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Refletindo...

 quais seriam as razões da criminalidade em nossa sociedade?

 qual seria o perfil de um bandido?

 O que fazer com aqueles que cometem crimes?

Atividade (tempo: 15 minutos):

Em dupla, os alunos darão uma solução para uma dessas 

questões. Escreverão num papel suas respostas e depois 

sortearemos algumas duplas para ler e debater suas respostas.



O que é senso comum?

... é a primeira suposta compreensão do mundo resultante da herança

fecunda de um grupo social e das experiências atuais que continuam sendo

efetuadas. O senso comum descreve as crenças e proposições que

aparecem como normal, sem depender de uma investigação detalhada

para alcançar verdades mais profundas como as científica

(fonte: Wikipédia)



O que é senso comum?

“O senso comum é um juízo 

sem reflexão, comumente 

sentido por toda uma ordem, 

todo um povo, toda uma 

nação, ou por todo o gênero 

humano.” 

(Giambattista Vico)



O que é senso comum?

Não é apenas um “juízo sem reflexão”, mas

um juízo tão imediato que não se dá ao trabalho de expor todas as suas 

premissas, precisamente por repousarem em evidências que nenhum homem 
são colocaria em dúvida



A ciência resolve?

 O papel da ciência não é de revogar as certezas propagadas pelo senso comum, as 

crenças, os discursos ideológicos

 A ciências deve questioná-las ou explicar suas causas e consequências.

 A ciência tem um objeto de estudo e um método para analisar



Desnaturalizando o natural

Objeto ou objeto de estudo é o nome dado 

pelos sociólogos e cientistas sociais para os 

fenômenos que eles estudam, e 

estranhamento é um olhar de afastamento 

e de crítica com relação a tudo que lhe 

aparece como natural, como verdadeiro e 

definitivo. 

(Caderno de Sociologia, 1º ano, Vol I. Secretaria da 
Educação do Estado de São Paulo)

Escher, Olho



Assistir ao trecho selecionado do filme Galileu Galilei


