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MSGS WHATSAPP - & comentários  

30/07/20 – DITADURAS PRECISAM DE INIMIGOS !!    
(OS PROFESSORES, COM FREQUÊNCIA, É QUE SÃO ASSIM CONSIDERADOS)   

 

[31/7 07:21] Manfredo Winge: "Se eu fosse Getulio":  

Vejam que marchinha bem sincopada "Se eu fosse Getúlio♪♫", cantada por Nelson Gonçalves 

no carnaval de 1954, de autoria de Roberto Roberti e Arlindo Marques Jr.  

https://youtu.be/xTPPaBA9Ej0?t=11 

É uma pena, entretanto, que ela tem uma letra que nos remete à eterna tática de se buscar um 

"inimigo" ou "inimigos" do seu político "herói e salvador da patria" para justificar a não solução 

de problemas públicos. No caso dessa música era o do recente ditador que retomou o governo 

do Brasil usufruindo das inúmeras vantagens da via democrática - que ele derrubara! - para ser 

eleito com o bordão de "pai dos pobres".  

Nós ,"povão", então cantamos e dançamos esta música nos carnavais de nossa adolescência sem 

perceber que tal letra estava a denegrir pessoal mais letrado e a classe inteira de funcionários 

públicos de carreira e, entre eles, os que são essenciais para a "salvação da lavoura" de qualquer 

país (ainda mais de países atrasados como o nosso) que são os/as PROFESSORAS. Observar 

que os maiores conhecimento e capacidade crítica de um povo o fazem VOTAR MELHOR (ou 

MENOS PIOR) e, assim, REPELIR DITADURAS.  

Obs. países que "aceitam" ditadores, envolvem-se com intrigas e perseguições a quem pensa 

diferente da cartilha totalitária e perdem seu tempo com doutrinas do atraso e da falta de 

humanidade. 

Comentários & Réplicas 

 [31/7 09:16] Danni: Getulio, por varias razões, sempre foi um homem admirado e cresci tendo-

o como um ídolo e mesmo como herói. 

Mas ao ler a biografia dele de autoria de Lira Neto , ao cabo dos 3 vol., fiquei com muita raiva, 

pois além do arbítrio e a perseguição cruel dos opositores (via o nazista Felinto Muller) , ele foi 

de  uma burrice  política total nos tempos que antecederam seu suicídio. 

[31/7 09:21] +55 41 9971-3354: O poder é terrível! 

[31/7 09:27] +55 41 9971-3354: De qualquer modo acho que o legado dele tem mais pontos 

positivos que negativos. Não creio que nenhum outro líder político, no Brasil, o tenha superado 

nesse item. 
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