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TRILHA  DO  DOGMATISMO 

(RETROMNEMOMEGAPENSENOLOGIA) 

Rascunho do autor para Tertúlia Matinal nº 198, de 07.06.2020        Pesquisador: Igor Moreno (imorenoferreira@gmail.com) 

 

I.  PREMISSAS DA PESQUISA 

 

Definição. A trilha do dogmatismo é a representação gráfica de trilha sináptica dogmática sob a forma 

do conjunto de megapensenes trivocabulares ilustrando os 15 pilares fundamentais ou bases estruturantes de mani-

festação da consciência dogmática, com lavagem paracerebral, afeita a verdades absolutas e incontestáveis. 

Dogmatismo: filosofia ou conduta pessoal cujo pensamento ou corpo de ideias é fundamentado na ade-

são irrestrita a princípios tidos como definitivamente incontestáveis, irrefutáveis ou verdades absolutas, antipes-

quisísticas. 

Retromnemomegapensenologia: subcampo da Comunicologia destinado às técnicas, pesquisas e para-

pesquisas teáticas das catálises retromnemônicas e paraneossinápticas promovidas pela escrita e difusão de trilhas 

ou conjuntos de megapensenes trivocabulares no contexto da Interassistenciologia Grupocármica. Megapensene: 

curativo criativo. 

Trilhas. Sendo conjunto interdependente de megapensenes que possui unidade semântica independente, 

a trilha megapensênica expressa determinada trilha sináptica e parassináptica da consciência. Isto é, por hipótese, 

o conjunto de megapensenes pode reproduzir o conjunto de pensamentos, estados afetivos e comportamentos 

fixados na manifestação consciencial a partir de muitas experiências repetidas e vincadas no paracérebro. 

 

Confor. Pela Conformaticologia, todos os megapensenes da trilha possuem 3 elementos fixos, dispostos 

logicamente: 

1.  Substantivo: primeiro elemento, expressando 1 aspecto universal da manifestação da consciência. 

2.  Qualificativo: segundo elemento, expressando 1 adjetivador nosológico deste aspecto. 

3.  Antilogia: terceiro elemento, paradoxal, expressando a incoerência evolutiva por meio da quebra da 

coerência interna do pilar (logia). 

 

Leituras. No âmbito da Hermeneuticologia, a trilha do dogmatismo demanda capacidade dedutiva no 

esforço interpretativo do leitor, havendo, pelo menos, 4 possíveis níveis ou possibilidades de leitura, em ordem 

lógica: 

1.  Analítica: cada megapensene, individualmente considerado. 

2.  Estrutural: todos os termos em negrito, conjuntamente considerados. 

3.  Sintética: todos os termos em itálico, conjuntamente considerados. 

4.  Global: todos os megapensenes, conjuntamente considerados. 

 

Autexegese. Para análise autoconscienciométrica antidogmática, sugere-se percorrer a trilha de modo 

autexegético, cotejando fatuísticas pessoais pretéritas com interpretações racionais atuais, a fim de identificar 

comportamentos e crenças ainda disfuncionais. Aos pesquisadores interessados na recin dos resquícios do 

autodogmatismo, há, no interior de cada megapensene, abertura de nova trilha exclusiva de reciclagem a partir de 

abordagem antonímica do qualificativo nosológico e da antilogia. 
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II.  TRILHA DO DOGMATISMO 

 

01.  Personalidade pusilânime: Antimaturologia. 

02.  Pensamento preguiçoso: Antiesforçologia. 

03.  Paradigma peremptório: Antidescrenciologia. 

04.  Prescrição proibitiva: Antiparadireitologia. 

05.  Pacto passivo: Antiliberopensenologia. 

06.  Parâmetro perfeito: Antirrealismologia. 

07.  Premissa pétrea: Antirrefutaciologia. 

08.  Percepção presumida: Autilucidologia. 

09.  Prosa pseudorracional: Antilogicologia. 

10.  Procedimento perro: Anticonfiançologia. 

11.  Presença presa: Antiautenticologia. 

12.  Posicionamento padrão: Anticriticologia. 

13.  Predicado prepotente: Antiuniversalismologia. 

14.  Propósito proselitista: Anticosmoeticologia. 

15.  Prerrogativa persecutória: Antifraternologia. 

 

 

 

 

A  TRILHA  DO  DOGMATISMO  FAVORECE  A  RELAÇÃO   

DE  INTERASSISTÊNCIA  COM  BOLSÕES  DOGMÁTICOS   

AFINS  E  A  FORMAÇÃO  PROATIVA  DE  NEOTRILHA  

SINÁPTICA ANTIDOGMÁTICA  PELA  CONSCIN  LÚCIDA. 


