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O povo brasileiro tem o privilégio de estar situado num
continente, geograficamente pertencente ao Mundo Novo,
representa a mais extensa gleba, em relação as demais nações
integrantes das Américas central e do sul. Tem uma grande
distinção entre os demais países nesse contexto geográfico.
Constitui o único País onde originariamente fala a língua
portuguesa, divergente das outras nações circunvizinhas onde
predomina o idioma espanhol, vez que nasceram de epopeias
diferentes da nossa, cuja descoberta constitui
divergência.

razão de

A nossa nação poderia, nesse contexto, ter como língua própria
o “tupi-guarani”, pois no acidental descobrimento as terras
eram ocupadas pelos povos indígenas de linguagem difícil e de
complexa tradução. Porém os redescobridores fizeram com que
prevalecesse a língua portuguesa, não obstante a pluralidade
de idiomas e dialetos que tornam confuso o idioma da gente,
face a infiltração de outras linguagens onde se destacam o
grego e o latim, restando a nosso povo alguns lampejos do

vernáculo.
Porém, apesar de tanta associação de línguas, nosso povo
orgulha-se do adquirido idioma. E a gramática da Língua
Portuguesa adotada no Brasil, apesar de divergir, em amplos
aspectos da gramática lusa, possui uma riqueza cultural
tratada, especificamente, na genealógica onde se revela a
sutileza das frases, dos provérbios, no tocante o significado,
ou seja, conotativas, quanto interpretação. Em razão disso as
vezes, uma simples palavra altera ou diverge do verdadeiro
sentido de uma oração.
Assim, nessa oportunidade, gostaria de ressaltar algumas
frases que, ocasionalmente, se encaixam vocabulário do Brasil,
sem excluir a política, de origem milenar. E nesse momento
conturbado vivido no mundo, de forma, “sui generis” Pátria
amada é importante lembrar frases históricas que marcaram os
momentos de guerra e paz.
Iniciando essa viagem do passado ao presente, não poderia ser
diferente o fraseado de Pôncio Pilatos, que deu rumo a uma
História Universal. O governador romano, indeciso e omisso
afirmou: “lavo as mãos com o sangue desse justo” deixando,
porém que os algozes de CRISTO o julgassem. E no decorrer dos
séculos, num passado, não muito remoto, o tirano Adolf Hitler,
na loucura de dominar o mundo, censura por sua ousadia,
asseverou: só se luta pelo que se ama; só se ama o que se
respeita; e só se respeita o que, pelo menos, se
conhece(tradução literal); Napoleão Bonaparte encurralado, sem
chance de vitória, bradou ao seu exército- “O impossível só
existe no dicionário dos fracos”; Abrahan Lincolin, então
presidente dos Estados Unidos, criticado sobre fato de o seu
governo dar mais atenção à oposição do que situação, ele
respondeu- “aqueles que me criticam, corrigem; os que me
enaltecem, corrompem; Fidel Castro, após derrubar fulgêncio
Batista, Ditador de Cuba, uma vez no poder com o apoio da
democracia, imediatamente rompeu
com a igreja e demais
apoiadores e implantou o comunismo.
Surpreendidos
com a

mudança de regime, padres e pastores revoltados
foram
protestar ao ditador, e tiveram como resposta “al paredon”
foram todos fuzilados;. Por fim quero relembrar um político
polêmico dos anos 50, Carlos Lacerda, abordado em solenidade.
perguntaram-lhe: “por que os políticos prometem mudar o país
e nada fazem e saem ricos? Ele, com a sinceridade peculiar,
respondeu; “o político, em palanque, promete lutar contra a
roubalheira; uma vez investido no cargo ou na função é
seduzido pela chance de enriquecer pelas vias obliquas e
esquece a promessa de campanha. E essa prática tende a
crescer”.
É, pois, uma conotação política, finalizou.
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