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Resumo: A trajetória educativa de um indivíduo compreende diversas formações e 
experiências, que passam obrigatoriamente pela aquisição de inúmeros valores, hierarquias de 
crenças e concepções de sociedade. Se partirmos do entendimento que todos os valores e 
condutas socialmente compartilhados estão também orientados por visões de mundo, 
apontamos para a existência de um “senso comum” nos espaços educativos, inclusive nos 
espaços formais de ensino. O presente ensaio apresenta alguns fragmentos de um projeto de 
tese em construção que, apesar de ainda parcial e eminentemente teórica, alinham uma 
proposta futura de costura epistemologicamente orientada de pesquisa. Neste processo, 
pretendemos problematizar: como o senso comum afeta a ação educativa? Apresentamos aqui 
uma possibilidade analítica de cercar o senso comum, como fator simbólico de influência nas 
ações cotidianas. Nosso projeto de tese pretende sustentar que o senso comum constitui um 
obstáculo para a realização plena da ação educativa, o que construiria uma influência 
negativa, altamente relevante para mapear as dimensões de compreensão do real por parte dos 
educadores. Chamarei aqui a falta de problematização desta questão, como uma espécie de 
banalização do bem, já que não levam em conta o que Arendt chamou de senso comum 
contido na ação política.  
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Introdução 

 
Falar em formação de pessoas vai muito além dos espaços formais de ensino. O 

aprendizado está em tudo o que vivemos e fazemos. Conforme afirmação clássica de 

Paracelso: “A aprendizagem é a nossa vida, desde a juventude até a velhice, de facto quase até 

a morte; ninguém vive durante dez horas sem aprender” (PARACELSO, 1951, apud BRITO, 

2004). A educação pode ser entendida um dos veículos centrais na inserção humana dos seres 

na vida social. Estes seres só se tornam humanos, se forem inseridos e socializados em uma 

trajetória de aprendizado contínua em sociedade. Neste sentido, o espaço escolar 

institucionalizado compreende um espaço de formação distinto dos demais. Uma formação 

                                                 
1 Doutorando em Educação, pela linha de pesquisa Políticas Educacionais, sob a orientação do professor Dro 
Telmo Marcon. Mestre (PUC-RS) e Graduado em Ciências Sociais (UFRGS).   
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planejada e previamente estruturada com finalidades específicas de interesse público que 

segue normativas nacionais tal como definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), que as diferenciam das demais experiências educativas existentes. 

Acompanhamos nos últimos anos no Brasil, movimentações políticas de setores 

políticos conservadores que buscaram apresentar estratégias diversas para regulamentar as 

condutas políticas de professores em sala de aula. Uma das mais recentes está materializada 

em uma proposta de Projeto de Lei  nº 867/2015, chamada “Projeto Escola Sem Partido” que 

objetiva a inclusão de normativas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Este 

projeto coloca em questão a interferência do que chamou “ideologias de partidos” no interior 

do espaço educativo por parte dos professores. O grande problema desta medida é que ela 

simplifica o entendimento do que são ideologias e aponta para a existência de uma prática 

educativa neutra, em oposição a uma suposta doutrinação ideológica no interior dos espaços 

de ensino.  

O objetivo do presente trabalho é oposto ao que está sendo problematizado no projeto 

de lei anteriormente mencionado. Partimos de um entendimento acadêmico, onde não existem 

ações neutras, a neutralidade seria uma busca e, assim, não a sua existência materializada de 

forma concreta. Apesar de alguns pensadores mais apressados levantarem, em seu tempo, a 

bandeira da real existência de métodos neutros de coleta e análise da realidade, tal com a 

igreja positivista de Auguste Conte (1798-1857) ou contida nas propostas metodológicas de 

seu sucessor, Emile Durkheim (1987)2 que, na atualidade, são reconhecidos os limites de tais 

intentos.  

É importante destacar que, fora do espaço científico, essa busca pela neutralidade não 

constitui uma premissa necessária para a maioria das ações cotidianas. Pretendo sustentar que 

a interferência de um tipo de pensamento chamado de senso comum, seria mais relevante para 

pensar o espaço educativo formal, que qualquer interferência ideológica ou mesmo partidária. 

Definimos que nossa tese aponta para a hipótese de que o pensamento simples e as opiniões 

superficiais, que chamarei de senso comum, constituiriam grandes obstáculos para a 

realização plena da ação educativa. 

Estudar a relação existente entre educação e as concepções de mundo socialmente 

compartilhadas será nosso principal foco de debate. Este intento apresenta, até o momento, 

uma inclinação para o potencial investigativo no interior do espaço da educação superior, 

                                                 
2 Só para citar a referência clássica de Durkheim em sua obra: As Regras do Método Sociológico (1987), ele 
materializa sua proposta de entendimento da “coisa” social como forma de distanciamento dos fatos sociais, 
como estratégia de suspensão das pré-noções e ideologias do pesquisador. 
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mais precisamente, nos cursos de licenciatura3. Leis e documentos oficiais apontam para a 

normatização e regulação dos conteúdos que constituem elementos essenciais para 

compreender normativamente estes diferentes níveis de formação, o que constitui também 

uma possibilidade de pesquisa. Sem falar na possibilidade de um estudo de caso com todos os 

debates e materiais sobre o tema do projeto de Lei nº 867/2015 “Escola sem partido”, 

anteriormente mencionado. Porém, essa definição ainda carece de certeza e ainda não pôde 

ser definida. 

Identificar como visões de mundo orientam seus sentidos de pertencimento de estar no 

mundo e quais são as visões de sociedade por parte dos professores, constitui um desafio 

relevante de compreensão. Se estas visões estão institucionalizadas, superadas ou enraizadas 

no pensamento comum, coexistindo com o ensino de conteúdos nos espaços formais de 

educação, esta realidade nos permite localizar simbolicamente sua existência. Chamaremos de 

maneira geral essa visão de mundo de senso comum. 

O senso comum é definido comumente como um pensamento especulativo oposto ao 

fazer científico. Se o senso comum parte de situações particulares vividas ou observadas sem 

método, normalmente impregnado de ideologias e pré-noções, a ciência colocaria como 

desafio primeiro o afastamento de influências desta natureza. A oposição existente entre o 

pensamento de senso comum e o fazer cientifico, seria uma das formas discursivas da ciência 

ganhar força e legitimidade explicativa, assim como ocorreu anteriormente com oposições 

entre a fé e o dogma ou a fé e a razão. 

Sob a égide da tese bachelardiana levada a cabo por Pierre Bourdieu onde “os 

obstáculos à cultura científica sempre se apresentam sob a forma de pares” 

(apud BOURDIEU; WACQUANT, 1992, p. 73), pretendemos submeter alguns autores da 

sociologia e da filosofia a um mapeamento de seus escritos que versaram sobre o senso 

comum. Objetivamos nesta análise teórica revelar as estruturas conceituais dos autores, 

reconstruindo alguns dos mais relevantes pares de oposição, que nos revelarão ingredientes 

fundamentais para a elaboração de uma nova noção de senso comum.   

O presente ensaio está organizado da seguinte forma: Além da presente introdução, 

pretendo apresentar a centralidade do senso comum nas propostas de diferentes autores do 

campo filosófico e sociológico, apresentando alguns dos fragmentos mais relevantes do que 

                                                 
3 O espaço universitário aponta para uma relevância social maior, pelo fato de realizar a formação de 
profissionais de nível superior. Entre essas formações estão às licenciaturas, responsáveis pela formação dos 
futuros profissionais de ensino, responsáveis pela formação da próxima geração. Neste espaço específico, 
existiria uma possibilidade de compreender como os indivíduos são formados para finalidades educativas e de 
pesquisa. 
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foi, até o momento, mapeado. Posteriormente apresento a nossa proposta epistemológica que 

norteará o projeto de pesquisa de tese.  

O núcleo principal encontra-se na terceira parte, onde compartilho algumas das 

principais reflexões já realizadas no mapeamento das obras de Hannah Arendt, partindo de 

diferentes abordagens que caracterizam a sua proposta de senso comum, mapeadas 

estruturalmente. Essa discussão constitui apenas a primeira parte de um projeto de Tese, que 

por estar mais adiantada será apresentada parcialmente aqui. O presente texto objetiva expor 

uma estratégia de sustentação de um projeto de pesquisa em processo de construção e por 

isso, tende a ser mais um exercício de organização teórica. O desdobramento do projeto e a 

apresentação dos demais teóricos que farão parte deste estudo futuramente, por estarem pouco 

aprofundados, estarão apresentados de forma sintética na conclusão do trabalho. 

 

1. O senso comum segundo os clássicos 

Diferente do uso generalista do senso-comum defendido por Thomas Paine, em sua 

obra Senso Comum – os direitos do homem (2009) objetivo percorrer alguns entendimentos 

mais restritos e teoricamente mais organizados para este conceito. Em linhas gerais o senso 

comum constitui, para nós, um tipo de conhecimento compartilhado socialmente, que permite 

ao sujeito entender e explicar o mundo que o cerca. Para Arendt, conforme identifica 

Roviello: “Arendt define o senso comum como a fé natural no mundo tal como aparece, como 

a faculdade que nos permite inserir-nos e orienta-nos no mundo, fazer dele nossa casa” (1987 

p. 123). 

É importante aqui não confundir senso comum com cultura popular, saber popular e 

tradições culturais. Nestes casos, independente de serem científicas ou não, são saberes que 

carregam tradições e temperam a diversidade cultural. Desta forma, o senso comum não 

engloba a situação espontânea de aprendizagem, que segundo Pines & West (1984), constitui 

um conhecimento que acontece espontaneamente, sem uma instrução prévia, mas de forma 

extremamente rica, extensa e não existe conhecimento acadêmico e escola correspondente a 

ser proposto. Segundo identifica também Nébias “é o caso das crenças e das metáforas 

culturais que têm poderosa influência na aquisição conceitual” (1999 p.138).  

Reconhecemos os saberes locais e populares como possuidores de um alto nível de 

validade para pensar os problemas locais. Da mesma forma que o documento Rio+20 

reconhece a relevância do saber indígena e local para o respeito à diversidade de 

conhecimentos e sua relevância social:  
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(...). Somos conscientes de que los conocimientos tradicionales, 
innovaciones y prácticas de los pueblos indígenas y las comunidades locales 
aportan una contribución importante a la conservación y el uso sostenible de 
la diversidad biológica y su aplicación más amplia puede impulsar el 
bienestar social y los medios de vida sostenibles. Reconocemos que a 
menudo los pueblos indígenas y las comunidades locales son los que más 
directamente dependen de la diversidad biológica y los ecosistemas, y, por 
tanto, con frecuencia son los más inmediatamente afectados por su pérdida 
y degradación (ONU, 2013 p.43). 
 

Assim, a discussão aqui proposta não pode ser simplificada como um tipo ingênuo de 

defesa positivista onde o único saber válido seria o saber científico. Constato apenas a 

existência de saberes diferentes do saber científico entre eles as opiniões compartilhadas, 

assim chamadas, de senso comum. Este último, por possuir uma complexidade e 

profundidade limitadas em sua essência e estrutura, acaba consequentemente por simplificar o 

entendimento do real. 

O senso comum já foi identificado também como uma tentativa empirista de dar conta 

da realidade. O sujeito é levado a considerar apenas os exemplos que ocorrem no seu 

cotidiano de forma espontânea, e com o tempo, tende a identificar alguns padrões e 

generalizar fatos isolados como verdades universais. Segundo afirma Vigotski (1991 p.93), 

“Poder-se-ia dizer que o desenvolvimento dos conceitos espontâneos da criança é 

ascendente, (indutivo)”. Esse processo subjetivo é, portanto, comum a todos os seres 

humanos. Hannah Harendt identifica o senso comum como processo especulativo presente 

desde os políticos gregos, que se opunham aos filósofos: 

 
Os gregos davam a essa faculdade o nome de phrónesis, ou discernimento, e 
consideravam-na a principal virtude ou excelência do político, em distinção 
da sabedoria do filósofo. A diferença entre esse discernimento que julga e o 
pensamento especulativo está em que o primeiro se arraiga naquilo que 
costumávamos chamar de senso comum, o qual o último constantemente 
transcende. (...) A isso devemos o fato de nossos cinco sentidos e seus dados 
sensoriais, estritamente pessoais e “subjetivos”, se poderem ajustar a um 
mundo não-subjetivo e “objetivo” que possuímos em comum e 
compartilhamos com os outros. O julgamento é uma se não a mais importante 
atividade em que ocorre esse compartilhar-o-mundo (ARENDT, 2007 p.275-
276 grifo nosso)   

 

O senso-comum pode ser descrito como uma forma de conhecimento que carrega 

algum tipo de lógica simples. Esta lógica dificilmente permite um entendimento profundo 

sobre as causas e efeitos das questões que discute. Quando lógicas simples são professadas a 

outrem, elas acabam sendo facilmente entendidas, memorizadas e assim compartilhadas 

novamente. Em grande medida vemos o senso-comum como um pensamento aprendido e 
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reproduzido cotidianamente, dando a sensação do indivíduo possuir uma visão única, 

particular e original; por isso mesmo, acaba acreditando ser esta a “sua opinião”. Esse sistema 

de compartilhamento impediria a emergência de reflexões e pensamentos no interior dos 

grupos sociais.  

Mesmo com maior espaço para o surgimento de indivíduos nas modernas sociedades 

complexas, tal como definiu Durkheim (1858-1917) em sua noção de Solidariedade Orgânica, 

isso não necessariamente resultaria em pensamentos originais, mas apenas o crescimento do 

nível de complexidade dos mesmos. Identificamos hoje que, apesar das inúmeras referências e 

fontes de informação disponíveis, a busca pelo poder explicativo por um caminho mais fácil e 

a satisfação resultante do reconhecimento social de portar uma lógica causal simples que é 

entendida pelas pessoas que o cercam, constituiria um comportamento generalizado e por isso 

mesmo, potencialmente explicativo. Essa hipótese, até o momento, indica uma possibilidade 

explicativa dos consensos sociais baseados na opinião. 

É possível identificar também nas falas de senso comum, a existência de resquícios de 

verdades ou explicações científicas do passado. Muitos conhecimentos aprendidos na escola e 

nas famílias pelas gerações anteriores são posteriormente repassados para a próxima geração 

como verdades. O aprendizado de senso comum teria sua origem no espaço doméstico e 

familiar, tal como definiremos posteriormente sobre a influência fundamental da família na 

disposição do Habitus do sujeito (Bourdieu, 1972). Esse processo em parte, não deixar de 

consolidar uma espécie manutenção das “verdades” do passado, que a geração anterior 

assumiu como verdade. O problema é que as “verdades do passado” já foram ou serão 

problematizadas em novos estudos. Esse complexo processo de produção e reprodução de 

valores socialmente construídos aponta para a possibilidade de uma abordagem sociológica.  

Foi exatamente a sociologia que se colocou como a ciência capaz de realizar a superação 

das visões ingênuas sobre o social. Buscou, ao longo da sua história, identificar suas próprias 

limitações explicativas, oferecendo um arcabouço teórico e conceitual cada vez complexo, 

epistemológica e metodologicamente orientado para a produção de pesquisas sobre o social. 

Para esta ciência, a opinião comum sobre a sociedade é comumente encarada como uma 

adversária e de necessária ruptura. Boaventura de Souza Santos sobre essa questão, afirma: “a 

ciência constrói-se, pois, contra o senso comum, e para isso dispõe de três atos epistemológicos 

fundamentais: a ruptura, a construção e a constatação”, (SANTOS, 1989, p. 31). 

Bourdieu, Chamboredon e Passeron (1999) reconhecem a luta incessante do sociólogo 

no combate do que chamam de “sociologia espontânea”. Segundo eles, a mesma sempre 

existirá para explicar o real de forma apressada. No caso de Bourdieu, seus escritos revelam 
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diversos termos que são tratados como sinônimos de senso-comum, tal como sociologia 

espontânea4, mas também opinião comum, noções comuns ou mesmo pré-noções. Todos estes 

termos carregariam em comum um conjunto de características limitadoras de compreensão do 

real, tais como, a ilusão do saber imediato, evidências ofuscantes, sistematizações fictícias e, 

por isso, carregados de uma riqueza insuperável e dotados de uma “natureza inferior”. 

(BOURDIEU; CHAMBOREDON; PASSERON, 1999).   

O Fato Social entendido como a estratégia de análise primeira, possibilitou isolar os 

fenômenos sociais, estudá-los e compreendê-los, fazendo do cientista social o único capaz de 

identificar o social como objeto científico e explicar seus mecanismos de funcionamento 

(DURKHEIM, 1987). A opinião socialmente compartilhada, desde a origem da sociologia, 

constitui um objeto de estudo entre os chamados fenômenos sociais. Desejo resgatar este 

objeto sociológico para pensar mais detidamente o seu papel no espaço educativo. Nas 

palavras de Émile Durkheim: “a própria ciência se assenta na opinião, a sociologia é uma 

ciência da opinião. Porém, ela não faz opinião, ela esclarece e a torna mais consciente de sí. 

(...) E é da opinião que ela tira força para agir sobre a opinião” (DURKHEIM, 1987 pag. 178).  

 
2. Preliminares epistemológicas: 

Entre as diferentes orientações ontológicas e epistemológicas existentes, a proposta de 

Pierre Bourdieu pareceu, até o momento, ser a mais relevante para alicerçar a nossa 

problemática. Nossas questões levantadas até então, apresentam um desafio compreensivo do 

papel desempenhado pelas intenções, orientações práticas e crenças simbólicas mobilizadas 

pelo senso comum no espaço educativo. 

A relação entre as condutas e principalmente os processos de reprodução social, 

apontam para um entendimento necessário do contexto sócio-histórico e político mais amplo 

em que os agentes educativos estão imersos. Partiremos do pressuposto bourdiano, onde os 

indivíduos “são movidos pela intencionalidade e possuem concepções e representações 

(inter)subjetivas acerca de seu próprio comportamento e dos seus múltiplos ambientes de 

ação”. (PETERS, 2011 p.4). 

 Partindo de uma trajetória teórica em grande medida influenciada por Max Weber 

(186-1920), Bourdieu pode ser identificado como membro da tradição teórica chamada de 

compatibilista (PETERS, 2011). Essa perspectiva combina a identificação nas causas a 

capacidade explicativa dos comportamentos e ao mesmo tempo a compreensão dos 

significados destes em um mesmo intento explicativo. É necessário aqui reconhecer que 

                                                 
4 Para fins de unidade conceitual, continuaremos a utilizar a definição senso-comum. 
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compartilhamos do reconhecimento de uma espécie de influência majoritária das estruturas 

sociais objetivas na explicação das condutas humanas. Não é uma determinação, mas o 

reconhecimento que as estruturas estruturantes são estruturadas pelos agentes, com pouca 

possibilidade de ruptura com a realidade já estabelecida.  

A sociedade aponta, portanto, para a existência de elementos simbólicos que 

explicariam a reprodução das estruturas sociais contida no comportamento e nas crenças 

compartilhadas. Segundo afirma o próprio Bourdieu: “A análise estrutural constitui o 

instrumento metodológico que permite a ambição neo-kantiana de aprender a lógica 

específica de cada uma das <formas simbólicas> (...) a tradição estruturalista privilegia o opus 

operatum, as estruturas estruturadas”. (BOURDIEU, 1998 p.9) Em outras palavras, quase 

tudo o que nos constitui como humanos é aprendida e reproduzida socialmente. As escolhas 

individuais estariam imersas em uma espécie de “pseudo-liberdade socialmente orientada”. 

A proposta de Bourdieu possui uma dupla perspectiva. Uma perspectiva objetivista e 

subjetivista. A primeira já definida anteriormente que, de forma geral, destaca a possibilidade 

de reconstruir analiticamente as estruturas sociais existentes. A perspectiva subjetivista, busca 

explicar como, dentro destas estruturas pré-existentes, as condutas cultivadas de forma 

subjetiva contribuem para a reprodução e mobilizam ações dos sujeitos, reforçando e 

mantendo as estruturas objetivas. Nossa hipótese é de que o senso comum, embebido em 

valores dominantes não pode ser entendido como um tipo de pensamento universal 

(transcendental), mas sim formas sociais de pensamento que acabaria invadindo o espaço 

educativo, carregando lógicas explicativas simbólicas de senso comum que indicariam  

elementos responsáveis pela reprodução social. 

 Nossa proposta compreende então a possibilidade de uma reconstrução objetiva das 

estruturas sociais contidas no espaço educativo formal, cercando o papel do senso comum na 

distorção da realidade e a sua consequente influência na reprodução social. Nossa segunda 

hipótese aponta que o senso comum, constituiria um dos ingredientes centrais no habitus, 

definido por Bourdieu como:  

“um sistema de disposições duráveis, estruturas estruturadas predispostas a 
funcionarem como estruturas estruturantes, isto é, como princípio que gera 
e estrutura as práticas e as representações que podem ser objetivamente 
‘regulamentadas’ e ‘reguladas’ sem que por isso sejam o produto de 
obediência de regras, objetivamente adaptadas a um fim, sem que se tenha 
necessidade da projeção consciente deste fim ou do domínio das operações 
para atingi-lo, mas sendo, ao mesmo tempo, coletivamente orquestradas 
sem serem o produto da ação organizadora de um maestro” (BOURDIEU, 
2009 p.175).  
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O espaço educativo apresentaria uma possibilidade de reforçar um habitus de senso 

comum, mantendo uma prática imediatista de opinar livremente sobre uma realidade social 

distorcida. Uma forma de ação e concepção ingênua que influenciaria diretamente a formação 

dos indivíduos inseridos no espaço educativo brasileiro. Segundo identifica Afrânio Catani, 

2008: “o habitus transformado pela ação escolar constitui o princípio de estruturação de todas 

as experiências ulteriores, incluindo desde a recepção das mensagens produzidas pela 

indústria cultural até as experiências profissionais” (2008 p.4). 

 O senso comum não constitui o elemento determinante para explicar a reprodução do 

espaço educativo e da sociedade. Mas identificar sua existência de uma forma teoricamente e 

metodologicamente construída, cercando seu poder de mobilização e reprodução das 

concepções e práticas dos atores, constitui um objeto educativo e sociológico legítimos. Neste 

sentido, objetivo orientar a presente proposta para uma concepção específica de senso 

comum, um entendimento político envolvido na ação social que parte do senso comum. 

 

3. Arendt e o entendimento político do senso-comum: 

Pretendemos utilizar as propostas filosóficas e políticas presentes na teoria de Hannah 

Arendt, para discutir os sentidos contidos no senso comum nas ações do sujeito no mundo. 

Tentaremos captar um sentido inovador contido na filosofia de Arendt no que diz respeito à 

centralidade do senso comum na ação política. Pretendemos orientar nossa discussão para um 

objeto mais específico, ou seja, o contexto plural de pensamentos contidos na proposta de 

Arendt, percorrendo os desdobramentos resultantes da relação entre ideologia, senso comum, 

ação política e o pensar. 

Os estudos de Arendt sobre o totalitarismo, ideologia e senso comum, nos permitem 

problematizar algumas das oposições estruturantes identificadas no mapeamento já realizado 

em alguma de suas obras. Oposições como: ideologia e senso comum; totalitarismo e outros 

regimes; Senso comum e pensar; Mundo das aparências e faculdades do espírito, pensar e 

conhecer (ARENDT, 2000) permitiu mapear uma estrutura teórica particular que suscita novas 

problematizações, capazes de captar a verdadeira batalha travada entre o senso comum e a 

ação educativa.  

Em poucas palavras, pretendemos avançar para um tipo específico de concepção de 

senso comum, estabelecendo como “elemento balizador” uma realidade democrática muito 

diferente da concepção plural de “democracia radical” apresentado por Arendt. O senso 

comum entendido como portador de um sentido político, uma espécie de “tendência 

automática” para a liberdade e a diversidade (tal como definiu também Bourdieu) e seu papel 
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na relação e interpretação do mundo poderá ser aqui problematizado de forma mais 

aprofundada. Um elemento surpreendente no pensamento de Arenth está materializado no 

caráter positivo identificado na existência do senso comum em sociedades não autoritárias. 

Em nossa concepção, será possível em um segundo momento, problematizar o quanto o senso 

comum em um contexto democrático, mistura um simplismo lógico já anteriormente discutido 

e, ao mesmo tempo, está sempre embebido pelas ideologias econômicas vigentes, que 

limitariam a compreensão da realidade social e a posterior ação educativa.  

Um estudo mais adiantado baseia-se na análise critica da obra intitulada senso comum 

e modernidade em Hannah Arendt de autoria da filósofa francesa Anne-Marie Roviello 

(1987) e a discussão presente nos primeiros capítulos da obra de Hannah Arendt A vida do 

espírito: o pensar (2000). O que em parte, a primeira obra nos permite ganhar “fôlego 

filosófico”, possibilitando partir dos principais aspectos já mapeados referentes à concepção 

de senso comum em Arendt. E, na segunda obra, focar em um entendimento mais atento as 

propostas de Arendt para o seu entendimento do que constitui o pensar em um mundo das 

aparências.  

Hannah Arendt identifica uma postura antipolítica por parte dos filósofos metafísicos, 

que carregariam o germe de uma espécie de “tirania da verdade”. Hegel é identificado pela 

autora como um exemplo típico, que carrega o fardo de ter seu princípio totalizador ou 

absoluto de verdade posteriormente utilizado pelos regimes totalitários. O movimento da 

ideologia ou movimento totalitário carregaria esses fundamentos filosóficos, que resultariam 

no que Arendt chamou de banalização do mal. Ou seja, na ausência de um critério universal 

de verdade, o debate de ideias seria o único caminho para a manifestação de uma verdade 

(senso comum), que deixaria de existir em um contexto autoritário (ROVIELLO, 1987).  

Arendt identifica no senso comum, uma espécie de prova da existência de uma 

multiplicidade de pensamentos e reflexões que não seriam possíveis em um contexto 

autoritário. A “banalidade do mal” identificado em um contexto de autoritarismo acabaria por 

manipular as formas de pensar, “bombardeado” de imposição de justificações da realidade, o 

que culminaria na destruição do ato cotidiano de refletir sobre a realidade que cerca os 

indivíduos e assim, faria desaparecer o senso comum.  

Ao mesmo tempo, para nossa futura reflexão, acreditamos que a identificação 

eminentemente positiva do senso comum apontado por Arentd, como uma espécie de 

indicador ou mesmo um sinal de multiplicidade de formas de refletir sobre a realidade, precisa 

ser redefinido em um contexto democrático. Essa multiplicidade de pensamentos precisa ser 

problematizada e categorizada, pois segundo nossas hipóteses anteriores, não se confirmariam 
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de imediato. A compreensão sobre o papel da relação do sujeito com sua comunidade, o eu e 

o nós, aponta para um caminho pertinente para refletir sobre o papel do senso comum em 

meio à ação política educativa. Segundo Hannah afirma: 

“Julgamos sempre enquanto membros de uma comunidade orientada pelo 
seu sentido comunitário, o seu sensus comunnis. Mas, em última análise, 
somos membros de uma comunidade mundial pelo simples facto de sermos 
humanos (...) Quando julgamos e quando agimos no campo político, 
pressupõe-se que refinamos o nosso comportamento à ideia – e não ao 
facto – de que somos cidadãos do mundo” (ARENDT, 1992 apud Roviello, 
1987 p. 122).   

  

Pretendemos construir com base nas ideias de Arendt, invertendo uma de suas teses 

sobre a “banalização do mal” em um contexto ou movimento político autoritário, como uma 

espécie de “banalização do bem” presente no senso comum em um contexto educativo 

democrático. Em outras palavras, pretendo cercar as influências ideológicas do senso comum 

no espaço educativo e os valores que formam e conformam os valores defendidos como 

corretos e naturais e assim, não questionados no espaço de ensino.  

O senso comum é identificado como uma forma de acesso imediato ao mundo. Em sua 

obra A vida do espírito (2000) Hannah Arendt apresenta algumas características do seu 

entendimento em relação ao senso comum e a sua existência no mundo das aparências. O 

homem busca sentido de existência, ou seja, seu ser-deste-mundo pela construção de uma 

responsabilidade de estar no mundo e a busca de sentido revelada nesta relação. Assim, o 

político para Hannah é uma atividade de ação e debate, um tipo de experiência intersubjetiva 

que se desdobra em uma responsabilidade compartilhada com os demais sujeitos. Em comum, 

os homens estão todos em busca de dar sentido humano ao mundo, tornando-o um mundo 

comum. Segundo Roviello: “O sentido só pode penetrar no mundo como senso comum. O 

sentido é introduzido no mundo através do debate entre os homens acerca do mundo que 

herdaram e partilham, e da acção comum no seio deste mundo” (1987, p. 8).    

A distinção entre o conhecer e o pensar no mundo das aparências e a necessidade de se 

retirar deste mundo comum para o exercício do pensar, constituem alguns dos pré-requisitos 

em uma das mais relevantes faculdades do espírito. As dualidades estruturais entre alma e 

espírito, entre o senso comum e o pensar, pensar e conhecer apontam para possibilidades 

futuras de aprofundamento sobre outros pontos muito relevantes no espaço educativo. 

Colocado no centro do mundo das aparências, o senso comum constitui uma base para a vida 

em sociedade e altamente relevante para pensar o agir, que em nosso caso específico, um agir 

inserido no espaço educativo. 
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4. Uma proposta de conclusão: 

Em suma, pretendo cercar o entendimento político que recai sobre o senso comum e a 

sua centralidade na ação política dos sujeitos. As ambigüidades conceituais de Arendt, suas 

discussões sobre ideologia e os sentidos de pertencimento ao mundo poderão ser explorados 

para pensar o contexto educacional brasileiro. Cercar a interferência do senso comum, desta 

“fé natural do mundo”, capaz de nos inserir e, ao mesmo tempo, orientar nossas ações no 

mundo. O senso comum, em nossa concepção, carregaria elementos simbólicos capazes de 

interferir profundamente nas ações educativas.  

 Em um segundo capítulo, pretendo mapear algumas das obras de Georg Wilhelm 

Friedrich Hegel5 (1770-1831). Pretendo identificar as proposições sobre a consciência 

ingênua de Hegel e confrontá-las com a proposta de senso comum de Arendt. Hegel será 

mapeado em duas de suas obras: a introdução da obra A fenomenologia do espírito (2000) e 

Como o senso comum compreende a filosofia (1994). Encontramos nestas duas obras, não 

apenas uma apresentação do que constitui teoricamente o realismo ingênuo, mas a 

oportunidade de identificar como esta concepção opera na prática, ou seja, acompanhar como 

a filosofia se comporta quando o senso comum se opõe ao pensamento filosófico. 

Acreditamos que esta dupla dimensão revelará: Como Hegel compreende o senso comum? 

Na terceira parte, pretendemos problematizar diferentes discussões e propostas 

conceituais sobre o estudo da ideologia, no campo filosófico e sociológico. Pretendemos 

dialogar com a chamada Escola de Frankfurt, expondo os limites dos conceitos de ideologia 

oriundas desta tradição. E depois, com base nas contribuições elaboradas por Louis Dumont 

em duas obras clássicas: Homo Aequalis (2000) e O Individualismo (1993) apresentaremos 

uma proposta de entendimento referente à ideologia econômica moderna e a possibilidade de 

compreender os processos de naturalização das crenças sociais referente aos valores 

econômicos modernos.  

A costura de toda essa proposta teórica, ainda necessita definir como e qual será o 

objeto educativo a ser analisado. A centralidade do senso comum nas mobilizações da ação no 

espaço de ensino, as influências das ideologias econômicas modernas na naturalização e 

reprodução de comportamentos e mentalidades constituem as principais reflexões propostas 

neste projeto de pesquisa de doutorado. 

                                                 
5 A própria escolha de Hegel para compor nosso segundo capítulo teórico na tese, se deve a pretensão filosófica 
que o mesmo apresentou, de elevar a filosofia o um patamar científico. Essa proposta faz de Hegel um dos 
nomes mais importantes no que diz respeito à construção das bases precursoras do método científico.  
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