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O objetivo deste trabalho é demonstrar, numa perspectiva historiográfica, que o caráter 
normativista, amplamente reconhecido, da gramática tradicional não se deve somente ao 
trabalho filológico de preservação ou padronização dos textos clássicos. Essa tarefa é, na 
verdade, precedida, tomando Aristóteles como o primeiro sistematizador do 
conhecimento filosófico de sua época, pela busca de uma linguagem capaz de realizar, de 
forma inequívoca, como explico logo abaixo, o trabalho ontológico fundamental da 
filosofia como definida a partir, sobretudo, dos diálogos platônicos. A mencionada razão 
filológica da gramática tradicional , divulgada, dentre outros, por Lyons (1979), é 
corroborada por helenistas que investigaram, na Biblioteca de Ptolomeu I, o legado de 
Zenódoto de Éfeso, considerado o primeiro “editor” (διορθωτής) de Homero (WEST, 
2001); é assumida por Dionísio, o trácio, na sua Téchne Grammatikè, do 1ᵒ séc a.c ; e 
adotada por Quintiliano em Institutio Oratoria, tornando-se, a partir daí, modelar na 
tradição gramatical. Essa fundamentação do normativismo carece, no entanto, não 
evidentemente de ser refutada, mas complementada por uma outra motivação que precede 
a razão filológica supracitada. Destaquemos, inicialmente, duas informações :1) a 
compilação da descrição do grego numa gramática é tardia, como vimos, ocorrida no 1ᵒ 
séc a.c, quando se leva em conta a sistematização do conhecimento filosófico  realizada  
por Aristóteles, ocorrida há, pelo menos, dois séculos antes ; 2) Zenódoto teria nascido, 
supostamente em 323, isto é,  aproximadamente no período em que morria Aristótotes o 
qual teria falecido em 322 a.c. Os fatos apontados até aqui parecem mostrar que a busca 
pelo enunciado correto (ὀρθὸς λόγος) precede o empreendimento filológico sedimentado em 
Alexandria. Na realidade, de acordo com Ildefonse (1997), a língua, antes de ser considerada 
um objeto de análise de per si, que fundasse uma ciência (ἐπιστήμη) distinta, era tomada 
como um recurso ou instrumento discursivo na nossa mediação com a realidade. Como 
Aristóteles erige sua filosofia num combate à sofística, interessava a ele livrar a língua de 
suas ambiguidades, do paralogismo, isto é, do emprego, no curso de um único raciocínio, 
da mesma palavra com acepções distintas. Agrega-se a essa visão, a consideração 
aristotélica de que a significação é motivada pelos “estados de alma” (παθήματα τῆς 
ψυχῆς), o que introduz, em termos atuais, o tema da intencionalidade. Para o estagirita, a 
linguagem da filosofia deveria ser baseada  nos enunciados apofânticos (ἀποφαντικός), ou 
declarativos, dos quais se extrai uma lógica e é possível dizer se são verdadeiros ou falsos. 
Trata-se, assim, de um conhecimento que, no enunciado (λόγος), buscava dar conta (λόγον 
δίδοναι) da realidade. É com base nessas concepções que o filósofo funda, como é sabido, a 
ciência do ser enquanto ser (τὸ ὂν ᾗ ὄ), nomeada de Metafísica posteriormente. Com base 
no que dissemos, avançamos a proposta de que, antes da tarefa filológica, o ὀρθὸς λόγος era 
exigido como garantia de adequação lógica do conhecimento filosófico. Por fim, é claro, 
portanto, que não poderia haver lugar para a busca científica do variável, daquilo que muda. 
Ora, para Aristóteles, diferentemente da física, “a filosofia, a σοφία, não se ocupa do que 
nasce e perece” (Aubenque,1962,p.27) (tradução nossa): trata-se de uma ciência que se 



coloca de forma prioritária em relação a qualquer outra, que busca o princípio constitutivo 
das “coisas” na medida em que sua meta é tratar da essência eterna e imóvel. A eliminação 
aristotélica da ambiguidade e da intencionalidade na busca da linguagem precisa e a 
fundação da ciência do imutável num período em que os estudos da linguagem ainda não 
constituíram como disciplina autônoma  desfavoreceram por completo a variação ou a 
mudança linguística como um objeto de estudo legítimo. O acréscimo da tarefa filológica, 
estabelecida posteriormente, termina por selar o abandono desses temas como objeto 
científico durante todo o período tradicional. 
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Resumo:  
In recent years, the development of the study of aesthetic emotions in the field of 
cognitive linguistics has opened the door for its application to different cultures. Broadly 
speaking, aesthetic emotions can be defined as non-utilitarian emotions (Scherer, 2005) 
that result from a positive or negative evaluation of an object for its intrinsic properties, 
as opposed to utilitarian emotions, which are originate from pragmatic or extrinsic 
judgments. Traditionally, the label 'aesthetic emotions' is used in reference to such 
emotional experiences as experiencing beauty or ugliness, or, as Scherer (2005: 705) 
explains, being moved, or full of admiration, ecstasy or fascination. Differently to other 
emotions, our vocabulary for aesthetic emotions is more limited and much more subject 
to cultural (or even individual) variation (Bartlett, 1999), and it presents two clear 
manners of usage and evaluation (Minaya, 2020), one that employs these terms in order 
to create such emotions, and other that uses these terms in order to render in words a given 
aesthetic experience. In this chapter, we will make an overview of the different methods 
from cognitive, historical and computational linguistics that can be applied to investigate 
emotions of an aesthetic nature. Based on the presupposition that non-utilitarian emotions 
reveal a very specific element of the culture in which they are found as compared to other 
utilitarian emotions that are more oriented towards the survival of the individual, we will 
highlight not only how they can be studied but also what insights can be gained from this 
research (Scherer 2005; Minaya, 2019). Furthermore, and for illustrative purposes, we 
will also provide with illustrations of Medieval Germanic aesthetics (Díaz Vera, 2016). 
Through these illustrations, we highlight some of the works by contemporary researchers 
on aesthetic emotions (Carruthers, 2013; Drout, 2010; Brewer, 2016) and we will propose 
a methodology through which emotion researchers can use the very limited data and 
information available in order to interpret some of the different ways these emotions were 
understood and expressed by medieval speakers from this geographical and cultural area.   
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Resumo: 
Há extensíssima bibliografia sobre a tradição do manual Colloquia et dictionariolum 
(1530, Antuérpia), do flamengo Noël de Berlaimont, talvez de forma proporcional à larga 
difusão que a obra conheceu por toda a Europa desde o século XVI ao século XVIII e ao 
elenco de línguas nela contemplado, passando de vocabulário bilingue (flamengo-
francês) a Colloquia et dictionariolum quatuor linguarum / sex linguarum / septem 
linguarum / octo linguarum. Segundo Hüllen (2003: 97-107), trata-se de um “textbook 
family”, no sentido em que a sua tradição configurou o modelo do género textual do 
diálogo escolar – ou, noutras designações, colóquio/colóquio escolar, discurso familiar, 
manual/guia de conversação (cf., a respeito deste tipo de material, os vários vols. de 
Bibliografía cronológica de la lingüística, la gramática y la lexicografía del español, de 
Hans-Josef Niederehe, E. F. K. Koerner, Miguel Ángel Esparza Torres; 1994, 1999, 2005, 
2012, 2015) –, muito popular como meio rápido de acesso (introito e porta) a uma ou 
várias línguas modernas estrangeiras. O português entra na série octolíngue dos Colloquia 
de Berlaimont, de que Rossebastiano (1975: 63-85) já recenseou 21 edições, publicadas 
entre 1598 e 1692, maioritariamente no Reino dos Países Baixos (Delft, Haia, Antuérpia, 
Amesterdão e Midelburgo), onde se fixaram, sobretudo em Antuérpia e Amesterdão, 
judeus portugueses fugidos da Inquisição e cristãos-novos. 
Focando-se agora a presença da língua portuguesa neste manual cujo sucesso “is even 
more impressive than that of Introito e porta” (Hüllen 2003: 103), pretende-se que, na 
linha dos estudos historiográficos de filiação francesa (Sylvain Auroux) e anglo-saxónica 
(Konrad Koerner), a presente proposta de trabalho seja mais um contributo para a história 
das ideias linguísticas sobre o português e, mais especificamente, para o campo daquilo 
que Nicola McLelland e Richard Smith estabilizaram como “History of the Language 
Learning and Teaching” (HoLLT) (veja-se a recente obra coletiva editada por Coffey 
2020). Por outro lado, estando em apreço edições/reimpressões que cobrem todo o século 
XVII (nomeadamente, 1598-1692), pretende-se ainda analisar principais traços 
linguísticos do uso que é feito da língua portuguesa neste manual de Noël de Berlaimont, 
sendo certo que, como já mostrou Rossebastiano (1975: 39), a versão portuguesa “risulta 
realizzata sulla base di quella spagnola”.  
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