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From: Manfredo 
Sent: Monday, August 23, 2010 9:23 PM 

Subject: Re: COTAS/questão de fundo - Pergunta desafiadora  
 

Caro Gxx e demais amigos, 
eu também não sou a favor das cotas, não pela argumentação abaixo que é pífia (e racista), mas 
sim por que do jeito como tem sido implantada a política pró-ativa de cotas, não resolveremos 
essa injustiça enorme de alunos pobres (não só negros), sem chances de subir na vida, 
frequentemente tendo de se virar e trabalhar duro para sustentar família miserável apesar de, em 
muitos casos e ironicamente, terem potencial  maior de inteligência e capacitação do que muito 
menino riquinho que pouco estuda e pouco valoriza as grande vantagens que tem ao ascender à 
Universidade. 
Para superarmos o anátema da submissão que sofreu parte da população brasileira à escravidão 
ultrajante, sem perspectivas ainda de sair de sua situação de grande ignorância, geração após 
geração, teremos de valorizar urgentemente a educação sensu latu, envolvendo pais e filhos em 
um projeto nacional análogo, mas redimensionado, ao do falecido Leonel Brizola com suas 
escolas de tempo integral só que em um sistema social integrado à realidade local, funcionando 
24 horas por dia, incorporando postos de saúde integral e, nos fins de semana, transformando-
se em ponto de encontro como centros comunitários acoplados às questões da escola e, 
principalmente, protegidos da bandidagem e de aliciadores narcotraficantes. Assim, seriam 
tirados os nossos meninos e meninas da drogadição e da mendicância, DE IMEDIATO e não a 
longo prazo como criticam alguns ferozes adversários desta idéia. Obs - o projeto é 
autossustentável por "esvaziar" hospitais e centros de reclusão e de tratamento de drogas, entre 
outras vantagens financeiras.  
 Em alguns anos, com escolas públicas de qualidade, haveria uma equalização das condições de 
aprendizado no Pais não se justificando mais a malsinada idéia de cotas (que é inconstitucional).  
Enquanto esta situação não é concretizada, poderiam ser criados "de imediato" (com parte da 
dinheirama esbanjada em projetos duvidosos) cursinhos de  preparação ao 
vestibular para candidatos reconhecidamente pobres (sejam negros, vermelhos, amarelos, 
brancos, etc..) nas universidades públicas à noite, utilizando alguns professores como 
coordenadores e pósgraduandos e alunos em fim de curso como professores. Conseguindo-se 
um nivelamento razoável destes candidatos pobres com os ricos provindos de escolas 
particulares, NÃO SE JUSTIFICARIAM MAIS AS COTAS que só  estão incrementando o 
odioso racismo no País. 
 Assim, buscando o melhor nível educacional para o maior número de pessoas, dentro de 
princípios democráticos e de estado de direito, não teremos, em pouco tempo, esta palhaçada de 
partidos disformes/fajutos com políticos que são um atentado ao bom senso das pessoas 
esclarecidas e não-fascinadas pela marquetagem continuada do mero crescimento econômico 
com consumismo perigoso, sem REAL distribuição de renda, com injusta cobrança de 
impostos e com índices infames de educação, saúde, segurança, previdência.... 
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----- Original Mensagem (RACISTA) -----  
From: GXX 
To: Manfredo  

Sent: Monday, August 23, 2010 6:00 PM 
Subject: Fw: Pergunta desafiadora 

 

Eis aqui a pergunta mais desafiadora dos 
últimos tempos...  

  

O rei do Futebol é negro... 
O político mais poderoso do mundo é negro...  
E o líder da oposição (Partido Republicano) também é negro. 
A mulher mais rica e influente na mídia é negra. 
O melhor jogador de golfe de todos os tempos é negro. 
As melhores jogadoras de tênis do mundo também são negras. 
O ator mais popular do mundo é negro. 
O piloto de corrida mais veloz do mundo é negro. 
O mais inteligente astrofísico na face da terra é negro. 
O mais próspero cirurgião cerebral do mundo é negro. 
O homem mais rápido do mundo é negro. 

...POR QUE NO BRASIL ELES  PRECISAM DE COTAS? 
   

De: Maria Lea  

Enviada em: sábado, 19 de dezembro de 2009 11:45 
Para: Manfredo Winge 

Assunto: Re: COTAS/questão de fundo - Pergunta desafiadora  

 

Caro Manfredo, 
    Concordo com você. Essa história não discriminar os negros é simplesmente uma cópia do 
problema de discriminação que os norte-americanos tinham e muitos deles ainda têm. Nós 
nunca tivemos. Por exemplo, quem sabe que Machado de Assis era mulato, filho de uma negra 
alforriada? Ninguém. Quando falamos ou escrevemos sobre algum homem ou mulher célebre 
no Brasil, jamais damos a "raça". Concordo que temos que combater esta falsa ideia de que 
temos discriminação ao negro. 
    Também concordo que pode-se dar cotas para os pobres para que tenham chance de entrar 
nas universidade, porém esta cota deve imcluir  a uma bolsa para se sustentarem durante o curso 
e poderem comprar os livros que necessitam, senão eles seriam obrigados a trabalhar durante o 
curso e isso faria com que tivessem pouco tempo para estudar. 
Maria Léa Salgado Labouriau 
 
De: Manfredo Winge  

Enviada em: terça-feira, 24 de agosto de 2010 17:41 
Para: 'Maria Lea' 
Assunto: RES: COTAS/questão de fundo - Pergunta desafiadora  

 

É isto aí Maria Léa, 
existe muito maniqueismo (muito espírito de torcedor de futebol) no trato de questões 
brasileiras sérias como esta que exige avaliação sócio-econômica apartidária muito cuidadosa e 
com forte embasamento científico. 
Manfredo 
 

De: José Danni  
Enviada em: terça-feira, 24 de agosto de 2010 12:40 
Para: Manfredo Winge 

Assunto: Re: COTAS/questão de fundo - Pergunta desafiadora  
 

Manfredo, 
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Estás iluminado por entes superiores?; tal a inspiração e correção de tua argumentação. Devias 
dar uma divulgação desse tema na  grande mídia, só assim poderemos transferir para a 
população tal tipo de posicionamento. Estão faltando conceitos factíveis para essa gente....idéias 
soltas e mal acabadas existem em profusão. 
Estou contigo. 
Danni. 
 
De: Manfredo Winge  
Enviada em: terça-feira, 24 de agosto de 2010 15:17 

Para: 'José Danni' 
Assunto: RES: COTAS/questão de fundo - Pergunta desafiadora  

 

Danni, 
obrigado, obrigado!! 
mas está difícil o nosso país com estas políticas arrevesadas.. é muito maniqueísmo em volta da 
gente; além de muita confusão, várias pessoas esclarecidas colocam as questões como se fossem 
casos de religião ou de time de futebol; ou é a favor ou contra os “pretos”. 
Agora mesmo recebi elogio de uma ex-colega a respeito do e-mail porque eu estava defendendo 
cotas e bolsas para alunos pobres.. pô, eu não disse isto! Acho que até pode ter bolsa para 
universitários pobres, mas isto é outra história. Tem que ser muito bem pensada com relação a 
quem recebe e a contrapartida. 
 
Manfredo   
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