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 CiberForum: PONTOS DE VISTA/COMENTÁRIOS/RÉPLICAS 

EDUCAÇÃO PÚBLICA 

POLÍTICA ERRADA NO BRASIL: - RELIGIÃO NÃO É CIÊNCIA !!! 

e vice-versa 
De: Manfredo Winge  

Enviada em: domingo, 22 de março de 2020 20:59 

Para: Cristovam Buarque 

Cc: 'acir@senador.leg.br'; 'aecio.neves@senador.leg.br'; 'sen.airtonsandoval@senado.leg.br'; 'alvarodias@senador.leg.br'; 'ana.amelia@senadora.leg.br'; 'angela.portela@senadora.leg.br'; 'antonio.anastasia@senador.leg.br'; 

'antoniocarlosvaladares@senador.leg.br'; 'armando.monteiro@senador.leg.br'; 'ataides.oliveira@senador.leg.br'; 'benedito.lira@senador.leg.br'; 'cassio.cunha.lima@senador.leg.br'; 'cidinho.santos@senador.leg.br'; 

'ciro.nogueira@senador.leg.br'; 'cristovam.buarque@senador.leg.br'; 'dalirio.beber@senador.leg.br'; 'dario.berger@senador.leg.br'; 'davi.alcolumbre@senador.leg.br'; 'edison.lobao@senador.leg.br'; 'eduardo.amorim@senador.leg.br'; 

'eduardo.braga@senador.leg.br'; 'eduardo.lopes@senador.leg.br'; 'elmano.ferrer@senador.leg.br'; 'eunicio.oliveira@senador.leg.br'; 'fatima.bezerra@senadora.leg.br'; 'fernandobezerracoelho@senador.leg.br'; 

'fernando.collor@senador.leg.br'; 'flexa.ribeiro@senador.leg.br'; 'garibaldi.alves@senador.leg.br'; 'gladson.cameli@senador.leg.br'; 'gleisi@senadora.leg.br'; 'heliojose@senador.leg.br'; 'humberto.costa@senador.leg.br'; 

'ivo.cassol@senador.leg.br'; 'jader.barbalho@senador.leg.br'; 'joao.alberto.souza@senador.leg.br'; 'joao.capiberibe@senador.leg.br'; 'jorge.viana@senador.leg.br'; 'jose.agripino@senador.leg.br'; 'jose.maranhao@senador.leg.br'; 

'josemedeiros@senador.leg.br'; 'jose.pimentel@senador.leg.br'; 'jose.serra@senador.leg.br'; 'katia.abreu@senadora.leg.br'; 'lasier.martins@senador.leg.br'; 'lidice.mata@senadora.leg.br'; 'lindbergh.farias@senador.leg.br'; 

'lucia.vania@senadora.leg.br'; 'magno.malta@senador.leg.br'; 'maria.carmo.alves@senadora.leg.br'; 'marta.suplicy@senadora.leg.br'; 'omar.aziz@senador.leg.br'; 'otto.alencar@senador.leg.br'; 'paulo.bauer@senador.leg.br'; 

'paulopaim@senador.leg.br'; 'paulo.rocha@senador.leg.br'; 'pedrochaves@senador.leg.br'; 'raimundo.lira@senador.leg.br'; 'randolfe.rodrigues@senador.leg.br'; 'reginasousa@senadora.leg.br'; 'reguffe@senador.leg.br'; 

'renan.calheiros@senador.leg.br'; 'roberto.muniz@senador.leg.br'; 'roberto.requiao@senador.leg.br'; 'robertorocha@senador.leg.br'; 'romario@senador.leg.br'; 'romero.juca@senador.leg.br'; 'ronaldo.caiado@senador.leg.br'; 

'rose.freitas@senadora.leg.br'; 'sergio.petecao@senador.leg.br'; 'simone.tebet@senadora.leg.br'; 'tasso.jereissati@senador.leg.br'; 'telmariomota@senador.leg.br'; 'valdir.raupp@senador.leg.br'; 'vanessa.grazziotin@senadora.leg.br'; 

'vicentinho.alves@senador.leg.br'; 'waldemir.moka@senador.leg.br'; 'wellington.fagundes@senador.leg.br'; 'wilder.morais@senador.leg.br'; 'zeze.perrella@senador.leg.br' 

Assunto: POLÍTICA ERRADA NO BRASIL - RELIGIÃO NÃO É CIÊNCIA !!! e vice-versa 

 

Prezados senhores senadores, colegas e demais, 

as atuais lideranças governamentais do Brasil, notadamente às das áreas de ciências/pesquisas, 

educação/ensino, culturas/artes, sociologia/cidadania.., que são meras representantes 

temporárias por indicação presidencial direta, parece que não sabem que esses setores são os de 

máxima prioridade nacional visto que envolvem a formação do bem mais precioso da 

NAÇÃO  que são AS PESSOAS, o POVO que aqui habita e labuta. 

Além de não terem apresentado Programas Nacionais, revisados  ou novos, exaustiva e 

plenamente discutidos com a Sociedade Brasileira, pretendem essas lideranças nos impor 

diretiva intempestiva de critérios religiosos e ideológicos para a valoração de projetos e de 

atuações profissionais em áreas de cunho científico, tecnológico, cultural e social, ou seja, um 

viés religioso que nos remete a um atraso de vários séculos, visto que Ciência é Ciência e 

Religião é Religião!! e que ambas devem ser respeitadas separadamente por seus valores 

intrínsecos, culturais e sociais, dentro de um Estado Democrático de Direito.  

Ver, neste sentido, a moção que conceituadas associações e sociedades científicas fazem à 

CAPES, apontando um dos pontos problemáticos dessa pretendida orientação governamental: 

 

NOTA SOBRE O Design Inteligente 

http://mw.eco.br/zig/destaques/NotasSobreDesignInteligente.pdf  
Obs. o termo Design busca dar um tom técnico à uma crença 

 

Ver também:  Evolucionismo: http://sigep.cprm.gov.br/glossario/verbete/evolucionismo.htm  

Criacionismo: http://sigep.cprm.gov.br/glossario/verbete/criacionismo.htm 

  
 

Cordialmente 
Manfredo Winge - http://mw.eco.br/zig/hp.htm  [confraria democrática do bom senso] 

         Webmaster:  1o SITE do IG/UnB 

                             Glossário Geológico Ilustrado 

                              SIGEP Sítios Geológicos e Paleobiológicos do Brasil 

      "Aqueles preocupados com o custo da educação deveriam antes considerar o custo da ignorância".  
                   Derek Bok, ex-Reitor da Universidade de Harvard (foi-me enviado por e-mail) 
 

 

http://mw.eco.br/zig/hp.htm
http://mw.eco.br/zig/destaques/NotasSobreDesignInteligente.pdf
http://sigep.cprm.gov.br/glossario/verbete/evolucionismo.htm
http://sigep.cprm.gov.br/glossario/verbete/criacionismo.htm
http://mw.eco.br/zig/hp.htm
http://mw.eco.br/ig/index.html
http://sigep.cprm.gov.br/glossario/
http://sigep.cprm.gov.br/
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TRANSCRIÇÃO PARCIAL DA NEWSLETTER da SBG: 

De: Sociedade Brasileira de Geologia [mailto:sbgsede@sbgeo.org.br]  

Enviada em: domingo, 22 de março de 2020 17:49 

Para: mwinge@terra.com.br 

Assunto: Dia Mundial da Água 

Dia Mundial da Água 

 
Notícias 

Ver+  

 22/03/2020 
Dia Mundial da Água 

 19/03/2020 

NOTA SOBRE O Design Inteligente do MEC  <<<<====== 

 19/03/2020 
Suspensão das Atividades 

 17/03/2020 
Importante - Eventos Adiados 

 16/03/2020 
V SIMPOSIO TECTÓNICA PREANDINA 

 16/03/2020 
Eventos gratuitos - Palestras sobre o Antropoceno 

 

Comentários & Réplicas 
Whatsapp: 

[23/3 01:07] Darci Picada: A grande diferença entre Ciência e Religião é que na religião é 

proibido levantar dúvida. Tem que acreditar ou não tem fé, é um "incréo". 

Na Ciência é proibido acreditar. Levantar dúvida até que a última dúvida seja afastada por meio 

de prova experimental ou qualquer outra comprobatória da teoria em questão. 

[23/3 09:23] Darci Picada: Ao pedirmos uma prova sobre qualquer afirmação jå saímos dos 

limites da Religião. E entramos no campo da Ciência.  

 [23/3 12:30] Darci Picada: Outra diferença entre Rel. e C.: "verdades" religiosas são imutáveis. 

Verdades científicas são provisórias. Decorrente da 1a grande diferença. Principalmente nas 

Ciências Naturais, com a Geologia entre elas. 

[23/3 13:35] Darci Picada: Vale também pra Pseudociência. 
 

From: Hartmut Beurlen  

Sent: Sunday, March 22, 2020 11:28 PM 

To: 'Manfredo Winge'  

Subject: RES: POLÍTICA ERRADA NO BRASIL - RELIGIÃO NÃO É CIÊNCIA !!! e vice-versa 

 

EU ACRESCENTARIA TAMBEM QUE POLÍTICA (NO BOM SENTIDO) NÃO PODE SER RELIGIÃO, O QUE OS 

NOSSOS "POLÍTICOS" PARECEM NÃO SABER NEM ENTENDER, NEM PRATICAR! POIS ACREDITAM QUE O HOMO 

SAPIENS, NASCEU HÁ QUATRO MIL ANOS ATRÁS (QUASE PLAGIANDO RAUL SEIXAS).  

ABÇOS, HARTMUT.  

mailto:sbgsede@sbgeo.org.br
http://news.sbgeo.org.br/registra_clique.php?id=H|728986|270074|467631&url=http%3A%2F%2Fsbgeo.org.br%2Fhome%2Fnews
http://news.sbgeo.org.br/registra_clique.php?id=H|728987|270074|467631&url=http%3A%2F%2Fsbgeo.org.br%2Fhome%2Fnews%2F682
http://news.sbgeo.org.br/registra_clique.php?id=H|728988|270074|467631&url=http%3A%2F%2Fsbgeo.org.br%2Fhome%2Fnews%2F681
http://news.sbgeo.org.br/registra_clique.php?id=H|728989|270074|467631&url=http%3A%2F%2Fsbgeo.org.br%2Fhome%2Fnews%2F680
http://news.sbgeo.org.br/registra_clique.php?id=H|728990|270074|467631&url=http%3A%2F%2Fsbgeo.org.br%2Fhome%2Fnews%2F679
http://news.sbgeo.org.br/registra_clique.php?id=H|728991|270074|467631&url=http%3A%2F%2Fsbgeo.org.br%2Fhome%2Fnews%2F678
http://news.sbgeo.org.br/registra_clique.php?id=H|728992|270074|467631&url=http%3A%2F%2Fsbgeo.org.br%2Fhome%2Fnews%2F677
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From: Joao moraes  

Sent: Monday, March 23, 2020 9:33 AM 

To: Manfredo Winge  

Subject: Re: POLÍTICA ERRADA NO BRASIL - RELIGIÃO NÃO É CIÊNCIA !!! e vice-versa 

 

Prezado WINGE BOM DIA: Um governo que não acredita, não valoriza, DESRESPEITA e 

menospreza a CIÊNCIA, A TECNOLOGIA, OS CIENTISTAS, OS ESPECIALISTAS E OS 

PESQUISADORES MSc. e PhD, não merece título de governante, tornando-se verdadeiro 

vendilhão da Nação. Pobre Povo! 

João Moraes 
 

From: Ervim de Matos Roth  

Sent: Monday, March 23, 2020 1:20 PM 

To: Manfredo Winge  

Subject: Re: Fw: POLÍTICA ERRADA NO BRASIL - RELIGIÃO NÃO É CIÊNCIA !!! e vice-versa 

 

Caro Manfredo, 
Concordo integralmente com o que se acha contido no texto abaixo. Mas, se entrarmos no 
assunto sobre a forma pela qual a política governamental é exercida em nosso País, a única coisa 
que nos restará fazer é ... chorar.  
Efetivamente, temos sido governados, há muito tempo, por incompetentes ou por corruptos, 
que só pensam em seus interesses pessoais imediatos. O estabelecimento do BEM COMUM, 
objetivo principal de qualquer sociedade organizada constitui-se em um detalhe irrelevante e 
lamentavelmente inexistente.  
Não há, EM NENHUM GOVERNO, o estabelecimento criterioso e verdadeiro de 
PRIORIDADES o que, aliás, deveria ser compromisso observado por quem quer que esteja 
temporariamente no Poder. Se houvesse esse tipo de comportamento, por exemplo, a educação 
dos brasileiros já estaria em outro patamar. 
Sucede que, para os políticos, existe a premissa mais importante, qual seja, a de manter o povo 
ignorante e alienado, condição "sine qua non", para estabelecer e manter os famigerados "currais 
eleitorais", tão presentes na história política de nosso País. 
A ignorância acompanhada de "esmolas", tipo "bolsa família", mantém a submissão econômica, 
política e ideológica, que forçosamente leva ao fanatismo, que é o comportamento que estamos 
presenciando nestes dias, seja ele de direita ou de esquerda, impondo obstáculos de difícil 
equacionamento pelo raciocínio lógico, inclusive por parte de pessoas com nível intelectual 
razoável.  
O exercício da atividade política deixou de ser uma vocação e um desejo de bem servir para 
transformar-se em uma profissão e a oportunidade de os que a exercem realizarem os seus 
objetivos de natureza profissional, chegando ao ponto de transformar-se em comportamento 
hereditário, estendido de pai para filho e etc. 
Por essas razões, além de outras, é que tenho sustentado em meus post's no FB que o Brasil 
precisa de um "processo civilizatório", que só atingirá os seus objetivos dentro de um prazo de, 
pelo menos, 500 anos, segundo entendo. 
Tenho, assim, afirmado que o tal de "Brasil, país do futuro" trata-se de uma balela, pois o que 
estamos assistindo, na realidade é o contrário, isto é, "Brasil, país SEM futuro". 
O desenvolvimento da sociedade brasileira só ocorre em "bolsões" e nunca de maneira 
uniforme, de molde a beneficiar espectros mais amplos da sociedade, que se deteriora 
progressivamente. 
Desculpe-me a extensão desta manifestação, mas tenho essas ideias presas dentro de mim, há 
muitos anos, principalmente depois do que tenho assistido ao que vem acontecendo com o 
nosso infelicitado País. 
Erwim 
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From: Oscar P. G. Braun  

Sent: Tuesday, March 24, 2020 11:50 PM 

To: Manfredo Winge  

Subject: RE: POLÍTICA ERRADA NO BRASIL - RELIGIÃO NÃO É CIÊNCIA !!! e vice-versa  

 

Não achei o documento oficial do Governo que induz a aceitação do criacionismo ou qualquer 

princípio religioso nas universidades. Poderia me passar este documento?  
 

“De: Manfredo Winge  

Enviada em: sexta-feira, 24 de janeiro de 2020 18:40 

Para: Cristovam Buarque 

Cc: 'acir@senador.leg.br'; 'aecio.neves@senador.leg.br'; 'sen.airtonsandoval@senado.leg.br'; 'alvarodias@senador.leg.br'; 'ana.amelia@senadora.leg.br'; 'angela.portela@senadora.leg.br'; 'antonio.anastasia@senador.leg.br'; 

'antoniocarlosvaladares@senador.leg.br'; 'armando.monteiro@senador.leg.br'; 'ataides.oliveira@senador.leg.br'; 'benedito.lira@senador.leg.br'; 'cassio.cunha.lima@senador.leg.br'; 'cidinho.santos@senador.leg.br'; 

'ciro.nogueira@senador.leg.br'; 'cristovam.buarque@senador.leg.br'; 'dalirio.beber@senador.leg.br'; 'dario.berger@senador.leg.br'; 'davi.alcolumbre@senador.leg.br'; 'edison.lobao@senador.leg.br'; 'eduardo.amorim@senador.leg.br'; 

'eduardo.braga@senador.leg.br'; 'eduardo.lopes@senador.leg.br'; 'elmano.ferrer@senador.leg.br'; 'eunicio.oliveira@senador.leg.br'; 'fatima.bezerra@senadora.leg.br'; 'fernandobezerracoelho@senador.leg.br'; 

'fernando.collor@senador.leg.br'; 'flexa.ribeiro@senador.leg.br'; 'garibaldi.alves@senador.leg.br'; 'gladson.cameli@senador.leg.br'; 'gleisi@senadora.leg.br'; 'heliojose@senador.leg.br'; 'humberto.costa@senador.leg.br'; 

'ivo.cassol@senador.leg.br'; 'jader.barbalho@senador.leg.br'; 'joao.alberto.souza@senador.leg.br'; 'joao.capiberibe@senador.leg.br'; 'jorge.viana@senador.leg.br'; 'jose.agripino@senador.leg.br'; 'jose.maranhao@senador.leg.br'; 

'josemedeiros@senador.leg.br'; 'jose.pimentel@senador.leg.br'; 'jose.serra@senador.leg.br'; 'katia.abreu@senadora.leg.br'; 'lasier.martins@senador.leg.br'; 'lidice.mata@senadora.leg.br'; 'lindbergh.farias@senador.leg.br'; 

'lucia.vania@senadora.leg.br'; 'magno.malta@senador.leg.br'; 'maria.carmo.alves@senadora.leg.br'; 'marta.suplicy@senadora.leg.br'; 'omar.aziz@senador.leg.br'; 'otto.alencar@senador.leg.br'; 'paulo.bauer@senador.leg.br'; 

'paulopaim@senador.leg.br'; 'paulo.rocha@senador.leg.br'; 'pedrochaves@senador.leg.br'; 'raimundo.lira@senador.leg.br'; 'randolfe.rodrigues@senador.leg.br'; 'reginasousa@senadora.leg.br'; 'reguffe@senador.leg.br'; 

'renan.calheiros@senador.leg.br'; 'roberto.muniz@senador.leg.br'; 'roberto.requiao@senador.leg.br'; 'robertorocha@senador.leg.br'; 'romario@senador.leg.br'; 'romero.juca@senador.leg.br'; 'ronaldo.caiado@senador.leg.br'; 

'rose.freitas@senadora.leg.br'; 'sergio.petecao@senador.leg.br'; 'simone.tebet@senadora.leg.br'; 'tasso.jereissati@senador.leg.br'; 'telmariomota@senador.leg.br'; 'valdir.raupp@senador.leg.br'; 'vanessa.grazziotin@senadora.leg.br'; 

'vicentinho.alves@senador.leg.br'; 'waldemir.moka@senador.leg.br'; 'wellington.fagundes@senador.leg.br'; 'wilder.morais@senador.leg.br'; 'zeze.perrella@senador.leg.br' 

Assunto: Novo presidente da Capes defende debate de criacionismo como contraponto à teoria da evolução  

Novo presidente da Capes defende debate de criacionismo  

como contraponto à teoria da evolução 
Benedito Guimarães Aguiar Neto, que foi reitor da Universidade Mackenzie. foi 

nomeado esta sexta-feira para liderar órgão de fomento à educação superior 
 

© https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/novo-presidente-da-capes-defende-debate-de-criacionismo-como-contraponto-teoria-da-evolucao-24208744 

 

 COMENTÁRIOS: 

O nosso órgão máximo de financiamento das pesquisas científicas do Brasil está agora nas mãos 

de uma pessoa que pretende fazer um contraponto à Ciência, na verdade uma “ponte” entre 

CIÊNCIA  & RELIGIÃO, com a ideia de formação criacionista do Universo por um DESIGN 

INTELIGENTE.  

Ele está com um cargo político temporário como todos os cargos do Executivo. Assim, 

lembrando que CIÊNCIA  e RELIGIÃO pertencem a patamares filosóficos bem distintos que 

não convém nem podem ser contrapostos (ver p.ex.: 

 http://sigep.cprm.gov.br/glossario/verbete/criacionismo.htm), é de se esperar que ele tenha a 

devida humildade de não interferir na aprovação de projetos de pesquisas científicas só porque 

viriam eventualmente a ser conduzidas por cientista(s) que defende o evolucionismo (digamos 

que 99% dos cientistas são evolucionistas), pois isto retardará a nossa competência de produzir 

conhecimentos básicos novos que virão a alicerçar o desenvolvimento tecnológico nas mais 

diversas áreas como saúde, indústrias, controle de pragas, exploração sustentável de riquezas 

florestais, etc. etc., atrasando cada vez mais o nosso País no ranking mundial e de desigualdades 

sociais.  

Em tempo: os países que misturam RELIGIÃO com POLÍTICA tendem a um ATRASO de 

consequências as mais gravosas. Política e Religião são como água e azeite, não se misturam nas 

condições políticas normais, democráticas. 
 Manfredo Winge - http://mw.eco.br/zig/hp.htm  [confraria democrática do bom senso] 

         Webmaster:  1o SITE do IG/UnB 

                             Glossário Geológico Ilustrado 

                              SIGEP Sítios Geológicos e Paleobiológicos do Brasil 

       "Aqueles preocupados com o custo da educação deveriam antes considerar o custo da ignorância".  

                   Derek Bok, ex-Reitor da Universidade de Harvard (foi-me enviado por e-mail)” 

https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/novo-presidente-da-capes-defende-debate-de-criacionismo-como-contraponto-teoria-da-evolucao-24208744
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Voltar para o SITE – Voltar para Ensino Público no Brasil 

ENVIE SEUS COMENTÁRIOS  
 Caro internauta.  A sua participação com comentários, sugestões, críticas,.. é sempre bem vinda e poderá ser postada, caso o texto, coerente com o assunto 

abordado,  tenha redação adequada a um forum  de debates pautado no bom senso - clique na caixa de correio e envie, indicando o assunto como título do 

texto  e torne-se um confrade da CONFRARIA DEMOCRÁTICA DO BOM SENSO  - CLIQUE Para informar ou cancelar seu endereço de e-mail 

Para localizar qualquer assunto ou nome pressione ‘Ctrl’ e ‘F’ simultaneamente  

e digite parte da palavra procurada no quadro que se abre 

 

http://mw.eco.br/zig/hp.htm
http://mw.eco.br/zig/emails/Ensino_Brasil.pdf
mailto:mwinge@terra.com.br?subject=sugestões%20e%20críticas%20-%20PICKLES%20WHATSAPP
mailto:mwinge@terra.com.br?subject=sugestões%20e%20críticas%20-%20PICKLES%20WHATSAPP
http://mw.eco.br/zig/Revisar_Email.htm
http://mw.eco.br/zig/Revisar_Email.htm

