MSGS WHATSAPP - & comentários

7/3/2020 – DISPARO DE VÍDEOS E FUTURO DO MEC
Ver vídeo recebido por whatsapp em 7/3/2020: 200307VID_20200307_WA0002.mp4
Seguindo-se a seguinte troca de mensagens:
MSGS EM 7/3/20
[7/3 06:38] Manfredo: É verdade [o que dizem no vídeo]... tanto que elegeram essa pessoa que está
"comandando" o País e tem um Weintraub como ministro. Será que querem salvadores que
destroem a democracia? ...xxx, não me mande essas porcarias mais, por favor.
[7/3 06:40] xxx: Prezado.., quero te dizer porque enviei para ti esse vídeo :Deixa eu explicar
[7/3 06:42] xxx: Ontem mesmo recebi telefone de pessoa próxima a nós comentando as
mensagens e vídeos que envias seguidamente.
[7/3 06:42] xxx: Não é a primeira
[7/3 06:44] xxx: São mais de dez pessoas que me comentaram/reclamaram que tens esse hábito
de enviar críticas desmesuradas ao atual governo federal
[7/3 06:45] xxx: Estás sendo importuno com diversas pessoas do mesmo modo que te sentes
quando eu envio algo como este que te enviei
[7/3 06:45] xxx: Viste como eles não gostam? Tu também não gostas
[7/3 06:47] xxx: Por isso sugiro que evites enviar sistematicamente esses comentários aos teus
contatos indiscriminadamente.
[7/3 06:47] xxx: Eles já sabem teu posicionamento e pensam de modo diferente
[7/3 06:49] xxx: Fiz esse envio de propósito, só para tu sentires o que TODOS esses a que me
refiro sentem quando os envia teus posts
[7/3 06:49] xxx: ....... e conta sempre comigo
..........
[7/3 20:16] Manfredo: Com relação ao envio de msgs que faço - exceto uma ou outra que
possa ter me escapado - sempre indico uma origem crível e real da informação, análise ou
conclusão sobre assunto que julgo importante ou interessante de ser enviado, além, claro, de
assim expor a minha "cara ao tapa", com nome e IP, como é próprio em uma democracia
responsável. Espero, desta maneira, que as pessoas que não gostarem da matéria que envio, a
critiquem e debatam de forma honesta e sem ideologismos para enriquecer o debate que
proponho. Ou, então, digam para não enviar mais msgs porque está atrapalhando, porque não
acreditam no que foi enviado ou porque acham que é uma mentira por isto ou aquilo, ou que
me bloqueiem como alguns já fizeram, etc.
Além disso, quando o que envio é um post meu que assino, espero críticas consistentes e
linguagem adequada para serem se possível postadas como comentários ou críticas no mesmo
post, claro que com eventual comentário ou réplica minha se necessário. Afinal, estamos ainda
em uma democracia, ou não? E que esses debates não se transformem em grenais imbecilizantes
de “nós os certos e democratas contra eles os errados e antidemocratas”.
Esta prática que expus é bem diferente da de se receber ou pegar qualquer lixo apócrifo da
internet talvez manipulada e, sem discussão, enviar ou reenviar esse lixo que mais
frequentemente apresenta assertivas fantasiosas e/ou mentirosas como certamente é o caso
desse vídeo que critiquei. Sem fonte nem editoria confiável já há indícios fortes de que a msg,
vídeo, etc. foi MANIPULADA por hackers cada vez mais frequentes e com semelhanças às
saraivadas de milhões de e-mails enviados pelos russos para eleitores americanos na campanha
problemática do TRUMP contra a Clinton em 2016.
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Então, sobre este vídeo, pergunto: “Achas que todos os milhões de professores do Brasil são
petistas e ‘bateram continência’ para ‘programas educacionais deletérios’ do PT..?? Eu acho
ridículo!! Professores do ensino básico, professores, pesquisadores e técnicos das universidades
envolvidos direta e indiretamente na educação e ensino das crianças teriam feito lavagem
cerebral para formar os futuros cidadãos, profissionais graduados, funcionários, executivos,
políticos, etc. da Nação com todos eles dizendo amém para o Lula-Petismo e com uma burrice
generalizada? Que bobagem!!. Lembrar, neste sentido, as autonomias relativas do ensino e das
universidades que sempre existiram e espero que continuem a existir como um forte alicerce da
democracia com produtiva diversidade de opiniões. E esse vídeo ainda sai a defender um
governo que tem como ministro da educação esse Weintraub que é um boquirroto pois vive
nas “redes sociais” criticando de forma acintosa os pseudo “inimigos da Pátria e do governo” e,
ao invés de, humildemente, pedir conselhos e ajuda para os nossos grandes especialistas em
educação – SEM IDEOLOGIAS – e gerenciar bem o MEC, age mais como cria do pensamento
do seu guru Olavo de Carvalho, amigão dos terraplanistas, pessoa estúpida que, em seus posts e
“lives”, diz palavrões atacando sem debates as pessoas e tudo aquilo que ele(!!) acha errado.
Weintraub, como já disse muitas vezes, vive atacando o sistema universitário atual como se
tivesse sido todo manipulado pelo ideologismo petista, esquerdista. Como se todos os
professores fossem um bando de aloprados idiotas e iguaizinhos. E, pior, ele não cumpre sua
responsabilidade de bem coordenar o MEC que, até agora, não apresentou nenhuma proposta
de um PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, só estando a desmontar todo o vasto sistema
universitário brasileiro altamente proficiente com ataques na mídia e, pior, com cortes
significativos em programas de pesquisas com bolsas de estudo e de pesquisa (mão de obra
baratíssima vista a sua alta qualidade e resultados previstos para a Ciência, saúde, tecnologia, etc.
mas agora pendentes devido aos cortes), atacando, com besteiras (plantações de maconha,..
balbúrdia..) e problemas pontuais (se existem e são conhecidos, devem ser corrigidos
pontualmente e não generalizados como soe ser a vastidão dessas “denúncias vazias nas mídias
ministeriais”). Considera os professores universitários que criticam a gestão de seguirem
ideologia contrária à do governo. Ele dá assim atestado de estar querendo impor uma
determinada (?) ideologia para todos, o que é antidemocrático e vai contra o “projeto de Escola
Sem Partido” que, aliás já apoiei e ainda apoio, mas hoje vejo que por enquanto só serviu de
pano de fundo da intensificação de uma tendência à ideologia ultradireitista que nunca serviu
como coisa boa em país algum, a não ser para tiranos e seus acólitos. Demonstra, também, o
ministro ignorar o significado de Universidade como locus do saber Universal, do debate, da
transferência e disseminação de conhecimentos e da criação de conhecimento onde as teses
devem ser debatidas ad nausem buscando à que melhor parece ser a verdade ou ao melhor
caminho para chegar a ela.
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