

II. Apresenta quebra do paralelismo sintático, desvios ortográficos e desrespeita à norma culta da 

língua portuguesa. 

III. Apresenta soluções aplicáveis para o fim do problema da violência no Brasil, constituindo um bom 

exemplo de proposta de intervenção para a redação do Enem. 

IV. Abusa de clichês e do senso comum, elementos que impedem o desenvolvimento de ideias e 

esvaziam os sentidos do texto. 

V. Expressões como nos dias de hoje, por último, mas não menos importante, no mundo em que 

vivemos são exemplos de chavões e, por isso, devem ser evitadas em uma dissertação 

argumentativa. 

 
a) Todas estão corretas. 

b) Apenas I está correta. 

c) I, II e III estão corretas. 

d) IV e V estão corretas. 

e) II e V estão corretas. 
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2. Assinale o trecho que não apresenta clichês (chavões, senso comum, frases prontas e expressões): 

a) Nos dias de hoje o ser humano não tem piedade da natureza, está desmatando nossas reservas 

naturais sem pensar no amanhã. É preciso que a população se conscientize para dar um basta 

nesse processo que já vem acontecendo há muitos anos, pois sem natureza não haverá futuro para 

nossos filhos e netos. (Tema da redação: “Desenvolvimento e preservação ambiental”, Enem 2001). 

b) Hoje em dia, todos somos reféns da insegurança e do medo, pois a violência tem atingido 

proporções assustadoras. Nossos governantes precisam se mobilizar para proteger o cidadão, mas 

os políticos são todos corruptos, não se importam com o bem-estar do povo. As autoridades 

precisam investir na segurança pública, pois só assim essa chaga da sociedade chamada 

“violência”, será combatida. (Tema da redação: “A violência na sociedade brasileira: como mudar as 

regras desse jogo?”, Enem 2003). 

c) Fica clara, portanto, a necessidade de uma ampliação da legislação atual a fim de limitar, como já 

acontece em países como Canadá e Noruega, a propaganda para esse público, visando à proibição 

de técnicas abusivas e inadequadas. Além disso, é preciso focar na conscientização dessa faixa 

etária em escolas, com professores que abordem esse assunto de forma compreensível e 

responsável. Só assim construiremos um sistema que, ao mesmo tempo, consiga vender seus 

produtos sem obter vantagem abusiva da ingenuidade infantil. (Tema da redação: "Publicidade 

infantil em questão no Brasil”, Enem 2014). 

d) No mundo em que vivemos a falta de gentileza entre as pessoas está cada vez maior. Nos dias de 

hoje, as pessoas estão cada vez menos humanas e mais solitárias e a falta de amor entre os seres 

humanos é enorme. As pessoas precisam se conscientizar de que vivemos em sociedade, 

precisamos uns dos outros, senão ficaremos isolados no universo. É preciso pensar positivo e 

acreditar que um dia nos tornaremos pessoas melhores, afinal de contas, a esperança é sempre a 

última que morre. 

 

 
3. O tema “teoria da evolução” tem provocado debates em certos locais dos Estados Unidos da América, 

com algumas entidades contestando seu ensino nas escolas. Nos últimos tempos, a polêmica está 

centrada no termo teoria que, no entanto, tem significado bem definido para os cientistas. Sob o  ponto 

de vista da ciência, teoria é: 

a) Sinônimo de lei científica, que descreve regularidades de fenômenos naturais, mas não permite 
fazer previsões sobre eles. 

b) Sinônimo de hipótese, ou seja, uma suposição ainda sem comprovação experimental. 

c) Uma ideia sem base em observação e experimentação, que usa o senso comum para explicar fatos 
do cotidiano. 

d) Uma ideia, apoiada no conhecimento científico, que tenta explicar fenômenos naturais relacionados, 
permitindo fazer previsões sobre eles. 

e) Uma ideia, apoiada pelo conhecimento científico, que, de tão comprovada pelos cientistas, já é 
considerada uma verdade incontestável. 
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4. No início da década de 1990, dois biólogos importantes, Redford e Robinson, produziram um modelo 

largamente aceito de “produção sustentável” que previa quantos indivíduos de cada espécie poderiam 

ser caçados de forma sustentável baseado nas suas taxas de reprodução. Os seringueiros do Alto Juruá 

tinham um modelo diferente: a quem lhes afirmava que estavam caçando acima do sustentável (dentro 

do modelo), eles diziam que não, que o nível da caça dependia da existência de áreas de refúgio em que 

ninguém caçava. Ora, esse acabou sendo o modelo batizado de “fonte-ralo” proposto dez anos após o 

primeiro por Novaro, Bodmer e o próprio Redford e que suplantou o modelo anterior. 
CUNHA, M. C. Revista USP, n. 75, set.-nov. 2007. 

 

No contexto da produção científica, a necessidade de reconstrução desse modelo, conforme exposto no 

texto, foi determinada pelo confronto com um(a) 

a) conclusão operacional obtida por lógica dedutiva. 

b) visão de mundo marcada por preconceitos morais. 

c) hábito social condicionado pela religiosidade popular. 

d) conhecimento empírico apropriado pelo senso comum. 

e) padrão de preservação construído por experimentação dirigida. 

 

 
5. O texto a seguir apresenta distinção entre senso comum e ciência, essenciais para o pensar. Leia o texto. 

 
O conhecimento proporcionado pelo senso comum é particular. Ou seja, restringe-se a uma pequena 

amostra da realidade, com base na qual são feitas generalizações muitas vezes apressadas e 

imprecisas. Os dados observados costumam ser selecionados de maneira pouco rigorosa. Em outras 

palavras, o que vale para um ou para um grupo de objetos observados é atribuído a todos os objetos. Já 

as leis científicas são gerais no sentido de que não valem apenas para os casos observados, e sim para 

todos os que a eles se assemelham. Afirmações como “o peso de qualquer objeto depende da luz que 

ele reflete” ou ainda “a água é uma substância composta por hidrogênio e oxigênio” são válidas para 

todos os corpos, todos os objetos coloridos ou qualquer porção de água, e não apenas para aqueles que 

foram objeto da experiência. Em outras palavras, as explicações da ciência são sistemáticas e 

controláveis pela experiência, o que permite chegar a conclusões gerais. 
ARANHA, Maria L. de Arruda. et. al. Filosofando: introdução à filosofia. São Paulo: Moderna, 2013. 

 

As informações acerca do senso comum e da ciência acentuam as diferenças de um e outro modo de 

conhecer, apesar das generalizações que fazem. Diante de tais informações, é possível afirmar que uma 

das características do conhecimento dito “Senso comum” ou “Popular” é o de ser 

a) rigoroso. 

b) assistemático. 

c) controlável. 

d) verdadeiro. 

e) crítico. 
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6. Se me disponho a filosofar, é porque busco compreender as coisas e os fatos que me envolvem, a 

Realidade em que estou imerso. É porque quero saber o que posso saber e como devo ordenar minha 

visão do Mundo, como situar-me diante do Mundo físico e do Mundo humano e de tudo quanto se oferece 

à minha experiência. Como entender os discursos dos homens e meu próprio discurso. Como julgar os 

produtos das artes, das religiões e das ciências. 

 
No pensamento acima transcrito, o autor problematiza sobre o filosofar e evidencia aspectos 

preponderantes da consciência crítica no 

a) despertar para a compreensão da realidade na sua inteireza. 

b) refletir o mundo físico, apartado do mundo humano. 

c) julgar a realidade, priorizando os produtos das ciências. 

d) buscar a realidade do discurso e das artes. 

e) conduzir e ordenar a visão do mundo com o saber das religiões. 

 
 
 

7. A atitude filosófica inicia-se dirigindo indagações ao mundo que nos rodeia e às relações que mantemos 

com ele. Pouco a pouco, porém, descobre que essas questões se referem, afinal, à nossa capacidade de 

conhecer, à nossa capacidade de pensar 
(CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia, 1996, p. 14). 

 

Sobre isso, é CORRETO afirmar que a Filosofia 

a) pode ser entendida como aspiração ao conhecimento sensível, lógico e assistemático  da  realidade 

natural e humana. 

b) é tão-somente uma forma consciente e acrítica de pensar e de agir. 

c) é uma forma crítica e incoerente de pensar o mundo, produzindo um entendimento de seu 

significado e formulando uma concepção específica desse mundo. 

d) designava, desde a Grécia Antiga, a particularidade do conhecimento sensitivo, desenvolvido pelo 

homem. 

e) como forma consciente e crítica de compreender o mundo e a realidade não se confunde, de 

maneira alguma, com o fato de estar ‘investida’ inconscientemente de valores adquiridos com base 

no ‘senso comum’. 
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8. Sob a ótica do senso comum, conhecimento tem a ver com familiaridade. O conhecido, diz a linguagem 

comum, é o familiar. Se você está acostumado com alguma coisa, se você lida e se relaciona 

habitualmente com ela, então você pode dizer que a conhece. O desconhecido, por oposição, é o 

estranho. O grau de conhecimento, nessa perspectiva, é função do grau de familiaridade: quanto mais 

familiar, mais conhecido. Daí a fórmula: “eu sei = estou familiarizado com isso como algo certo”. Mas se 

o objeto revela alguma anormalidade, se ele ganha um aspecto distinto ou se comporta de modo 

diferente daquele a que estou habituado, perco a segurança que tinha e percebo que não o conhecia tão 

bem quanto imaginava. Urge domá-lo, reapaziguar a imaginação. Ao reajustar minha expectativa e ao 

familiarizar-me com o novo aspecto ou o novo comportamento, recupero a sensação de conhecê-lo. 

Sob a ótica da abordagem científica, contudo, a familiaridade é não só falha como critério de 

conhecimento como ela é inimiga do esforço de conhecer. A sensação subjetiva de conhecimento 

associada à familiaridade é ilusória e inibidora da curiosidade interrogante de onde brota o saber. O 

familiar não tem o dom de se tornar conhecido só porque estamos habituados a ele. Aquilo a que 

estamos acostumados, ao contrário, revela-se com frequência o mais difícil de conhecer 

verdadeiramente. 
(Eduardo Giannetti, Autoengano, p. 72.) 

 

Segundo Giannetti, o senso comum 

a) deve ser levado em conta em situações familiares.  

b) é o inverso daquilo que é familiar e não-científico.  

c) define que algo é certo, em termos de ciência.  

d) é prejudicial à ótica da abordagem científica. 

e) tem a função de domar e inverter a realidade. 
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9. “Ciência é um conjunto de descrições, interpretações, teorias, leis, modelos etc., visando ao 

conhecimento de uma parcela da realidade, em contínua ampliação e renovação, que resulta da 

aplicação deliberada de uma metodologia especial (metodologia científica).” 
Newton Freire-Maia 

 

“O que distingue a atitude científica da atitude costumeira ou do senso comum? Antes de qualquer coisa, 

a ciência desconfia da veracidade de nossas certezas, de nossa adesão imediata às coisas, da ausência 

de crítica e da falta de curiosidade. Por isso, ali onde vemos coisas, fatos e acontecimentos, a atitude 

científica vê problemas e obstáculos, aparências que precisam ser explicadas e, em certos casos, 

afastadas. Sob quase todos os aspectos, podemos dizer que o conhecimento científico se opõe ponto 

por ponto às características do senso comum.” 
Marilena Chauí 

 

Considerando os textos acima, em que são apresentadas uma definição de ciência e uma distinção 

entre ciência e senso comum, é CORRETO afirmar que 

a) tanto o senso comum quanto a ciência desenvolvem metodologias específicas para tratar com a 

realidade ou com os fatos. 

b) o senso comum tem papel fundamental na elaboração de teorias científicas, pois é a partir das 

observações empíricas, base do senso comum, que a ciência interpreta a realidade. 

c) por ser caracterizada como interpretação ou modelo, a ciência entende que os fatos ou objetos 

científicos são dados empíricos espontâneos de nossa experiência cotidiana. 

d) todo fenômeno estudado e compreendido pela ciência é passível de ser controlado, verificado, 

interpretado e pode ser retificado e corrigido por novas elaborações. 

e) ao constatar que existem problemas e obstáculos em nossa experiência cotidiana, a ciência 

dificulta nossa compreensão do mundo. 

 

 

10. Não se ensina filosofia; ensina-se a filosofar. 

 
(Kant, I. Manual dos cursos de lógica geral) 

Esta célebre frase de Kant expressa de modo sucinto e claro que a filosofia: 

a) é imanente, ao passo que o filosofar é transcendente. 

b) aprende-se apenas através da atitude crítica do indivíduo. 

c) tem utilidade exclusivamente especulativa, mas não pedagógica. 

d) deixa de ser ensinada quando todos se atrevem a filosofar. 

e) deve substituir a memorização pela elucubração. 

 
 
 

Sua específica é humanas e quer continuar treinando esse conteúdo? 
Clique aqui para fazer uma lista extra de exercícios 

https://dex.descomplica.com.br/enem/filosofia/exercicios-senso-comum-e-senso-critico
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Gabaritos 

 
1. D 

Os clichês, expressões amplamente difundidas e utilizadas pelos falantes, são considerados pela 

linguística textual como vícios de linguagem. Essas expressões são utilizadas de maneira excessiva, e a 

sedimentação de seus significados propicia o surgimento de ideias generalizantes ou estereotipadas, 

efeito que compromete a originalidade de um texto. 

 
2. C 

O autor do texto, além de ter apresentado uma proposta de intervenção eficiente e coerente para o 

problema proposto no tema, não recorreu ao uso de clichês, muletas linguísticas que comprometem o 

desenvolvimento das ideias e denunciam falta de conhecimento ou poder de reflexão sobre determinado 

assunto. 
 

 
3. D 

Teorias científicas são estruturas que explicam e interpretam os fenômenos da natureza. São o resultado 

de hipóteses ou leis testadas e confirmadas, com bastante critério, por diversos estudos e experimentos. 

Apesar de todo o critério para uma ideia conquistar o patamar de teoria, nenhuma pode ser considerada 

verdade absoluta, já que novas teorias podem ser formuladas, substituindo-a. 

 
4. D 

O texto traz um caráter interpretativo sobre o conhecimento empírico desenvolvido em contraposição à 

prática desenvolvida pelos seringueiros pelo uso do senso comum, dando origem ao modelo “fonte- ralo”. 

 
5. B 

Quando falamos de senso comum não nos referimos a ele essencialmente como falso. A questão 

primordial do senso comum é sua falta de sistematização, organização e método. Sua formação é 

desorganizada, como um emaranhado de vários saberes de várias pessoas, sem saber direito seu início 

e fim. 

 
6. A 

A consciência crítica é a consciência baseada na dialética entre o “eu” e o “mundo”. Trata-se de uma 

percepção do que nos rodeia e dos limites entre o que está “dentro” e o que está “fora”. Assim, a  filosofia 

é o caminho para compreender o que está ao nosso redor e o que está dentro de nós, é uma conversa 

entre a consciência de si e a consciência do outro. É uma busca, mesmo que limitada, da compreensão 

de tudo. 

 

7. E 

A afirmativa correta é a E, pois informa que a filosofia é uma disciplina consciente e crítica à compreensão 

sem, contudo, negar que esteja investida também de valores que se originam do senso  comum, afinal, 

esse também é base para o raciocínio filosófico. A afirmativa A está incorreta porque a filosofia não se 

vale somente do conhecimento sensível, mas também do racional, e é sistemática em seus 

procedimentos. A afirmativa B está incorreta porque a filosofia é crítica e não acrítica. A afirmativa C está 

incorreta porque a filosofia é coerente e não incoerente. E a afirmativa D está incorreta porque a filosofia 

não se restringe apenas a refletir sobre o conhecimento sensitivo, nem o indicava como particular apenas 
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aos homens, pois todas as criaturas sentem: o que diferencia o homem é justamente a capacidade de 

pensar. 

 
8. D 

Como a familiaridade cria a falsa impressão de conhecimento e inibe a “curiosidade interrogante de onde 

brota o saber”, ela “é prejudicial à ótica da abordagem científica”, na qual é essencial aquela “curiosidade 

interrogante” 

 
9. D 

Tal qual o projeto iluminista, a ciência é um interrogatório, onde os fenômenos devem elucidar como 

funcionam na busca de previsibilidade e controle. Esse conhecimento se arroga sempre verificado e, 

apesar disso, deve estar sempre aberto ao questionamento. Já o senso comum não é metódico nem 

busca o controle, mesmo que seja útil no cotidiano de diversas formas. 

 
10. B 

A filosofia se caracteriza por uma postura crítica à realidade. É um estranhamento, um questionamento, 

uma pergunta. Na filosofia, aliás, as perguntas acabam por ter mais importância que as resposta, já que 

cada resposta representa a ampliação do horizonte do conhecimento, fazendo surgir um leque sem fim 

de novas perguntas possíveis e não respondidas. Por isso, antes de ensinar o conteúdo do que já foi 

produzido pelo pensamento filosófico, é importante ensinar a filosofar em si, a ter uma postura crítica e 

coloque o senso comum em xeque. 


