
Volume 8, Número 1, Dezembro de 1998

Revista de Letras 2

s,, ̂ y�""^^.w::. »̂ ^ 1'̂ .n� ^/�^ ^ w

Universidade de Tïas�os�Montes e Alto Douro
Vila Real ::: lllll: m''â •'^ã













RODRIGUES LAPA E A ESTILÍSTICA
HA LÍNGUA PORTUGUESA

Amadeu Torres

Universidade Católica Portuguesa e

Universidade do Minho

l. Era o positivismo, orlado de franjas do organismo cvolucionista e, em menor escala,

do monismo de raízes materialistas, a corrente filosófica que alimentava certos estratos influ�

entes da cultura portuguesa aquando do nascimento, há um século, em Anadia, do Prof. Manu�

el Rodrigues Lapa, precisamente a 22 de Abril de 1897. Em simultâneo, no campo das Letras,

pontificavam o historicismo e a crítica literária, enquanto o interesse pela psicologia e sociolo�

gia começava igualmente a entrar em jogo. Taine, Comte, Littre, Stuart Mill, Herbert Spencer,

Darwin, Buchner, Haeckel haviam não só transposto o átrio do Curso Superior de Letras e a

Porta Férrea da Universidade, mas outrossim comparticipavam em tertúlias de capas negras e

aliciavam intelectuais como Teófilo Braga, Augusto Soromenho, Teixeira Bastos, Júlio de Matos,

Consiglieri Pedroso, M. Emídio Garcia, aparecendo consequentemente em periódicos como O

Século, O Comércio de Portugal e em revistas como O Positivismo, a. Era Nova e & Revista de
Estudos Livres'. •

Adentro destas coordenadas ideológicas, que se prolongaram cá por algumas décadas,

talvez, quem sabe, a modos de compensação pelo atraso da chegada, compreende�se sem

dificuldade o teor das primeiras obras, já causadoras de grande impacto, de Rodrigues Lapa�

Das origens da poesia lírica em Portugal na Jdade�Média (Lisboa, Seara Nova, 1929) e Li�
ções de Literatura portuguesa � Época medieval (Univ. de Lisboa, Centro de Estudos Filológicos,

1934), ambas relacionadas com a sua História da língua e literatura portuguesa, de que aque�

la constituiu o volume primeiro, como aliás se declara no "Prefácio" desta.

Pelo conteúdo e fontes citadas, desde Alfred Jeanroy, Gaston Paris, Edmond Faral,

Hans Spanke, Menéndez y Pelayo, Carolina Michaelis, Adolfo Coelho, Friedrich Diez, até

Teófilo Braga, Oscar Nobiling, Joseph Bédier, Julian Ribera e Henry Lang, entre outros, vê�se

que predomina a pesquisa factual, a indagação determinística das causalidades frias, o

racionalismo analítico aglomerador de explicações e hipóteses congraçantes de um corpo dis�

secado em mesa operatória, mas cujo psiquismo e "élan vital" não atraíram as atenções do

cirurgião.

Sintomático é Kari Vossier figurar uma única vez na bibliografia, através da obra edita�

da em 1918 pela Academia das Ciências da Baviera e intitulada Der Minnesang dês Bemard

von Ventadom. Note�se, contudo, que este pormenor nada quer traduzir em desabono daque�

les dois trabalhos do nosso ilustre filólogo, um dos quais deu logo brado como tese de

doutoramento.

Entretanto as posições saint�beuvianas da história literária
2
 e as gelidamente compara�

tivas da linguística histórica, rumavam já, nos princípios do século, para um antipositivismo e

anti�racionalismo de virtualidades múltiplas. A linguagem, afinal, não podia ser apenas um

Cfr. Theophilo Braga, As modernas ideias na literatura portuguesa. Com um estudo sobre Theophilo
Braga e a sua obra, por Teixeira Bastos, vol. II, Porto, Livraria Chardron, 1892, passim; A. Ferrão,
Teófilo Braga e o positivismo em Portugal,Lisboa, 1935; M. Busqueis de Aguilar, O Curso Superior de
Letras (1858�1911), Lisboa, 1939; Álvaro Ribeiro, Os Positivistas. Subsídios para a história da filoso�
f i a em Portugal, Lisboa, Livraria Popular de Francisco Franco, 1951; Moreira das Neves, "O positivismo
de Teófilo Braga exposto numa carta (inédita)", emAtlântída, vol. 19, Coimbra, 1975, pp. 223�238.

2
 Cfr. Vítor Manuel de Aguiar e Silva, Teoria da Literatura, 2'. ed., Coimbra, Almedina, 1968/1969,
p. 498�500.































































































































































































































são e na formulação do conhecimento: é o tensor lógico do discurso. Não modifica em nada os

elementos referenciais, nem linguísticos nem extralinguísticos. Ela apenas actua na vectorização

do conhecimento: traça o rumo da comunicação para o conceito (perspectiva e prospectiva). É

o orientador básico da consciência. Funciona como tensor linguístico para criar o vector da

reflexão metafísica.

De facto, ultrapassando a palavra — lê mot — para considerar simplesmente o modulador

linguístico — Ia chose —, vemos que "a" negação vai reduzindo à característica essencial

sucessivamente predicado, atributo e sujeito, confirmando uma imagem simbólica purificada

e imediatamente destruída pela própria força negativa que lhe é inerente, para liberar o símbo�

lo inteligível que vai pôr a consciência em contacto com o conceito. Numa palavra, a negação

põe a consciência em contacto com a consciência a partir do momento em que põe a consciên�

cia em contacto com o conceito d'além�consciência, d'além�pensamento, d'além�físico (o

metafísico). Tal é o dinamismo inerente à negação revelado pêlos dois sonetos de Raimundo

Correia que introduzem ou exercitam o pensamento na reflexão ou meditação metafísica.

O nosso ponto de partida para a análise da negação foi filosófico. O panorama escrutado

confirmou a permanência da negação como elemento dinâmico da dialéctica transcendental, e

logo como motor essencial do raciocínio indutivo. Essa consideração liminar leva�nos aqui a
uma dupla observação: uma ligada à tradição filosófica e a outra à função linguística.

A tradição filosófica fundamentou sempre (de Oriente a Ocidente) a própria reflexão, e

portanto a própria justificação, na expressão mítica do conceito. Tanto a alegoria como a fábu�

la, reputadas em si como expressão irracional ou subracional, sobretudo a partir da época

moderna em que o homem pretendeu entrar na era do racional, elaborando um novo conceito

racionalista, mas nunca abandonando a fábula e a alegoria. Porquê? O motivo é que a inteli�

gência precisa sempre da imagem para criar a geometria do pensamento e do raciocínio. Daí a

ligação inevitável entre o filosófico e o linguístico. Isso leva�nos a considerar agora com olhos

novos quatro mitos que sempre foram à base da expressão da negação: os mitos de Apoio, de

Ulisses, do palácio de Zeus como termo da Via Láctea e do Labirinto.

Esses mitos, considerados pêlos filósofos Platão, Piotino, Proclus... dizem o indizível

com as imagens e a linguagem dos homens. Apoio enquanto palavra — "lê mot" — ea ex�

pressão da negação do múltiplo, ou seja do retomo ao uno, alvo da observação e ponto de mira

da consideração, mas enquanto expressão do conteúdo — "Ia chose" — é o deus "revelador

da verdade", segundo o Crátile, a Fedra, as Enéadas, a Teologia platoniciana... Significa isso

que a negação é o único meio de expressão adaptado à reflexão metafísica na procura do

arquétipo. Portanto, a nossa reflexão aqui não deve ficar parada no aspecto mecânico da nega�

ção, mas considerar a finalidade: a revelação da verdade, que, conforme a etimologia da pala�

vra, é aquilo que está escondido no fundo do discurso. O papel da negação naquele momento

consiste em revelar essa verdade, o conceito que está aí ao mesmo tempo dito e escondido. Lá,

de acordo com o mito de Ulisses, a consciência entra em contacto consigo mesma: é "nin�

guém", já que perdeu toda identidade (de acordo com a realidade histórica grega). A negação

abre o caminho do metafísico como a Via Láctea conduz ao palácio de Zeus, onde Hebe deita

o néctar aos deuses olímpicos. E para resumir tudo sisso, a fábula inventou o labirinto (labor

intus = trabalho interior de introspecção) do arquitecto Dédalo (do verbo grego 5e5aÀeiv =

construir, elaborar). No primeiro momento, o texto constrói a imagem que é imediatamente

"des�construída" pela negação que proporciona ao espírito e à consciência o fio de Ariadne

para voltarem à luz da síntese e do discurso.

A cultura grega sempre cultivou a "palavra�negativa" ou a negatividade da palavra para

fixar, positivamente, o conceito. Não é apenas o caso de Apoio (apolumi = "destruir", a nega�

ção do múltiplo), de Ulisses ("ninguém", o nobre "anonimado" partido à conquista longínqua,

voltando logo triunfante à pátria: o retomo do "odiado"), mas também palavras como a�lética

(de a�lanthanein = sair do escondido) para designar a verdade ou a revelação. Ou como "néc�
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que é, ou que deve ser, a política educativa, isto é, a articulação entre política educativa, lin�

guística e cultural deverá constituir um dos aspectos cruciais no que diz respeito a uma política

de desenvolvimento global. O que se tem verificado, no entanto, é que a articulação referida

tem sido praticamente inexistente.

Política educativa, ensino de línguas e interacção cultural

Três termos são frequentemente utilizados em educação: finalidades, objectivos e políti�

cas. As finalidades baseiam�se em valores. São originadas a partir de uma filosofia particular

ou na crença num sistema de valores particular e pretendem chamar a atenção para aquilo que

é considerado desejável. Os objectivos dizem respeito ao produto final da educação � aquilo

que se espera seja alcançado como resultado do processo educativo. As políticas regulam o

funcionamento interno dos sistemas educativos, a relação entre esse tipo de sistema e outros

sistemas, e tentam proporcionar uma ideia de continuidade. Por terem uma força prescritiva e

terem de lidar com os interesses diferentes de uma sociedade heterogénea, as políticas geram

controvérsias frequentes, pois podem afectar de forma significativa a vida das pessoas. Por

esse motivo, as consequências de novas políticas � a intensidade e alcance dos seus efeitos �

não pode ser avaliado de forma rigorosa antes da sua implementação. Contudo, as políticas

estão, ou deveriam estar, abertas a uma constante avaliação e a eventuais mudanças.

A legitimidade dos sistemas educativos assenta na autoridade política que regula as

suas acções através de diversas políticas e do fornecimento de recursos. Os ministros da edu�

cação são políticos e não pedagogos. Muitas vezes, eles podem quase completamente desco�

nhecer os aspectos relativos ao processo educativo, pois a sua tarefa consiste na tomada de

decisões políticas em vez de pedagógicas.

As políticas educativas lidam com assuntos de grande importância para vários segmen�

tos da população, mas a definição de políticas educativas adequadas não é tarefa simples. Os

seis pontos seguintes procuram sintetizar as dificuldades inerentes à definição de políticas

educativas adequadas:

1. Existência de uma inércia generalizada que deve ser ultrapassada � as pessoas sen�

tem dificuldades em mudar;

2. Evidência de desconhecimento acerca de alternativas viáveis às políticas em vigor;

3. Inibição resultante da incerteza provocada pela dificuldade em avaliar as possíveis
consequências de uma alteração de políticas;

4. Interferência da instabilidade dos ambientes políticos e económicos na definição de
políticas alternativas;

5. Desconhecimento das necessidades reais de uma comunidade, substituídas, assim,
pêlos interesses e necessidades de minorias politicamente activas;

6. Conflitualidade entre propostas políticas, relativas às suas esferas de interesses, de

diferentes indivíduos ou grupos que, quando consideradas isoladamente, podem parecer legí�

timas e mais ou menos adequadas, mas que, em conjunto, apresentam incompatibilidades difi�

cilmente ultrapassáveis.

As políticas educativas, culturais e linguísticas são afectadas pelas políticas económi�

cas e sociais, pois são estas últimas que, normalmente, regulam o financiamento e a quantida�

de de recursos disponíveis, acontecendo, por vezes, que as políticas económicas e sociais se

combinam para alterar o sentido educativo.

As políticas educativas nacionais afectam também directamente professores e alu�
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