Senso Comum ou senso crítico em 2015?
Senso comum são idéias que se desenvolvem em uma sociedade e faz parte da herança
cultural de cada povo. São as tradições, dogmas, superstições, costumes, conceitos, crenças,
modas, religiões, idéias, comportamentos e gostos que passam de geração em geração pela
própria família ou pela sociedade. As idéias são aceitas pela população como verdades, sem
questionamento nem reflexão sobre os assuntos. Geralmente, essas ideologias são facilmente
aceitas por causa da sensação de estarem com razão por fazerem parte da maioria. Se a
maioria gosta ou faz, eu também vou gostar ou fazer. O senso comum, geralmente, está
vinculado a grupos de pessoas com baixo grau de instrução ou que se submetem à alienação
devido à manipulação pelos meios de comunicação em geral. Porém, não se pode ignorar ou
ter pré-conceitos quanto ao senso comum, como se ele fosse totalmente errado e promotor de
grandes mentiras na sociedade. Senso Crítico não é a capacidade de sair por aí criticando as
pessoas, os gostos nem as idéias dos outros. A palavra “crítica” vem do Grego “kritikos”, que
significa “a capacidade de fazer julgamentos”. A capacidade de questionar e refletir sobre os
assuntos está relacionada com a educação recebida por cada indivíduo. Existe uma ideologia
dominante (conjunto de crenças, valores e opiniões) veiculada na política, religião, meios de
comunicação ou outros grupos, que procura manipular as pessoas para que não questionem;
para que aceitem o que lhes for imposto sem reclamar ou investigar a verdade. É preciso
perguntar sempre. Perguntar a si mesmo se o que temos ao nosso dispor é realmente bom
para nós, se é possível melhorar, se é verdade. Nunca devemos aceitar as coisas sem
questionar, pois questionar é pensar. E pensar é humano. É da lei do progresso. Então vamos
de senso crítico em 2015...
Fonte: da internet
Think about it!
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