
 

 
 

Luiz Inácio Lula da Silva: o último salvador da pátria. 

 
O ano de 2002 foi em outra vida? Sinto tanta falta de quem eu 

era naquele tempo: a esperança ia vencer o medo e os meus 

olhos cintilavam um idealismo genuíno que depois se perdeu de 

mim e não vai voltar nunca mais. Lula, o salvador da pátria! 

Mas o tempo, implacável, não tem piedade dos tolos e esfrega a 

realidade bruta na nossa cara: o sonho acabou! 

http://omeuindizivel.blogspot.com/2017/05/luiz-inacio-lula-da-silva-o- 

ultimo.html 

 

A maior manifestação política da história do país neste 13 de março transformou o juiz federal Sérgio Moro no 

cidadão brasileiro em que grande parte da população deposita todas as suas esperanças para resolver os problemas 

do país. Lembrado pela multidão por meio de faixas, cartazes, máscaras, camisetas e palavras de ordem, não só no 

Brasil, mas também no exterior, o juiz Moro, queira ou não, simboliza hoje o “salvador” de milhões de pessoas que 

veem nele a solução das mazelas históricas do Brasil. 

https://www.gazetadopovo.com.br/blogs/certas-palavras/moro-o-novo-salvador-da-patria/ 
 

Acho que se trata de um momento histórico muito importante em que necessitamos do surgimento de um 

líder/partido que rompa com esse sistema político podre. Mas é aí que mora o perigo. Essa é a situação perfeita para 

nos deixarmos iludir por um novo “salvador da pátria”. Collor está aí como exemplo do quão perigosa pode ser essa 

situação. Aí a mídia exerce (ou deveria exercer) um 

papel importante. Os Estados Unidos estão aí para não 

nos deixar mentir sobre isso. Donald  Trump foi 

subestimado pela imprensa, que nunca acreditou que 

ele realmente fosse ganhar a eleição. Quando a mídia 

acordou, já era tarde... a opinião pública já tinha se 

decidido. (adaptado – Renan Prates, 1/2017) 

 

O meu ideal político é a democracia, para que todo o homem seja respeitado como indivíduo e nenhum venerado. 
(Albert Einstein) 

 

 

 
 

 

Com base em seus conhecimentos e vivências, desenvolva seu texto dissertativo-argumentativo no qual irá tratar do 

Mito do Salvador da Pátria para defender sua tese e proposta de intervenção sobre o tema 
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