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Roteiro



Correção política = Imperialismo cultural



Diversidade 



Hegemonia esquerdista

Auto-seleção do corpo docente

Cultura institucional

Bibliografia enviesada

Humanidades > Ciências

Censura, coerção, constrangimento

Telhado de vidro

Conservadores no armário



Você é religioso?

Desculpe-me. Essa questão

sempre me atrapalha



Identidade
Política e religião constitutivas da personalidade

Discriminação
Conservadores/religiosos = Minoria discriminada

Formação
Experiências, discussões e convívio respeitoso

Pensamento crítico

Importância da diversidade político-religiosa



https://heterodoxacademy.org/

http://www.escolasempartido.org/



Conhecimento vs. Ativismo



Crítica

ideológica

da ciência

Ativismo

político

Relativismo

Subjetivismo

Pós-modernismo

Análise do discurso

Desconstrucionismo

Marxismo cultural

Metodologia fraca

Ausência de teste hipóteses

Dificuldade para generalizar

Viés confirmatório

Auto-congratulação

Baixo impacto

Fragilidade ética

Financiamento público?



Uma nova ortodoxia

Crítica da ciência → Ativismo e doutrinação



Ativismo



Doutrinação



Censura e coerção



Origem moral das divergências políticas

Intuições primeiro, racionalidade depois

A moralidade agrega e cega

Cuidado

Igualdade de desfechos

Liberdade positiva

Cuidado

Igualdade de oportunidades

Liberdade negativa

Autoridade

Lealdade

Santidade

DIREITAESQUERDA



Ditadura do politicamente correto

Linguagem e conduta politicamente corretos

Medo de expressar a própria opinião 

Violência contra palestrantes conservadores

Polarização entre os "do bem" e os "do mal"

Criminalização da divergência

Groupthink

Desrespeito à cidadania dos supostos infratores

Lavagem cerebral

Polícia do pensamento



Psicologização



Microagressões



Universidade = Lócus da divergência

Auto-vitimização + criminalização da divergência

Negação da responsabilidade individual

Dependência, hedonismo, narcisismo

Ausência de evidências de ofensa ou prejuízo

Auto-relato: Critério subjetivo e impreciso

Auto-contradição: Subjetivismo + Identidade reduzida a categoria social

Instrumentalização psicológica e política das acusações e intervenções

Armadilha "Blaming the victim"

Favorecimento de alguns em detrimento de outros

Possiveis efeitos prejudiciais das intervenções sobre as supostas vítimas

Problemas com o

conceito de microagressão



Cultura institucional



Double standards are the essence of political correctness

(Sowell, 1993)

Supostas vítimas

Leniência e/ou incentivo à coerção/violência

Supostos perpetradores

Desrespeito aos direitos constitucionais

Para os 

conservadores

e religiosos

Para os 

arruaceiros

esquerdistas



Justiça da turba

Assassinato de reputações



Universidade humboldtiana



Universidade Humboldtiana

Ensino = Pesquisa

Formação

Universalidade

Liberdade

Autonomia

Meritocracia

(Humboldt, 1810/2010)


