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Resumo 

 
Nosso intento é problematizar as relações que as ciências sociais têm predominantemente mantido com o senso 

comum. Destacaremos que os tipos de estudo que desconsideram o conteúdo ideacional presente em algumas 

modalidades de fato social não se limitam a marcar uma posição de ruptura explicativa com o senso comum. Na 

realidade, são abordagens que deixam de lado propriedades constitutivas das modalidades de fato social: que se 

oferecem pré-interpretadas à observação do cientista. As tentativas de explicação que negligenciam, a pretexto de 

imitarem as ciências naturais, traços distintivos dos fatos sociais, pré-interpretados, serão criticamente avaliadas. E 

serão consideradas pouco profícuas as maneiras que vêm sendo propostas de lidar com a compreensão espontânea que 

acompanha a ocorrência de importantes tipos de fato social. Contra o naturalismo objetivista, o compreensivismo não 

tem se mostrado eficiente na elaboração de teorias que se revelem aptas a reconstruir as ‘teorias’ dos agentes com o 

propósito de prover metateorias capazes de aspirar à condição de científicas. 

 

1. Introdução 

As tantas teorias formuladas até hoje pelas ciências sociais suscitam dúvidas a respeito de seu real 

poder explicativo. À luz das concepções tradicionais de explicação chega-se ao veredicto de que 

essas ciências não logram forjar genuínas explicações dos fenômenos que investigam. Não é 

necessário perfilhar a tese da simetria entre explicar e predizer – segundo a qual se não há predição, 

não há explicação e vice-versa – para se desconfiar da capacidade cognitiva das ciências sociais. 

Visto ser patente que essas ciências jamais se mostraram aptas a fazer predições confiáveis, 

remanesce a questão de se, ainda assim, logram elaborar fundamentadas explicações. Para dotar 

as ciências sociais do poder de se afirmarem como projeto explicativo-preditivo muitas vezes se 

propôs que imitassem o método das ciências naturais. O naturalismo seria a única maneira de 

“cientificizar” os estudos sociais. Entre os textos catalogados como pertencentes ao domínio das 

ciências sociais é hoje expressivo o número daqueles que renunciam, aberta ou tacitamente, a 

qualquer pretensão de explicar o que é investigado. De certa maneira, essas ciências estão mais 

perto – considerando-se os procedimentos utilizados – da filosofia que das ciências naturais. É 

crescente a impressão de que as ciências sociais desistiram de buscar explicações depois de terem 

se mostrado inaptas para predizer.  

Pode-se facilmente constatar que os founding fathers das ciências sociais acalentavam – 

independentemente de suas preferências filosóficas e epistemológicas – a ambição de elaborar 

explicações. Para tanto, procuravam formular metodologias que ensejassem a melhor maneira de 

lidar com a mutabilidade, variabilidade e complexidade dos fatos sociais. Contemporaneamente, 

há Escolas que se distanciam de objetivos explicativos a ponto de recorrerem, em muitos casos, a 

argumentos de natureza filosófica para justificar a criação de construções interpretativas que se 

defendem de controles metodológicos eficazes. Substituem a explicação hipotético-dedutiva ou a 
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indutivo-probabilística pela “reconstrução hermenêutica” parcamente elucidativa. É cada vez 

maior o número de pesquisadores sociais que assume posicionamento até contra procedimentos 

metodológicos basilares tradicionalmente vistos como imprescindíveis para se distinguir a 

pesquisa como científica. Em muitos casos, o descaso pelos requisitos capazes de conferir 

cientificidade a um estudo beira o irracionalismo. O que se pode constatar é que da manifesta 

impotência de predizer fatos ou eventos sociais se chegou à renúncia – ou ao reconhecimento da 

impotência – de explicar. Hipótese a ser aventada é a de que talvez isso seja atribuível à dificuldade 

de explicar fatos, caso dos psicossociais, que se apresentam pré-interpretados. O problema é que 

a incapacidade de construir efetivas explicações de muitas teorias sociais contemporâneas impede 

classificá-las de científicas. Colocam-se inclusive à margem dos crivos lógico-empíricos que 

conferem credibilidade epistêmica à pesquisa. Abdicar de explicar torna inevitável discutir se 

ainda cabe falar de ciências do social. Defenderemos a tese de que as dificuldades de justificação 

epistêmica enfrentadas pelas ciências sociais derivam principalmente de investigarem fatos que se 

mostram eles mesmos pré-interpretados. Isso torna complexas e de difícil encaminhamento as 

relações entre as ciências sociais e o senso comum no interior do qual se criam compreensões que 

se apresentam como partes integrantes dos fatos sociais. 

2. Insuficiências do naturalismo 

O projeto moderno de se construir uma ciência da vida associativa foi frequentemente vinculado 

à necessidade de se imitarem os procedimentos das ciências naturais. Um dos founding fathers da 

sociologia, Durkheim (1967, p. xiv) recomenda que o sociólogo adote “o estado de espírito dos 

físicos, químicos ou fisiologistas”. Visto que está longe de ser fácil caracterizar de modo 

incontroverso o método das ciências naturais, Durkheim apresenta, principalmente em seus 

escritos metodológicos, a díade observacionalismo e indutivismo da concepção empirista 

(baconiana) de conhecimento como encarnação da cientificidade. Em complemento, Durkheim 

advoga que “tudo que o método científico exige é que o princípio da causalidade se aplique aos 

fenômenos sociais”: 

Uma vez que a lei da causalidade foi verificada nos outros reinos da natureza, estendendo 

progressivamente seu império do mundo físico-químico para o mundo biológico, achamo-nos no direito 

de admitir que seja igualmente verdadeira com relação ao mundo social. (Durkheim 1967, p. 139, 

tradução minha) 

É questionável que a “lei da causalidade”, tal qual entendida e defendida por Durkheim, possa ser 

encontrada em operação nas ciências naturais e que destas possa ser transferida para as ciências 

sociais. Toulmin (1953, p. 119) assinala que “nas próprias ciências físicas, a palavra ‘causa’ é uma 

ausência tão marcante quanto a palavra ‘verdadeiro’”. Russell (1977, p. 187) é de opinião que 

apesar de “todos os filósofos, de todas as escolas, imaginarem que a causação é um dos axiomas 

ou postulados fundamentais da ciência, a verdade é que a palavra ‘causa’ jamais ocorre nas 

ciências avançadas”. Críticas parecidas, e ainda mais duras, já tinham sido feitas por Comte (1908, 

p. 3 e p. 8, tradução minha) que considera “absolutamente inacessível e carente de sentido o que 

chamamos de causa”. O positivismo encara a busca de causas dos fenômenos como um 

procedimento teológico ou metafísico por entender que a pesquisa científica deve se adstringir a 

descobrir “unicamente as leis efetivas dos fenômenos, ou seja, se limitar a estabelecer relações de 

sucessão e similitude entre eles”. 

Longe de ser uma solução, o naturalismo também tem contribuído para que as controvérsias 

epistemológicas e ontológicas se tornem endêmicas nas ciências sociais. As pesquisas sociais que 

procuraram imitar a física chegaram a resultados, como destaca Sorokin (1956, p. 174), pouco 

animadores. Houvesse sucesso em apreender os procedimentos distintivos das ciências naturais – 

sem as recalcitrantes divergências nos modos epistemológicos de reconstruí-las – seria mais 

defensável a recomendação para que os estudos sociais os imitassem. Identificado 
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consensualmente o método das ciências naturais, se teria de enfrentar o desafio de determinar se 

os fatos sociais possuem singularidades que tornam necessária uma metodologia diferente, ao 

menos parcialmente, da empregada pelos cientistas naturais. Partimos da constatação de que há 

uma gama importante de fatos e eventos sociais que se destacam por se apresentarem pré-

interpretados: os socii têm algum tipo de compreensão sobre eles antes de serem cientificamente 

estudados. O naturalista não deixa de reconhecer isso: 

Os homens não esperaram o advento da ciência social para formar ideias sobre o direito, a moral, a 

família, o Estado, a própria sociedade. Não poderiam passar sem elas para viver. É, sobretudo, na 

sociologia que essas pré-noções, retomando a noção de Bacon, estão em condições de dominar os 

espíritos colocando-se no lugar das coisas. (Durkheim 1967, p. 18, tradução minha) 

O veredicto de que o senso comum se reduz a pré-noções supõe que isso seja suficiente para 

desconsiderá-lo ou desqualificá-lo. Nesse caso, o cientista social não vê necessidade de investigar 

de que modo as ideias de senso comum contribuem não só para definir modos de vivenciar 

determinados tipos de fato como também para favorecer a recorrência deles. À luz de ópticas como 

a de Durkheim, deixa-se de conferir importância à peculiaridade de que determinados tipos de fato 

social ocorrem acompanhados de uma compreensão, independentemente de se falsa ou ilusória, 

de si mesmos. Nesse caso, a pesquisa científica não precisa elaborar teorias que se revelem aptas 

a lidar com os conteúdos ideacionais – por exemplo, reconstruindo-os semântica e 

pragmaticamente – que se formam no seio do chamado senso comum: 

Acreditamos fecunda a idéia de que a vida social deve ser explicada não pela concepção formada sobre 

ela pelos que dela participam e sim pelas causas profundas que escapam à consciência; pensamos que 

essas causas devem ser buscadas principalmente na forma com que se agrupam os indivíduos 

associados. (Durkheim 1987, p. 250, tradução minha) 

O causalismo objetivista negligencia o aspecto crucial, destacado por Winch (1980, p. 23, tradução 

minha), de que “as relações sociais de um homem com seus semelhantes são permeadas por suas 

idéias sobre a realidade [...] as relações sociais são expressões de idéias sobre a realidade”. 

Reputamos problemática a visão disseminada de que só se consegue explicar cientificamente os 

fatos fundamentais da sociabilidade por meio de teorias que desconsiderem ou desqualifiquem as 

crenças espontâneas e irrefletidas do senso comum. No caso específico do mundo social, é 

necessário ter presente que as pré-noções fazem parte dos fatos por mais que se logre comprovar 

que geram compreensões incompletas, enviesadas, falsas, ilusórias ou alienadas: 

O homem não espera pela ciência para ter sua vida explicada; e quando o teórico aborda a realidade 

social encontra um campo já ocupado pelo que se pode chamar de autointerpretação da sociedade. A 

sociedade humana não é meramente um fato, ou um evento do mundo exterior, a ser estudado por um 

observador como um fenômeno natural [...] é um pequeno mundo [...] iluminado de significado a partir 

de seu interior pelos seres humanos. (Voegelin 1952, p. 27, tradução minha) 

Chama a atenção que Voegelin repete, quase ipsis litteris, a primeira parte da supracitada 

argumentação durkheimiana. No entanto, a mesma constatação – parte significativa do que ocorre 

no mundo social se apresenta pré-interpretado – é razão para Voegelin propor uma abordagem do 

conteúdo do senso comum que o afasta completamente do objetivismo que leva Durkheim a 

conferir estatuto ontológico de chose ao fato social. A despeito de a explicação científica ter o 

potencial de provar que as ‘teorias’ elaboradas pelo leigo são falsas, ilusórias ou alienadas, é 

discutível que possa ignorá-las. Não se trata apenas de reconhecer que há tipos de fatos sociais que 

se oferecem impregnados de ‘teoria’ à observação do cientista, mas também de averiguar em que 

medida ocorrem em virtude do tipo de compreensão que os socii formam sobre eles. 

Durkheim defende três teses que, aceitas, tornam prescindível a identificação das idéias – visto 

que equivocadas – que se mostram partes constitutivas dos fatos. São elas: 1) “a causa 

determinante de um fato social deve ser buscada entre os fatos sociais antecedentes e não entre os 
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estados da consciência individual” (Durkheim, 1967, p. 109); 2) “é necessário considerar os 

fenômenos desvinculando-os dos sujeitos conscientes que os representam” e “cumpre estudá-los 

de fora como coisas exteriores” (Durkheim, 1967, p. 28); 3) “os estados de consciência devem ser 

considerados de fora, e não do ponto de vista da consciência que os experimenta” (Durkheim 1967, 

p. 30, traduções minhas). 

O estudioso que desconsidera ou desqualifica as compreensões acompanhantes dos fatos 

sociais se dedica a elaborar explicações causais convencido de que são as únicas científicas. As 

insuficiências do objetivismo, do que Brodbeck (1977, p. 98) caracterizou como spectator 

methods, estimularam a formação da sociologia compreensiva. Para Weber (1978, p. 4), a ação 

deve ser distinguida do “comportamento” meramente reativo (blos reaktive) por se poder a ela 

atribuir um significado subjetivo. Weber dá destaque à ação ‘subjetivamente significativa’ sem 

deixar de reconhecer a importância das ‘conseqüências objetivas’, pretendidas ou não, que 

determinado curso de ação pode produzir. O problema é que a sociologia compreensiva não se 

revelou capaz de desenvolver elucidativas metacompreensões sobre as ‘teorias’ espontâneas 

gestadas no seio do senso comum. Mesmo depois de Weber, o desafio maior das ciências sociais 

continua sendo apontar o método adequado para elucidar e explicar o conteúdo ideacional que 

acompanha fatos que se apresentam pré-interpretados. 

Quando o senso comum faz parte dos próprios fatos, quando se materializa em ‘teorias’ sobre 

fatos vinculados direta ou indiretamente ao universo vivencial dos socii, impõe-se avaliar em que 

extensão desconsiderá-lo acarreta diminuir a abrangência e a real capacidade explicativa das 

teorias sociais. O pretenso conhecimento científico reivindicado pelo pesquisador social é razão 

insuficiente para legitimar a desqualificação de teorias de senso comum vinculadas a formas de 

vida. Em virtude de as compreensões que acompanham os fatos sociais poderem contribuir, 

independentemente de sua sustentabilidade epistêmica, para que eles ocorram ou não, a ciência 

não pode sic et simpliciter ignorá-las. Fatos que sobrevêm em virtude do entendimento que se tem 

sobre eles, como consequência das avaliações sobre fatos antecedentes, são fundamentais para a 

composição de formas de vida: 

O mundo social, [...] tem uma estrutura particular de significado e relevância para os seres humanos que 

nele vivem, pensam e agem; são eles que pré-selecionam e pré-interpretam esse mundo por meio de 

uma série de constructos de senso comum aplicados à realidade da vida cotidiana; são esses objetos 

construídos que determinam seu comportamento, definem o objetivo de suas ações, os meios 

disponíveis para alcançá-los. (Schutz 1953, p. 3, tradução minha) 

Os cientistas que reconhecem que as ‘teorias’ encontradas nos fatos sociais fazem parte de seus 

objetos de estudo enfrentam o desafio especial de formular uma metodologia capaz de justificar 

teorias sobre ‘teorias’. O dificultoso é que essas ‘teorias’ também são fatos, fatos que acompanham 

fatos. A descrição reiterativa, quase pleonástica, do senso comum não é solução; o mesmo se pode 

dizer da desqualificação do senso comum que leva à desconsideração de propriedades 

fundamentais de algumas modalidades de fato social. A história das ciências sociais evidencia que 

têm se mostrado parcamente explicativas as pesquisas que se dedicaram ao estabelecimento de 

generalizações causais. E a resultados pouco alvissareiros têm chegado os esporádicos estudos que 

se propõem a levar em conta o conteúdo ideacional presente nos fatos sociais. Mesmo sendo 

indispensáveis, generalizações são insuficientes: 

No campo da política e das ciências sociais tem crescido uma justificada desconfiança nas 

generalizações forçadas. Quando o pensamento é demasiadamente dominado por essas generalizações, 

interpretações equivocadas de sequências específicas de causa e efeito são prontamente feitas a ponto 

de se deixar de fazer justiça à multiplicidade dos acontecimentos. O abandono da generalização, por 

outro lado, significa renunciar completamente à compreensão. Por essa razão, acredito que se pode fazer 

generalizações correndo riscos desde que se permaneça consciente de sua incerteza. (Einstein 1959, p. 

197, tradução minha) 

Os cientistas que adotam o modelo “de cima para baixo” – das estruturas holisticamente 

concebidas para a ação individual – atribuem uma funcionalidade ao mundo social para o 
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entendimento da qual é desnecessário dispensar atenção às ‘teorias’ encontradas no que é 

investigado. A visão de que existem estruturas e processos com vida própria localiza o social em 

uma dimensão supra-individual. Nesse caso, a explicação científica não tem razão para partir da 

identificação, para posterior reconstrução, dos “modos pessoais” de pensar e dar significado aos 

fatos. O senso comum é acusado de ‘teorizar’ – errada ou ilusoriamente – sobre fatos irrelevantes 

por carecer da capacidade de identificar os determinantes sistêmicos da sociabilidade. Acreditando 

que sua teoria é a única com acesso às causas dos fatos sociais, o cientista desqualifica o senso 

comum com base na alegação trivial de que lhe faltam os meios para o conhecimento. A ontologia 

do senso comum é acusada de ficar presa ao especioso plano pessoal ignorando os determinantes 

da conduta que se situam nas estruturas e processos sociais. Concebidas como meras 

racionalizações da consciência, as ‘teorias’ dos socii deixam de ser vistas como constitutivas dos 

objetos de estudo.  

3. Conhecimento, senso comum e forma de vida 

Desde seu alvorecer, a filosofia tem combatido o senso comum por reputá-lo refém das aparências. 

Apresentando-se como capaz de apreender o que é a realidade na sua dimensão essencial, a 

episteme desqualifica as doxai por considerá-las produtoras das falsas ou interesseiras visões com 

as quais se forma o senso comum. A tendência a estabelecer uma descontinuidade entre 

conhecimento e senso comum migrou de modo mais pronunciado da filosofia para as ciências 

sociais em virtude de estas se defrontarem com a necessidade de definirem modos de abordar o 

que nos fatos sociais os torna pré-interpretados. Situação diferente é a do cientista natural que 

combate crenças de senso comum sobre fatos que não se apresentam eles mesmos eivados de carga 

interpretativa. Entre os filósofos, os empiristas são os que têm maior propensão a encarar com 

“generosidade epistêmica” o senso comum. Costumam caracterizar, à maneira de Hume, 

conhecimento como senso comum “corrigido e metodizado”. Em contraposição, a maioria dos 

filósofos racionalistas e idealistas advoga que o conhecimento marca sempre uma ruptura com o 

senso comum.  

Em defesa de uma completa descontinuidade entre conhecimento e senso comum, entre objeto 

construído e percebido, Descartes (1950, p. 48) salienta que, à primeira vista, o sol parece estar 

perto de nós e, no entanto, está longe. Parece pequeno, mas é grande. As primeiras impressões que 

formamos de nosso planeta mostram que podemos incorrer em erros banais de representação. A 

maioria dos cientistas sociais também acredita que o senso comum é refém de “obviedades” 

enganosas sem, entretanto, levar em consideração a ressalva de Descartes (1957, p. 24, tradução 

minha) de que “no que diz respeito aos costumes, é necessário às vezes seguir opiniões 

sabidamente muito incertas, como se fossem indubitáveis”. Afinado com a argumentação 

cartesiana contra o senso comum, Bachelard (1949, p. 9-10, tradução minha) apregoa que “a 

objetividade cientifica só é possível se rompermos, já de saída, com o objeto imediato, se 

recusarmos a sedução da primeira escolha, se barrarmos e contrariarmos os pensamentos nascidos 

da primeira observação”. Contrapondo-se à visão continuísta, Bachelard (1966, p.132, tradução 

minha) assinala que “a ciência clássica [chegou a ser concebida] como um prolongamento do senso 

comum, da razão comum, [que se dedicava a] clarificar as opiniões, a precisar as experiências, a 

confirmar os conhecimentos elementares”.  

É importante observar que Bachelard (1949, p.10, tradução minha) adota linha epistemológica 

argumentativa de inspiração cartesiana não só quando advoga que “toda objetividade, devidamente 

verificada, desmente o primeiro contato com o objeto e que, por isso, em primeiro lugar, deve 

criticar tudo: a sensação, o senso comum até a prática mais constante”, mas também quando, em 

continuação, recomenda ao estudioso das coisas humanas e sociais que assuma uma atitude 

diferente diante do senso comum: “quando se trata de observar homens, nossos semelhantes, 
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nossos irmãos, a simpatia é a base do método”. Mais que simpatia, que colocar-se no lugar do 

outro, o estudo social envolve o desafio de definir o tratamento a ser dispensado à compreensão 

que os socii formam sobre os fatos da sociabilidade. Só assim se pode identificar de que modo as 

‘teorias’ de senso comum contribuem para a ocorrência ou recorrência de eventos psicossociais. 

Entendendo que a teoria científica e o senso comum são movidos por diferentes interesses e são 

respostas a diferentes problemas, Ryle (1964, p. 68-80) encara a tendência a apartá-los como fruto 

de confusão conceitual. Há quem defenda até a importância do senso comum e de fatores 

extracognitivos na aceitação de uma teoria que aspire a ser científica: 

Se a teoria desenvolvida exclusivamente por se mostrar em conformidade com os fatos observados 

contasse a “verdade” sobre o mundo seria tolo supor seriamente que a aceitação de uma teoria científica 

fosse influenciada por razões como simplicidade e concordância com o senso comum, e mais ainda por 

motivos morais, religiosos ou políticos. (Frank 1957, p. 355, tradução minha) 

Giddens (1993, p. 26) assinala que o funcionalismo merece ser criticado, entre outras coisas, “por 

reduzir a agência humana à ‘internalização de valores’ e por fracassar em tratar a vida social como 

ativamente constituída pelo que fazem seus membros”. As ciências sociais têm se mostrado 

ineficientes com suas teorias que ambicionam explicar estruturas, processos e outras entidades 

supra-individuais. Parcamente explicativos também se têm revelado os poucos estudos que 

colocam como objetivo fundamental da ciência social proporcionar, como advoga Schutz (1967, 

pp. 220-1), a maior clarificação possível do que pensam sobre o mundo social aqueles que nele 

vivem. Lidando ou não com o material ideacional encontrável em fatos que despontam pré-

interpretados, as teorias das ciências sociais têm se mostrado explicativamente falhas. Quando se 

propõem a forjar teorias aspirantes a ser científicas sobre ‘teorias’ (de senso comum) fracassam 

em elaborar a metodologia apropriada. O desafio consiste em criar teorias que, sem incorrer em 

confusões conceituais, sejam formadas por proposições que se refiram tanto a fatos quanto às 

noções das pessoas sobre eles. O malogro do objetivismo é fruto de descurar que está lidando com 

um mundo de fatos sobre o qual os atores criam significados. Ademais, a associação reiterada entre 

fatos e as ideias que os acompanham é fundamental para a formação de uma forma de vida: 

Cabe ao cientista natural, e só a ele, definir [...] seu campo observacional e nele identificar os fatos, 

dados e eventos relevantes ao seu problema [...] Esses fatos e eventos não são pré-selecionados nem seu 

campo observacional previamente interpretado. O mundo da natureza, tal qual explorado pelo cientista 

natural nada “significa” para as moléculas, átomos e elétrons. No entanto, o campo observacional do 

cientista social – a realidade social – tem uma estrutura específica de significado e relevância para os 

seres humanos que em seu interior vivem, agem e pensam. (Schutz 1971, p. 59, tradução minha) 

Entendemos ser vital destacar que sendo as compreensões do leigo constitutivas dos fenômenos 

sociais, a decisão de desqualificá-las e descartá-las não se reduz a um julgamento epistêmico. 

Condená-las, independentemente de se falsas ou ilusórias, equivale também a julgar a forma de 

vida construída com base nelas. Os modos de os socii compreenderem as ações e interações não 

podem ser avaliados apenas em termos de sua veracidade e fundamentação. Visto que as 

compreensões dos fatos influenciam sua ocorrência e recorrência, o senso comum contribui para 

a realidade social ser o que é. Reputar erradas as ideias de senso comum implica, em muitos casos, 

que as ações que nelas se inspiram são ineptas. Não incumbe ao cientista social emitir veredictos 

sobre a eficácia instrumental das ações que estuda decretando, por exemplo, ser uma cretinice 

dançar para fazer chover. Mesmo sendo epistemologicamente precárias, as compreensões 

acompanhantes dos fatos compõem formas de vida. Se no mundo social o ideacional impacta o 

fático, o estudioso tem a obrigação de investigar como isso se dá sem por isso ficar impedido de 

construir explicações que venham a retificar ou refutar as ‘teorias’ do leigo. 

Ao situar a etiologia das causas dos fatos sociais em uma dimensão fora do alcance do olhar 

do leigo, a maioria das teorias sociais – estruturalistas, funcionalistas ou dialéticas – se exime de 

auscultar o senso comum. A questão é que a rejeição de uma compreensão de senso comum sobre 

fenômenos naturais pode ser justificada de modo estritamente epistêmico, pela invocação, por 
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exemplo, da autoridade da evidência empírica. Desqualificar as compreensões que as pessoas têm 

de suas ações e interações é diferente por envolver desconsiderar componentes da realidade 

estudada. Isso não quer dizer que a ciência social possa se legitimar reiterando o senso comum, 

mas sim que precisa lidar explicativa e reconstrutivamente com o fato, destacado por Schutz (1971, 

p. 59, tradução minha), de que “por meio de uma série de constructos de senso comum, [as pessoas] 

pré-selecionam e pré-interpretam esse mundo por elas experienciado como a realidade de suas 

vidas cotidianas”.  

Diferentemente da rejeição das compreensões de fenômenos naturais elaboradas pelo senso 

comum, a teoria de que a religião é o ópio do povo, tal qual formulada por Marx (1978, p. 54), não 

se limita a ir contra a forma com que é pensada pelos fiéis. Isto porque desacreditar a visão que os 

crentes têm da religião e de suas práticas é mais que um juízo (pretensamente) científico. É também 

o julgamento de uma forma de vida na medida em que a prática religiosa é vista como fomentadora 

de alienação. E se o cientista fracassa em demonstrar o poder explicativo de sua teoria, possuidora 

também de cunho condenatório, o resultado final se reduz à depreciação de uma forma de vida. 

Isso é recorrente na história das teorias psicossociais que se pretendem crítico-revolucionárias: 

desqualificam o senso comum sem comprovar a própria cientificidade.  

Para refutar a crença de alguém sobre algo que não faça parte do universo de suas vivências – 

por exemplo, de que a Terra é plana – é suficiente encontrar evidência empírica adversa. Já 

desacreditar o modo de as pessoas interpretarem e avaliarem o que vivenciam é mais que uma 

operação de falsificação de teoria: envolve colocar em julgamento – para além da questão 

epistemológica – determinada forma de vida. Há consenso entre os cientistas naturais em torno do 

que torna errôneas algumas ‘teorias’ do senso comum, mas não entre os cientistas sociais a respeito 

de se a religião aliena as pessoas fazendo-as se desconectarem das adversas condições materiais 

de sua existência. Nos antípodas de Marx, Durkheim (1968, p. 3, tradução minha) sublinha que 

“no fundo, não há religiões falsas; todas são verdadeiras ao seu modo: todas respondem, ainda que 

de maneiras diferentes, a condições dadas da existência humana”. É difícil justificar o rechaço das 

visões de senso comum sobre fatos como o religioso se os cientistas teorizam sobre eles chegando 

a conclusões conflitantes e até excludentes.  

Sempre foi mais amplamente reconhecida a necessidade de levar em conta o conteúdo 

ideacional ínsito em fatos de outra cultura. Como não podem reiterar o senso comum sem produzir 

metanarrativas improfícuas, importantes antropólogos e etnólogos assumem posição ambivalente 

diante dele. Depois de buscarem identificar o conteúdo ideacional presente nos fatos, esses 

estudiosos acabam em um segundo momento considerando-o explicativamente insuficiente. Por 

isso oferecem explicações (pretensamente) científicas que nunca deixam de ir além das 

compreensões espontâneas que se formam no Lebenswelt. Por mais que se possa acusá-lo de adotar 

visões fragmentárias e atomistas, de pensar as várias dimensões da realidade social desvinculando-

as umas das outras, por mais que seja incapaz de explicar fatos, o senso comum de uma cultura 

diferente da do cientista não pode ser desconsiderado. Mesmo porque desconsiderá-lo 

inviabilizaria o acesso a essa cultura, impediria conhecê-la por dentro.  

Evans-Pritchard (1976, pp. 241-2, tradução minha) entende que se pode compatibilizar o senso 

comum do cientista social, e seu ferramental teórico-metodológico, com o material interpretativo 

encontrável no objeto de estudo: “costumava-se dizer – e se continua a fazê-lo – que o antropólogo 

vai ao campo com ideias preconcebidas sobre a natureza das sociedades primitivas e que suas 

observações são dirigidas por propensão teórica, como se isso fosse um vício e não uma virtude”. 

Para Evans-Pritchard, tudo depende do conjunto de ideias preconcebidas e da qualidade 

explicativa da teoria à luz da qual são feitas as observações. Supondo que o cientista, 

diferentemente do homem comum, opera com ideias construídas com rigor metodológico e imune 

a preconceitos, Evans-Pritchard afirma que “todo mundo vai a um povo primitivo com ideias 

preconcebidas, mas que, como Malinowski costumava assinalar, enquanto as ideias do leigo são 
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desinformadas e, em geral, preconceituosas, as do antropólogo são científicas; pelo menos no 

sentido de que se baseiam em um corpo considerável de conhecimento acumulado e refletido”. A 

conclusão de Evans-Pritchard é a de que se o estudioso não se dirigisse a seu objeto “com pré-

concepções não saberia o que e como observar”. Mesmo porque “não se pode estudar o quer que 

seja sem uma teoria sobre sua natureza”.  

Quando se depara com crenças que prima facie são irracionais, qual deveria ser, indaga Lukes 

(1967, p. 247), a atitude do cientista social com relação a elas? Uma possibilidade seria a de 

dissecar, em nome da adoção de uma atitude crítica, epistemicamente as crenças para chegar à 

conclusão de que são irracionais; nesse caso, o problema passa a ser o de explicar como chegaram 

a ser adotadas e o que tem ensejado sua longevidade. Outra possibilidade seria indagar por que a 

atividade intelectual que veio a ser caracterizada como crítica racional a partir da filosofia grega 

deixou de se formar em outras sociedades. Igualmente importante pode ser identificar as 

conseqüências de crenças ‘irracionais’ – como a de que “aipins andam à noite” – serem endossadas 

por toda uma comunidade. A tendência entre os cientistas sociais tem sido a de identificar o valor 

e a função contextuais dessas crenças sem emitir juízos epistêmicos sobre elas. Mesmo os 

cientistas sociais que argumentam que o que parece irracional pode ser interpretado como racional 

quando contextualizado não se limitam a reiterar as crenças do senso comum: ambicionam elucidá-

las e mostrar como operam em termos funcionais e contextuais. 

Por necessidade, a empatia costuma ser exercitada por quem estuda outras culturas. A 

obrigação de ter respeito vivencial e epistêmico pelo senso comum de uma cultura diferente da sua 

impede o cientista social de desqualificar crenças que se lhe afiguram exóticas ou irracionais. O 

estudioso fica sujeito à acusação de etnocentrismo caso deprecie como pré-lógicas algumas das 

‘teorias’ que singularizam o senso comum da cultura estudada. Não há dúvida de que no âmbito 

de sua própria cultura o cientista social fica mais à vontade para desmerecer as explicações do 

senso comum ainda que enfrente dificuldades para demonstrar que faz isso contando com uma 

teoria comprovadamente científica. Malinowski (1961, p. 25, tradução minha) é amiúde citado por 

pregar que a principal missão da etnografia é “apreender o ponto de vista do nativo, sua relação 

com a vida – é compreender sua visão de seu mundo”. Visto que precisa evitar incorrer em 

redundância descritivo-explicativa, fruto da reiteração do senso comum que torna a ciência social 

desnecessária, Malinowski não deixa de indigitar “limitação cognitiva” no que proclamam os 

selvagens sobre os fatos e as regras da vida social. Isso fica claro quando sustenta que os selvagens 

“não têm conhecimento da configuração total de sua estrutura social”: 

Conhecem seus próprios motivos, o propósito de suas ações individuais e as regras que a eles se aplicam. 

Está, porém, além de sua capacidade mental saber como, fora essas coisas, a instituição coletiva total 

opera. Nem o mais inteligente nativo tem uma ideia clara do Kula, como uma grande e organizada 

construção social, e menos ainda de sua função e implicações sociológicas. Se lhe perguntássemos o 

que é o Kula, nos responderia com uns poucos detalhes, muito provavelmente relatando-nos suas 

experiências pessoais e as visões subjetivas do Kula, mas nada que se aproxime da definição dada aqui. 

Dele não podemos obter nem mesmo uma descrição parcialmente coerente. Isto porque a visão integral 

não existe em sua mente; ele é parte do todo e não tem como vê-lo de fora. (Malinowski 1961, p. 83, 

tradução minha) 

O que Malinowski faz é reconhecer que o cientista, mesmo tendo a necessidade de apreender as 

ideias que os nativos formam sobre fatos da vida social, precisa ir além delas. Há várias formas de 

ultrapassar explicativamente o senso comum: por meio da observação “externa e distanciada”, da 

apreensão dos aspectos estruturais e processuais do mundo social ou da construção de explicação 

que se acredite capaz de desvendar a funcionalidade da totalidade. Mesmo quando pretendem ir 

além do senso comum, os antropólogos e etnógrafos o incorporam por considerarem-no caminho 

obrigatório para o acesso ao diferente. Sem falar que desqualificá-lo pode ser visto como 

desrespeito a uma forma de vida: 

Os Azande falavam diariamente de bruxaria entre eles e comigo; qualquer comunicação era quase 

impossível se a bruxaria não fosse aceita como certa. Não se pode ter uma conversa profícua ou 
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inteligente com as pessoas sobre algo que elas tomam por autoevidente caso se provoque a impressão 

de se considerar a crença delas uma ilusão ou delírio. O entendimento mútuo, e com ele a simpatia, 

deixa de existir, se é que chega a existir, quando as crenças alheias são desconsideradas. (Evans-

Pritchard 1976, p. 244, tradução minha) 

Respeitando o senso comum imbricado nos fatos, Evans-Pritchard (1976, p. 159) defende que os 

Azande não têm como operar para além de certos limites: “sua cegueira não é devida à estupidez; 

mesmo porque raciocinam com excelência no idioma de suas crenças, sem que possam raciocinar 

fora de suas crenças, ou contra elas, uma vez que não têm outro idioma por meio do qual possam 

exprimir seus pensamentos”. Contudo, o fato de a ciência não poder se limitar a criar 

metanarrativas leva Evans-Pritchard a elaborar argumentação similar à supracitada de 

Malinowski: a pesquisa só logra oferecer alguma contribuição explicativa caso não se limite a 

sustentar, de modo deferente, que o engenho intelectual dos Azande é “condicionado pelos 

padrões do comportamento ritual e pela crença mística, e que nos limites impostos por esses 

padrões, eles mostram grande inteligência”. Para evitar fazer uma pesquisa reiterativa das crenças 

que acompanham os fatos, Evans-Pritchard acrescenta que “seus oráculos [dos Azande] nada lhes 

informam”: 

Embora enfatize que um membro da cultura científica tem uma concepção de realidade diferente da do 

crente Azande na magia, Evans-Pritchard pretende ir além do mero registro desse fato de modo a tornar 

as diferenças explícitas e a poder afirmar que a concepção científica concorda, e a concepção mágica 

não, com o que a realidade efetivamente se parece. (Winch 1964, p. 308, tradução minha) 

Exemplos como o de Malinowski e Evans-Pritchard ilustram a perseguição de metas de difícil 

consecução e conciliação: compreender e respeitar o senso comum de outra cultura e ir além de 

seus confins descritivo-explicativos. Evans-Pritchard (1976, p. 204) faz uma crítica semântico-

metodológica cuidadosa quando observa que “as crenças dos Azande são em geral vagamente 

formuladas, e que uma crença para ser facilmente contradita pela experiência e para se mostrar 

em manifesta desarmonia com outras crenças deve ser claramente enunciada e intelectualmente 

desenvolvida; e o conceito azande, por exemplo, de alma do remédio é tão vago que não tem como 

se chocar com a experiência”. Evans-Pritchard (1976, p. 221) enfatiza repetidamente que 

despontam coerentes as crenças azande quando consideradas associadamente e interpretadas em 

termos das situações e relações sociais. Em sua opinião, ostentam inclusive plasticidade se vistas 

como respostas às situações e como partes dos contextos. Sustentando que não são estruturas 

ideacionais indivisíveis, mas associações frouxas de noções, Evans-Pritchard pensa que 

apresentá-las como um sistema conceitual faz com que suas insuficiências e contradições se 

tornem manifestas.  

Ao investigar as crenças de senso comum, principalmente se de povos primitivos, o essencial 

não é determinar se são verdadeiras ou falsas e sim saber como afetam ações e relações. Definir 

um valor-de-verdade para as crenças políticas, psicológicas, econômicas, cosmológicas, biológicas 

etc. do senso comum não pode ser o objetivo central das ciências sociais. Mesmo porque precisam 

apreender as ‘teorias’ que as pessoas criam sobre suas realidades com a finalidade de entender de 

que modo a carga interpretativa inerente aos fatos ajuda, independentemente de seu valor 

epistêmico, a desencadeá-los. Investigando fenômenos de sua própria cultura, o pesquisador 

descarta liminarmente o senso comum em nome da construção de uma explicação apresentada 

como científica. É questionável que só quando estuda outra cultura precisa identificar e reconstruir 

explicativamente os conteúdos formadores do senso comum. Não fica comprovado que o 

entendimento de fenômenos de outra cultura – por exemplo, a feitiçaria – precisa partir dos relatos 

dos envolvidos, mas não a explicação que o cientista busca para fatos de sua própria sociedade.  

Fatos sociais fornecem evidências favoráveis ou contrárias às teorias que aspiram a ser 

científicas. O problema é que não se justifica erigir a carga interpretativa ínsita nos fatos sociais 

em autoridade julgadora das teorias sociais que se pretendem científicas. A teoria que ambiciona 
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ser científica não pode se voltar para a busca de confirmação nas ‘teorias’ que se mostram 

constitutivas dos fatos sociais. Caso uma teoria psicossocial encare as ‘teorias’ dos agentes como 

fontes decisivas de contraexemplos ficará sempre à mercê do senso comum. Por isso, colocar-se 

contra a desqualificação das ‘teorias’ do senso comum não implica conceder-lhes o poder de avaliar 

as explicações dos cientistas. Se a compreensão dos socii sobre o que fazem for guindada a juiz das 

teorias sociais, se inviabilizará o projeto de uma ciência do social na medida em que o fato social 

passa a conter a explicação de si mesmo.  

As teorias que se pretendem científicas podem intentar criticar e corrigir as compreensões que os 

socii têm dos fatos. Não podem, contudo, perder de vista que as compreensões também são, em parte, 

fatos na medida em que fazem parte do objeto estudado. E fatos não têm como ser refutados. Nada 

há de elucidativo em ‘parafrasear’ os modos de as pessoas compreenderem fatos e eventos 

psicossociais. Nenhum ator detém um amplo conhecimento da inserção de sua existência nas 

complexas malhas dos processos de interação humana. Seu campo diminuto de atuação não é o 

palco inteiro do teatro no qual se desenrolam ações e interações de sua comunidade. Não se trata 

de tornar as ciências sociais dependentes do senso comum e sim de sublinhar que o conteúdo 

encontrado nos fatos sociais – pré-interpretados – faz parte deles, não se reduz a teia de ilusões 

descartáveis, como muitos cientistas sociais propalam. O conteúdo do senso comum não deve ser 

acolhido pelas ciências sociais, mas dissecado como parte do fato social. Como não se tem 

conseguido fazer isso com proficiência, o problema crucial, ainda por ser equacionado, é o de lidar 

com a complexa relação entre a linguagem do senso comum e as metalinguagens que se pretendem 

cientificas. 
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