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Hoje fiquei pensando em
como o tempo passa mais rápido
a cada ano que passa. Sabe
aquela célebre frase: nossa,
parece que foi ontem?
Quando meus pais falavam
isso, pensava comigo: “coisas de
velho”. Pois de lá para cá, quem
fala assim agora sou eu. E esse
de lá para cá parece que foi
ontem e realmente o passado não
parece tão distante e com ele
muitas vezes vem a saudade.
E a saudade é o preço que
se paga por viver momentos
inesquecíveis.
Ana Maria A. Merigo
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O redator desta coluna é meio
distraído
e
sempre
acaba
escrevendo algo em desacordo
com a norma padrão. Sua tarefa
leitor, é encontrar esse desvios.
Aqui, ele deixou passar dez erros.
Mãos à obra!

Vinicius de Moraes

Palavra: definição e uso
Muitas palavras nomeiam e
caracterizam as coisas do mundo.
Os dicionários encarrega-se de
registrar essas palavras. Os
falantes, muito sábios, vai, pouco
a
pouco,
atribuindo
novas
acepções à elas... E os dicionários
vão, passo a passo, incorporando
essas novidades. Vejamos, como
exemplo, a palavra “gravidez” é o
estado das fêmeas, resultante da

fecundação de um óvulo pelo
espermatozoide. Esse estado
abarca
o
subsequente
desenvolvimento do feto gerado,
no útero, até a sua expulsão.
Distanciando-se
dessa
definição
biológica,
vamos
descobrir, no estado de prenhez,
a plenitude do encontro de
promessas de vida, para a
explosão de nova vida! Muito
poético, não?
Pois é: para muitos, a
gravidez surge envolta em magia.
Mais, poesia à parte, para outros
a gravidez, às vezes, consiste em
sinônimo de complicação, ao
chegar,
por
exemplo,
em
momento inesperado. Aí eu lhe
pergunto: como os falantes
nomeam a gravidez nessas
circunstâncias? “Embaraço”! E
não poderia a ver caracterização
melhor para aquele que se vê
surpreendido por uma gravidez
inadvertida: “embaraçado”...
A palavra “gravidez” remete à
“cheio, prenhe”. Assim, para o
falante, tudo aquilo ou todo
aquele que esteje pleno de algo
pode dizer-se “grávido”. O texto
estava grávido de erros; a sala
estava grávida de pacientes...
Também poeta, como já
cantou Marina Lima, pode dizer
que está grávido de um avião, de
um automóvel ou de uma árvore
de Natal! É a tal linguagem
figurada.
E assim vai os falantes: a
cada
momento
reinventando
possibilidades para as palavras da
língua!
Desafio aos seus
conhecimentos
“Subsequente” (2° parágrafo) é o
mesmo que:
( ) seguinte;
( ) anterior;
( ) inferior.
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