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RESUMO 

Este trabalho faz um estudo hist6rico da fbula, enquanto g6nero literrio, a partir de 

sua origem na Grcia antiga e se concentra em dois autores: Esopo e La Fontaine. 

As defini96es comuns de fbula associam-na aos gneros pedaggicos ou 

moralizantes. Atravs da pesquisa, identificam-se elementos que permitem 

relacionar a fbula 白  literatura camavalizada, com base em Bahktin, isto 6 , em uma 

esfera de interpreta弾o relativizada que permite outras leituras que n白o apenas as 

de cunho pedag6gico ou moralizante. Essa camavaliza,o manifesta-se na fbula 

de diferentes maneiras. Na sua origem, a fbula est ligada a um dos momentos 

mais marcantes do pensamento grego que 6 a passagem do mythos ao logos, 

iniciada pelos fil6sofos pr-socrticos, os primeiros a tentarem substituir a explica弾o 

mtica pela explica弾o racional do kosmos. Na fbula grega, mythos e logos s白o 

utilizados indistintamente, conforme o uso comum desses termos na 6 poca. S6 com 

a filosofia posterior a S6crates, os termos passam a ter sentidos diferentes. A fbula, 

no seculo )(VlI, j白 6 de dominio pablico e La Fontaine baseia-se no conhecimento 

dos seus leitores para empreender mudan9as ao genero. Nos seis primeiros livros, 

La Fontaine mantem-se muito prximo aos textos de Esopo, porm, nos seis ロ  ltimos 

livros, empenha-se para dar um novo sentido a sua obra. Com  base nas premissas 

do logos, repensa sua obra e a tradi,o da fbula, inserindo novas caracteristicas no 

g6nero, principalmente, na esfera do narrador. A fbula passa, ento, por altera頭es 

estruturais que podem ser observadas em autores posteriores a La Fontaine. 



ABSTRACT 

This paper aims at making a historical study of the fable as a literary genre, since its 

origin in ancient Greece. lt concentrates in two authors: Aesopo and La Fontaine. 

The fable' s common definition assoei ates it to pedagogical or moralizing genres. 

Through research, we can identify elements that allow us to relate the fable to 

camavalized literature, based in Bakhtin, that is, in an interpretation sphere that 

allows other readings besides the ones with the pedagogical or moralizing view. This 

camavalization presents itself in the fable in different ways. In its origin, the fable was 

related to one of the most important moments of the Greek thought, which is the 

passing from mythos to Jogos. This change started with the pre-Socratic 

philosophers, the first who tried to substituta the mythical explanation for the kosmos 

rational explanation. In the Greek fable mythos and Jogos are used indistinctly, 

according to the common use of these words in that period. Only after Socrates the 

words started to have different meanings. In the 17th century, the fable was already a 

public property, and La Fontaine based upon his readers knowledge to make 

changes in the genre. In his first six books, La Fontaine was still very near from 

Aesopo's texts, but in his last six. books he tried to give a new meaning to his work. 

Based on fogos premises, La Fontaine rethinks his work and the fable tradition, 

introducing new characteristics in the genre, mainly in the narrator sphere. The fable 

passes through structural changes that can be observed in authors who wrote after 

La Fontaine. 
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INTRODUCAO 

Eis uma pergunta interessante para o come9o deste trabalho: por que 

pesquisar fbulas? A resposta a essa pergunta, na verdade,6 a justificativa para a 

existncia dele. 

N白o vamos responder essa pergunta inicial de maneira direta. Vamos tentar 

mostrar algumas davidas que nos motivaram a pesquisar sobre tema, dロvidas essas 

surgidas, inicialmente, com a nossa prtica de docente de s白ries iniciais e, 

posteriormente, de lingua materna. 

E uma prtica comum nas s6ries iniciais o uso pelos professores de fbulas 

para trabalhos em sala de aula com a clara inten頭o pedag6gica de "ensinar" 

valores como solidariedade, amizade, coopera,o. Assim, fbulas como "A cigarra e 

a formiga" n台o fazem um elogio ao trabalho, nem d白o conselhos contra a 

imprevis白o, antes enfatizam a maldade da formiga e clamam pela solidariedade, 

porque n白o 6 algo bonito deixar uma cigarra morrer sem ajud白-la, assim como "6 

incorreto n白o ajudar um coleguinha, quando podemos faz-lo" 

Seria a prtica acima um trabalho sobre fbula? Acreditamos que n言o. Essa 

prtica enfatiza somente o conteodo do texto que pode ser expresso atrav6s de 

outros textos, como os contos de fadas, algumas lendas e, contemporaneamente, 

muitas hist6rias da conhecida Literatura Infantil. 

J白  nas s6ries finais do ensino fundamental, no ensino de lingua materna, 白  

comum os professores trabalharem com textos narrativos, que prev白em categorias 
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importantes como tempo, espa9o, narrador e personagens. Porm como demonstrar 

categorias como tempo e espa9o na fbula, j白  que a falta desses elementos6 uma 

das caracteristicas do genero? Como definir personagens, se a presen9a marcante 

a do narrador? Ento n白o se poderia trabalhar com fbulas? 

Foram perguntas como essas que nos fizeram parar e perguntar: o que6 

mesmo uma fbula? O que, ento, seria estudar fbula? Seria o estudo de suas 

caracteristicas morfolgicas e estruturais? Onde entraria o aspecto contextual? 

Estudar-se-ia por autor, quando, muitas vezes, elas s白o associadas 白  sabedoria 

popular, portanto an6nimas? Quando se estudaria a histria do g白nero? 

F白bula? Esse termo parece algo to 6 bvio que nem 6 necess白rio se pesquisar: 

fbula 6 um g白nero narrativo, um pequeno conto ficcional, geralmente em versos, 

em que os animais s白o os personagens, e manifesta, em uma moral, uma inten頭o 

didtica ou pseudodid台tica, conforme nos diz o Dicionario internacional de Termos 

Literrios1. 

Poderamos concordar com essa defini戸o, se conhecssemos as fbulas de 

Esopo e de La Fontaine s6 por antologias ou por adapta加es escolares 

Conhecendo, porm, a obra desses autores e um pouco da hist6ria da fbula, 

come9amos a desconfiar dela. Vamos retomar por partes a defini'o do dicion白rio e 

mostrar o motivo da desconfian9a. 

"Genero narrativo". Com certeza a fbula 6 um g6nero narrativo. Narrativo 

porque narra acontecimentos. G白nero porque tem autonomia enquanto forma 

literria reconhecivel, tanto que todos sabemos o que 6 uma fbula, e, al6m disso, 

1 o Dicion白rio Internacional de Termos Literrios (DITL)6 , hoje, uma publica弾o on line. O DITL 
suroiu em 1963 a partir da iniciativa da Associa戸o Internacional de Literatura Comparada para 
uniformizar os conceitos literrios, porm, como o meio impresso nao conseguia acompannar o ntmo 
das oesauisas recentes, atualmente, ele 6 editado e revisado constantemente on line, contando com 
a colaborac百o de pesquisadores do mundo inteiro. Portanto a data que expressamos para o ui I L nao 
6o de sua publica,o (1963), mas o ano da atualizaao dos verbetes em questao, com o seu 
respectivo autor. 
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tem uma hist6ria. Agora, o que o estudo das fbulas nos revela 6 que as mesmas 

n白o s白o estritamente narrativas. Em algumas de La Fontaine, podemos observar 

uma forma que se vale da fbula para defender ou discutir um ponto de vista, 

aproximando, assim, a fbula de um exemplo2; o que, ali白s, confere com os 

primeiros registros de fbula na Grcia antiga, como veremos adiante. Ignorar esse 

fato 6 dizer que aqueles textos, que n含o sao estritamente narrativos, n含o s白o 

伯bulas. 

"Pequeno conto ficcional, geralmente em versos". Realmente a fbula 6 , em 

geral, um texto muito curto, contudo mais de dois teros das fbulas de La Fontaine 

cont6m mais de 40 versos, o que significa um texto maior que o de Esopo e de 

Fedro. Quanto aos versos, B白brios, Fedro e La Fontaine escreveram valendo-se 

deles, porm a maioria das fbulas es6picas que nos chegou apresenta-se em 

prosa, como em prosa sao as composi"es contemporneas de Monteiro Lobato e 

de Mill6r Femandes. Novamente, como acima, entramos em uma questo perigosa, 

pois, com aquela defini頭o, estamos pensando em um corpus especfico e, claro, 

desconsiderando outras obras, tamb6m reconhecidas como fbulas. 

"Em que os animais s白o os personagens".E um fato, pois, na maioria absoluta 

das fbulas, os animais s白o os personagens. Se considerarmos, tamb白m, a 

combina頭o "animais e homens", esse nロmero aumenta ainda mais. Contudo, 

existem outros personagens nas fbulas. Como acabamos de expor, existem 

animais, homens, al6m de deuses, plantas e seres inanimados nas mais diversas 

combinaゆes. Combina96es essas, alias, que n白o passam de duas nas fbulas 

es6picas, ou seja, h白  "s6 animais", "s6 homens", "animais e homens", "animais e 

deuses", entre outras, mas nao h白  "animais, homens e deuses". Em La Fontaine, 

2 Veremos este termo mais detalhadamente no prximo captulo. De qualquer forma, ele est ligado 

as no"es aristot白licas expressas na Retrica (1964). 
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encontramos combina如es de mais de dois tipos de personagens, todavia, em 

namero pouco representativo (menos de dez fbulas), que classificamos na 

categoria "outro tipo"3. Perguntamos, ent白o, novamente: as fbulas que contm 

outros personagens que n白o animais n白o s白o fbulas? 

"Manifesta, em uma moral, uma inten●o didtica ou pseudodidtica". N白o 

fizemos um levantamento da moral (ou moralidade), mas, certamente esta,6 uma 

constante do gnero. O problema 白  definirmos se a inten'o 6 didtica ou 

pseudodidtica. E um problema epistemol6gico porque a fbula6 um g6nero 

aleg6rico, logo o que est ali expresso contm outra mensagem. N白o vamos nos 

deter aqui no seu valor aleg6rico, porm ningu6m interpreta uma fbula como um 

texto estritamente denotativo; todos entendemos que, mesmo contendo animais, por 

exemplo, n白o 6 sobre eles que ela trata, e sim sobre os comportamentos e 

sentimentos humanos. Tanto e assim, que os animais n白o agem como tais, agem 

como se homens fossem, pelo menos na classifica9ao que fizemos. Obviamente ha 

fbulas em que os animais tm o comportamento esperado de sua condi o (como 

na clebre fbula em que um campon白s, com pena de uma serpente congelada, a 

leva para sua casa, a fim de aquece-la; porm, depois de aquecida, ela tenta morde- 

lo), essas, contudo, foram classificadas de outro modo (geralmente como "s6 

homens"). 

Como dissemos, o motivo para pesquisarmos as fbulas veio com a nossa 

prpria prtica docente. Com  a defini●o comum de fbula, n白o conseguiamos 

abranger todas as manifesta加es do g白nero: era necessaria uma pesquisa que n巨o 

excluIsse manifesta9es diferentes da defini頭o. Com  a pesquisa, que intciamos 

ainda na gradua頭o, j白  sentiamos que as respostas ao que procurvamos no 

seriam encontradas a partir do estudo de um G nico autor. Era preciso, portanto, 

3 A classifica,o dos personagens das fbulas encontra-Se nos apndices 
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estudar o g白nero. Foi o que fizemos e, como forma de abordar mais de dois mii anos 

de produ頭o de fbulas, nos valemos dos referenclais da corrente te6rico-crtica 

conhecida como Literatura Comparada. 

Entendemos que s6 com o estudo comparatista podemos empreender um 

estudo da hist6ria do genero, pois cada 6 poca em que a fbula reaparece traz 

elementos novos que so incorporados ao g6nero. A fbula tem uma hist6ria que 

merece ser conhecida. Essa histria n台o justifica tudo o que de novo surge, mas, 

certamente, faz com que n6s, leitores, a leiamos com outros olhos. La Fontaine j白  

disse (1989, p. 39): "As fbulas s白o um quadro onde cada um de n6s se acha 

descrito". 

O objetivo principal de um trabalho comparado n白o 白  identificar o texto 

fundador e, a partir disso, demonstrar que os textos posteriores que o retomam s白o 

inferiores ou simplesmente sao influenciados pelos primeiros. O objetivo do 

comparatista 6 n台o estacionar, segundo Carvalhal (1992, p. 51-52), na simples 

identifica弾o de rela戸es, mas analis白-las em profundidade, chegando a s 

interpreta中es dos motivos que geraram essas rela如es 

Dito de outro modo, o comparatMsta n白o se ocuparia a constatar que um 
texto resgata outro texto anterior, apropriando-se dele de alguma forma 
(passiva ou corrosivamente, prolongando-o ou destruindo-o), mas 
examinaria essas formas, caracterizando os procedimentos efetuados. Vai 
ainda mais al6m, ao perguntar por que determinado texto (ou v台rios) so 
resgatados em dado momento por outra obra. Quais as razes que levaram 
o autor do texto mais recente a reler textos anteriores? Se o autor decidiu 
reescrev-los, copi-los, enfim, relan"-los no seu tempo, que novo sentido 
lhes atribui com esse deslocamento? (CARVALHAL, 1992, p. 51-52). 

Neste trabalho, n白o nos perguntamos, apenas, por que um texto retoma um 

anterior, nos perguntamos, ainda, por que o faz usando um determinado g6nero, 

aqui a fbula4 

4 Nao estamos desconsiderando que, por exemplo, temas fabulares n自o possam ser retomados em 
outros g6neros. Estamos, isso sim, restringindo o nosso corpus 合  s fbulas, devido aos objetivos a que 
nos propusemos. 
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Entendemos, tamb6m, que o estudo de um g白nero permite o estabelecimento 

de rela如es literrias invi白veis apenas atravs de rela加es bin白rias entre autores 

Miner (1996, p. 20) defende que todo trabalho comparado deve ser intercultural 

Assim, n台o 6 possivel fazer um estudo sobre a fbula sem que seja uma pesquisa 

intercultural, por isso fomos buscar suas origens na Grcia antiga, passando pela 

Fran9a absolutista e por algumas referncias ao contexto do Brasil do seculo XX. 

Pelo que dissemos at6 aqui, j se percebe que os conceitos comuns de fbula 

n白o s白o suficientes para promover uma leitura abrangente baseada nos prprios 

textos. E preciso tamb6m rever a sua hist6ria, retomando as origens da fbula grega, 

referindo nomes como Hesiodo (sec. VIII a.C.), Arqu iloco (sec. VII a.C.), B白brios 

(s6c. II a.C.), Fedro (sec. Il d.C.), Monteiro Lobato (sec. XX) e MilI6r Femandes (s6c 

XX). O trabalho, porm, estar centrado mais detaihadamente em dois fabulistas 

Esopo e La Fontaine. Reconhecemos ser pouco para se estudar um genero, pois 

estaria faltando um autor contemporneo, para se avaliar melhor o ciclo evolutivo do 

genero. Reconhecemos, todavia, a dificuldade de sistematizar um trabalho com um 

corpus to expressivo. Como metodologia de trabalho, adotamos o principio b白sico 

do estruturalismo, isto 白  , o levantamento de constantes a partir de um determinado 

corpus. 

Este trabalho est白  estruturado da seguinte maneira: um captulo te6rico sobre a 

fbula, sua origem grega, sua especificidade enquanto g6nero e as caracteristicas 

mais recorrentes ou mais comuns. A seguir, apresentamos um captulo para cada 

autor (Esopo e La Fontaine), abordando aspectos biogrficos, a rela「o das suas 

fbulas com o contexto da 白  poca e o detalhamento da estrutura encontrada, que 白  

diferente em cada autoria. No capitulo final, apresentamos as conclus6es a que 

chegamos depois de todo esse percurso, isto6 , analisando os aspectos de "tradio 
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e mudança" do gênero. Por fim, anexamos os levantamentos das fábulas dos dois 

autores estudados com o objetivo de compartilhar as classificações que fizemos. 



A FABULA 

Origem 

Os estudiosos de fbulas costumam situar seu nascimento no oriente 

(MULLER, s.d.). Arist6teles, na Retrica (1964, liv. Ii, cap. XX), conhece fbulas 

es6picas, egpcias e libias. No nosso estudo, estamos considerando as fbulas 

ocidentais de modelo es6pico que tiveram origem na Grcia, ainda que muitos 

crticos sustentem que sejam influenciadas pelas orientais 

O primeiro registro escrito de uma fbula em grego aparece em Heslodo 

(s6culo VIII a.C) em Os trabalhos e os dias, no mesmo estilo de Homero: o verso6 o 

hexmetro dactilico (composto, em principio, de seis p6s, cada um composto de 

uma silaba longa seguida de duas breves). O l白xico de Hesiodo tamb白m 6 muito 

semelhante ao de Homero (tido como a lingua 白  pica, de tom herico, pr6prio de 

assuntos elevados, como nos exp6e Anstteles, na Po6tica (1964, cap. V)). As obras 

de Hesiodo apresentam, tamb6m, versos completos dos poemas hom6ricos e 

epitetos estereotipados. A grande diferen9a entre Hesiodo e Homero6 o tom 

pedag6gico e religioso do texto daquele. Em Os Trabalhos e os das,6 introduzida a 

fbula "O gavi白o e o rouxinol" como amos1 (discurso importante, prov6rbio, conto) 

1 Arquiloco tambm usa am1os ao introduzir a sua fbula. Aristteles refere-se 合  fabula como logos. 
Nas fbulas es6picas, usam-se tanto logos quanto mythos 
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dirigida a seu irmao e aos reis para serem tambem sensatos e agirem de acordo 

com a justi9a e n白o de acordo com a insol6ncia: 

A justi9a 

Agora uma fbula falo aos reis mesmo que isso saibam. 
Assim disse o gavio ao rouxinol de colorido colo 
no muito alto das nuvens levando-o cravado nas garras; 
ele era miservel varado todo por recurvadas garras 
aemia enauanto o outro prepotente ia lhe dizendo: 
"Desafortunado, o que gritas? Tem a ti um bem mais forte; 
tu irs por onde eu te levar, mesmo sendo bom cantor 
alimento, se quiser, de ti farei ou at te soltarei. 
Insensato quem com mais fortes queira medir-se, 
de vitria 6 privado e sofre, al6m de penas vexame". 
Assim falou o Qavio de vo veloz, ave de longas asas. 
Tu,6 Perses, escuta a Justi9a e o Excesso nao amplies! (l-tヒblUUU, iり u, 
v. 202 e as) 

Arquiloco, no s6culo seguinte, nos deixa algumas fbulas em seus iambos 

(versos prprios para a s白tira, conforme Aristteles, na Po6tica (1964, cap. V)). Uma 

delas e clebre: a que fala a Licambo, seu futuro sogro, e a sua noiva por ocasi白o do 

rompimento com o compromisso do casamento. Seria a correspondente 白  fbula "A 

台guia e a raposa" de Esopo2 

Pai Licambo, que id6ia foi essa? 
auem te desnorteou o espirito 
que antes mantinhas inabalvel? Hoje teus concidadaos 
zombam de ti com fortes gargalhadas. 
(Por que) seguraste a cigarra pela asa? 
Que deus irado contra ti 
fie levou a aair assim? 
E tu tamb白m,O homem possuiao por um mau 
espirito, que desejas provocando contra ti 

2 Consideramos importante acrescentar a fbula de Esopo para a compreens各o do sentido, devido ao 
fato de o texto de Arquiloco no ser uma leitura esclarecedora. Os textos liricos gregos mais antigos 
apresentam esses problemas para sua leitura porque os cdices encontram-se muito danificados. O 
texto de Esopo diz: "Tendo ficado amigas, uma 台  guia e uma raposa decidiram ficar morando uma 
perto da outra: esse acordo reforaria, pensavam elas, a amizade. No alto de uma grande 白  rvore, a 
自guia fez seu ninho: logo embaixo, numa moita, a raposa deixou seus filhotes. Ora, um dia em que a 
raposa tinha ido ca9ar, a 自  guia, desprovida de alimento, foi direto 白  moita e raptou as raposinhas e se 
regalou com seus filhotes. Quando a raposa voltou e viu o que tinha acontecido, ficou mais aflita com 
a dificuldade de se vingar que com a morte dos filhos: suas patas n各o permitiam fisgar um p自ssaro. 
Em sua impot6ncia, reduziu-se a amaldi9oar de longe o inimigo: assim fazem os fracos. No entanto, a 
白guia n百o tardou em ser punida por seu desrespeito 白  amizade. Estavam sacrificando uma cabra no 
prado. Ela foi at6 o altar, roubou uma vscera fumegante e a levou para o ninho. Um vento violento 
fez o fogo se propagar a partir de um graveto seco. Seus filhotes, ainda incapazes de voar cairam no 
ch白o queimados. A raposa correu e, diante dos olhos da 白  guia, os devorou. 
O amigo traido 6 fraco demais para te castigar, mas nem por isso escapars da vingana divina". 
(ESOPO, 1997, p. 28-29) 
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um ooeta loquaz que busca 
agravos e assuntos para seus iambos? 
Docemente, com efeito, eu nada tramava 
traiste um juramento solene, 
e o sai e a mesa 
No entanto {tu havias declarado) que 
estavas pronto a receber um castigo, 
(se quebrasses teu juramento). 
conta um homem esta fbula: 
uma raposa e uma 自  guia se uniram 
em sociedade 
alimentou os filhotes oferecendo-lhes uma refeio 
deplorvel 
(Quando a raposa) percebeu a grande desgra9a, 
sentiu o cora頭o (afligir-se). Mas no 
tinha meios {para se vingar. 
A 自  auia lhe dirige estas palavras) maldosas: 
de teus filhotes, que deixaste sozintos, lembrei- 
me auando lhes ouvi a voz. 
movimentei, rapidamente, atravs dos ares, 
as asas ligeiras, batendo-as em crculo, 
e f desci at eles). Teu cora瞬o espera... 
O Zeus, Zeus pai,e tua a soberania CIO ceu 
tu vs as a加es dos homens, 
perversas e criminosas, a ti a violncia 
e tamb6m a justi9a das feras preocupam. 
Tu vs aqui erguer-se esta alta rocha 
自spera e hostil 
Nela pousa, reagindo ligeiro a teu ataque 
a 白  guia de cauda branca 
a seus filhotes levando {came de sacrifcio) 
o festim nきo seria mau: acolheram-na, 
com gritos de alegria, os dois filhotes 
que ainda nao podiam voar. (A guia 
se erguera da terra) para pousar 
sobre uma alta rocha. E para sua 
ninhada, colocara um cordeiro no ninho... 
mas 白  coxa (uma brasa se prendera). 
uma centelha no ninho 
Zeus oai. nきo participei da festa de casamento 
Mas ele n含o me escapar (ARQUILOCO, apud MALHADAS & NヒVヒ 5, 

1976, p. 81-83). 

As fbula de Hesiodo e de Arquiloco aparecem integradas a um discurso e 

funcionam como um exemplo. Aristteles, na Retrica (1964, liv. I, cap. ii), define 

ret6rica como "a faculdade de ver teoncamente o que, em cada caso, pode ser 

capaz de gerar a persuas白o". Para gerar a persuas白o, o orador vale-se do discurso 

(logos) que comporta as seguintes partes (Retrica, 1964, liv. ill, cap. Xlii): "a 

primeira destas opera96es 6 a exposido; a segunda, a prova; o que equivale a fazer 

outra distin9白o entre a questo, de um lado, e, do outro, a demonstraGdo" (em italico 
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no original). As partes obngatnas sao a proposi●o e a prova, ou seja, o assunto e 

a sua demonstra,o. 

De acordo com Aristteles, o exemplo faz parte das provas, portanto da 

demonstra頭o (Retrca, 1964, liv. li, cap. XX), e 白  um principio de raciocinio 

indutivo. Para o estagirta (Retrica, 1964, liv. II, cap. XX), 'CH白  duas esp6cies de 

exemplos: a primeira, que consiste em referir fatos anteriores, a segunda, que 

consiste em inven96es feitas pelo orador". Nesta ロ  ltima, incluem-se a par白bola e as 

fbulas es6picas. N白o h白  uma distin頭o clara entre parbola e fbula; a primeira 

"s台o os ditos de S6crates" (Retrica, 1964, liv. II, cap. XX); a segunda n白o possui 

defini,o, apenas dois exemplos de narrativas com animais, sem a moralidade 

Vejamos os dois exemplos de fbulas: 

Quantoa fbula, eis dois exemplos. O primeiroe a fbula de Estesicoro a 
resoeito de F自laris; a segunda, a de Esopo, quando detenclia um 
dernaaocio. Os habitantes de Himera tinham escolhido Falans como 
estrateao munido de plenos poderes e dispunham-se a dar-lhe uma guaraa 
oessoai. Estesicoro, entre outras coisas, contou-lhes a fbula seguinte:了  um 
cavalo ocupava sozinho um piado; sobreveio um veado que se pos a 
devast白-lo. O cavalo, querendo vingar-se do veado, pediu ao nomem queo 
aiudasse a vingar-se. O homem consentiu, com a condi"o de o cavaio 
aceitar um freio e permitir que ele, homem, o montasse, armado com seus 
dardos. Chegaram a acordo; o homem montou o cavalo. Mas, em vez aa 
vinoanca desejada, o cavalo ficou sendo doravante escravo cio nomeni. o 
vosso caso e~ identico, disse Estes icoro. Por quererdes castigar vossos 
inimiaos. tende cuidado de n白o sofrer a mesma sorte do cavalo. J白  tendes 
um freio, porque escolheste um estratego munido de plenos pocieres. じ  e 
lhes dais uma guarda pessoal e consentis que ele monte em vosso aorso, 
imediatamente sereis os escravos de F白laris". Esopo, falando aos saimos 
em favor de um demagogo perseguido em justi9a por crime captai, contou- 
lhes a fbula seguinte: "Uma raposa, ao atravessar um no, caiu num tosso 
orofundo e. nきo podendo de l自  sair, aguentou durante muito tempo, mas toi 
assaltada por um enxame de carrapatos. Passeava por ali um ouno que, 
ao ver a raposa teve d6 dela e perguntou-lhe: - Queres que te liberte dOS 
carrapatos? - A raposa recusou. O ouri9o perguntou o motivo ria recusa. 
-E aue. respondeu a raposa, os carrapatos j台  esto ingurgitados cie 

sanaue e n含o me sugam mais; se tu os tiras, viro outros estomeaclos que 
suaaro o pouco de sangue que me resta. - Do mesmo modo, prosseguiu 
Es000. Sarnios, este homem j台  nao vos prejudicar, pois e rico; mas, se os 

condenais 白  morte, outros viro, que, espica9ados pela sua pobreza, VOS 
roubaro e dissipar含o o errio pロblico" (Retrica, 1964, uv. ii, cap. AA). 

A sequ白ncia desse texto 6 a explica頭o de que "as fbulas conv6m ao discurso 

e t白m a vantagem de que, sendo dificil encontrar no passado acontecimentos 
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inteiramente semelhantes, 白  muito mais fcil inventar fbulas". Vimos acima que se 

referir a fatos do passado 6 outra das formas de exemplo, porque o rumo dos 

acontecimentos tende a ser semelhante em situaいes semelhantes. Temos que 

concordar com o estagirita que 6 mais fcil inventar um exemplo do que buscar um 

fato histrico. 

Os textos de Heslodo e de Arquiloco seguem essa orienta'o de discurso (ou 

Arist6teles baseou-se nesse uso): apresentam o assunto e o provam com um 

exemplo que funciona como epilogo. Arist6teles diz que esse 6 o melhor uso do 

exemplo, pois funciona como um testemunho e "o testemunho 6 persuasivo em 

todas as circunstncias" (Retrica, 1964, liv. II, cap. XX). Ele continua sua 

justificativa: "Dai resulta ainda que, se os colocamos antes dos entimemas, devemos 

necessariamente aduzi-los em grande nロmero, no epilogo, basta um, porque um 

testemunho digno de f, por si s6,6 eficaz" (Retrica, 1964, liv. II, cap. XX) 

Devemos lembrar que o objetivo de Anstteles com essa obra 6 o estudo da 

Ret6rica, ou seja, dos meios de persuas白o, e n白o da fbula. A partir dos exemplos 

de Hesiodo e de Arquiloco, percebemos que esse uso da fbula j白  era conhecido 

trs seculos antes de o autor da Retrica referir-se a ele. Com  base nessas 

informa96es avan9aremos ao prximo item que trata da especificidade da fbula 

月bula como g6nero literrio 

Uma pesquisa na bibliografia especializada mostra que os estudiosos da 

literatura grega, em geral, nao consideram a fbula como um g白nero literrio. Gual 
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(1985) nos apresenta como sendo uma dificil tarefa defender a tese de que a fbula 

6um g6nero literrio, pois tamanha 白  a sua diversidade universal que n白oe fcil 

defini-la. "Aristteles considera a fbula como uma espcie de exemplo empregado 

pelos oradores, e marca dois tra9os da mesma: que 6 uma narra頭o ficticia e 

aleg6rica", (GUAL, 1985, p. 8). Para Perry (apud GUAL, 1985, p. 8), a fbula n白o6 

uma forma literria independente, criada como a novela ou o drama,6 s6 um meio 

retrico persuasivo. 

Os autores acima seguem a orienta●o aristotlica, que pudemos apreciar no 

item anterior, esquecendo-se de que o objetivo do estagirita n白o era o estudo da 

fbula. Talvez, se o fosse, pudesse trazer outras informaゆes especficas. Como o 

uso de fbulas era comum para a demonstra頭o de um determinado assunto, 

Arist6teles sistematiza coerentemente a fbula como um exemplo da demonstra頭o, 

o que n白o quer dizer que a fbula s6 tinha esse uso. 

Um levantamento das obras sobre a Hist6ria da Literatura Grega nos mostra 

que a fbula 6 um captulo que costuma gerar problemas para sua classifica頭o 

. Mancini (s.d.): divide os captulos por idade e apresenta a fbula na Idade J6nica 

sob o ttulo de O Aparecimento da Prosa, depois da poesia. A fbula est 

associada ao nome de Esopo, embora apenas considere que foram atribuIdas a 

ele, pois Esopo teria vivido no s6culo VI a.C. e as fbulas s白o "de origem 

helen istica tardia" (p. 108). Porm n白o define a fbula, apenas faz o coment白rio 

de que tem "inten96es morais" 

. Nestle (1944): insere a fbula como subcapitulo do capitulo Epop6ia. "J白  

Hesiodo se utiliza ocasionalmente do ap6logo de animais, para representar com 

mais realidade a vida e a atividade humanas; (...) Parece que a fbula se libertou 

desde muito cedo da forma m白trica, e, em realidade, o primeiro autor de fbulas 
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em prosa que se menciona 白  Esopo de Sardes" (p. 60) (trad. nossa). Segundo 

Nestle, a fbula estava impregnada de espirito do povo 

● MuI!er (1946): n白o dedica um captulo para a fbula. Ele a trata no captulo La 

poesia ymbica y trocayca por consider-la um g白nero potico que "mant白m 

i ntima rela,o histrica com a poesia i白mbica" (p. 224) (trad. nossa) j自  que 

apareceu primeiro em Hesiodo e em Arquiloco como poesia. Ele tamb6m a 

considera como ap6logo 

. mnana (1946): La fbula6 um subcaptulo de La Poesia Lrica, porque, conforme 

o autor, na sua origem ela 白  poesia, mas sofre alteraゆes por Esopo. A fbula, 

provavelmente, 6 de origem pr-hist6rica e se conservou pela oralidade 

. Sch6kel (1957): apresenta o item Esopo no capitulo Poesia Didtica. N白o define 

a fbula, apenas comenta que seu assunto6 uma "filosofia prtica, repartida em 

m白ximas e preceitos morais, ou do bem-viver." (p. 44) (trad. nossa). Ele estranha 

o fato de o homem se condoer em tomar animais por mestres. 

● Lesky (1985): n白o tem um captulo para a fbula. Ela e tratada no item Relatos 

Populares do captulo La 白  poca arcaica. Dentre os historiadores da literatura 

grega estudados, 6 o que dedica mais espao para a fbula, remdntando suas 

origens, sua rela頭o com as narrativas orientais, as cole96es de fbulas 

es6picas e a figura de Esopo. Para o autor, as fbulas de Hesiodo e de 

Arqu iloco, primeiros documentos escritos contendo fbulas, nao so inven中es 

dos poetas, mas "estes se inspiraram em um opulento tesouro de fbulas 

populares. Isso nos permite supor, que desde os tempos mais antigos 

floresceram fbulas de animais amplamente difundidas" (p. 180 - 181). Lesky 

fala mais das fbulas: 

Algo mais sabemos dos poetas arcaicos. Em Heslodo e Arquiloco estas 
fbulas se destacam pelo sentido de crtica social, apenas dissimulada, que 
contem. S自o um ataque explicito contra a arbitranedade dos poderosos em 
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nome dos d6beis sob o signo do direito. A fbula sofreu logo todo o tipo de 
transforma"es, convertendo-se em transmissora de moralidades e 
exercicios para as escolas ret6ricas, mas no principio 6 uma forma de 
exorta弾o que mostra o verdadeiro e o justo em determinada situa弾o, sem 
ferir a express百o direta (p. 181) (rad. nossa). 

O verdadeiro e o justo s白o os objetivos perseguidos por Anst6teles na Retrica 

(liv. I, cap. I): "A Retrica 6 ロ  til, porque o verdadeiro e o justo s白o, por natureza, 

melhores que seus contrrios", pois 6 preciso estar 白  altura para "reduzir ao nada a 

argumenta,o de um outro, sempre que este em seu discurso n白o respeite a 

justi9a". Lembremos que Aristteles fala contra os sofistas que atribuem a si o m6rito 

de ensinar como transformar um argumento fraco em forte. 

De nossa parte, consideramos a fbula um genero liter白rio, uma vez que 

podemos identificar nela uma estrutura comum, e que possui a sua prpria histria, 

diferentemente de outros g白neros gregos que perderam sua fora para manterem-se 

vivos, como a com6dia velha de Aristfanes, ou mesmo os dilogos socrticos 

Adrados (in L6PES PERES, 1988) tamb白m defende a fbula como um genero 

literrio, s6 que o faz a partir do estudo das narrativas greco-romanas 

Especificamente com rela 白o a Esopo, considera-o um "personagem lend白rio" (p 

1154) a quem s白o atribuidas as fbulas a partir do s白culo V a.C. De qualquer forma, 

a fbula parece ser um texto apreciado j白  em 6 pocas anteriores, porm a primeira 

cole,o de fbulas de que se tem noticia data do s6culo lii a.C., organizada por 

Demtrio de Falero, de que, infelizmente, s6 temos a indica●o por Digenes 

La白rcio. 

Adrados estuda e estabelece as datas dos diversos cdices de fbulas 

es6picas. A maior parte das fbulas es6picas que nos chegou e da cole戸o 

Augustana, a qual Adrados situa no s6culo V d.C. e 6 composta por textos em prosa 

Outros cdices apresentam fbulas em verso, sendo seus sentidos os mesmos 
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A base do nosso argumento 白  diferente do de Adrados na defesa da fbula 

como g6nero literrio, porque trabalhamos com um nロmero maior de fbulas e com 

um periodo histrico maior, o que nos levou a perceber, a partir da an白lise do nosso 

corpus, o que Bakhtin (1977) denomina como archaca: 

Por sua natureza mesma, o g6nero literrio reflete as tendencias mais 
estveis."p erenes da evolu嚇o da literatura. O genero sempre conserva os 
elementos imorredouros da arctiaica. E verdade que nele essa aronaica so 
se conserva gra9as 台  sua permanente renova o, vale dizer, gra9asa 
atualiza頭o. O g6nero sempre 6 e n貸o 6 o mesmo, sempre 6 novo e velho 
ao mesmo tempo. O g6nero renasce e se renova em cada nova etapa do 
desenvolvimento da literatura e em cada obra individual de um dado genero. 
Nisto consiste a vida do g6nero. Por isso, n首o 6 morta nem a archaica que 
se conserva no genero; ela 6 eternamente viva, ou seja,6 uma archaica 
com capacidade de renovar-se. O genero vive do presente mas sempre 
recorda o seu passado, o seu comeCo. E o representante aa memona 
criativa no processo de desenvoMmento Iterrio. E precisamente por isto 
que tem a capacidade de assegurar a unidade e a continuidade desse 
desenvolvimento (BAKHTIN, 1997, p.106). 

Era isso que buscvamos quando come9amos a estudar as fbulas e foi para 

isso que a nossa pesquisa nos conduziu: 白  renova'o do g6nero sem se esquecer 

do seu passado; a capacidade de se renovar e manter a unidade e continuidade da 

fbula. Tanto 6 assim que qualquer leitor sabe distinguir uma fbula de um conto de 

fadas. Existe um determinado horizonte de expectativas referente a fbula. 

H白  uma passagem de Bakhtin sobre o porqu6 de um estudo sobre as fontes de 

camavaliza頭o ser importante para o estudo da obra de Dostoievski e que n6s a 

entendemos em um sentido mais geral para um estudo comparado de genero 

literrio: 

O que o nosso breve resumo das fontes da camavaliza弾o menos pretende 
6a plenitude. Foi-nos importante traar apenas as linhas bsicas da 
tradi,o. Salientamos mais uma vez que n白o nos interessa a influencia de 
autores individuais, obras individuais, temas, imagens e id6ias individuais, 
pois estamos interessados precisamente na influencia da prpria tradio do 
gnero, transmitida atravs dos escritores que arrolamos. Neste sentido, a 
tradi戸o em cada um deles renasce e renova-se a seu modo, isto 白  , de 
maneira singular.E nisto que consiste a vida da tradi弾o. Interessa-nos - 
usemos a compara,o - a palavra linguagem e nao o seu emprego 
individual num determinado contexto singular, embora, evidentemente, um 
n自o exista sem o outro (BAKHTIN, 1997, p. 161, grifos do original). 
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E isso que tentamos estudar: o g6nero, que sobrevive e renasce a partir dos 

textos dos seus escritores; sem eles nao poderiamos estudar a Hteratura; tamb6m 

n白o nos interessa um autor especfico e sim analisar como a tradi頭o nele se 

renova. A tradi弾o 6 entendida aqui com um sentido amplo tanto de forma quanto de 

conteロdo. 

Caracterizando melhor a archaica da fbula, vimos, a partir dos autores 

estudados neste item, que um dos poucos pontos de consenso 6 quanto a sua 

origem popular e, segundo alguns autores como Adrados (1956) e Mller (s.d.), 

ligada 白  ritualistica grega dos iambos. Isso nos faz pensar em um g6nero baseado 

em uma cultura camavalizada, ou seja, nos g白neros do campo s6rio-cmico, 

segundo a terminologia bakhtiniana. Para isso,6 fundamental retomarmos o 

conceito de carnaval, a fim de mostrar sua rela頭o com as fbulas. 

Para o autor russo: 

Um dos problemas mais complexos e interessantes da hist6ria da cultura 
6o problema do carnaval (no sentido de conjunto de todas as variadas 
festMdade, ritos e formas de tipo carnavalesco), da sua ess6ncia, das suas 
razes profundas na sociedade primitiva e no pensamento primitivo do 
homem, do seu desenvolvimento na sociedade de classes, de sua 
excepcional fora vital e seu perene fasc inio. (...) 

O carnaval propriamente dito (repetimos, no sentido de um conjunto de 
todas as variadas festMdades de tioo carnavalesco) nao6 . evidentemente. 
um  tenomeno irterano. ヒ  uma rorma sincrenca ae espetacuio ae carater 
ritual, muito complexa, variada, que, sob base camavalesca geral, 
apresenta diversos matizes e variaいes dependendo da diferen9a de 
6pocas, povos e festejos particulares. O carnaval criou toda uma linguagem 
de formas concreto-sensorials, entre grandes e complexas aゆes de 
massas e gestos carnavalescos. Essa linguagem exprime de maneira 
diversificada e, pode-se dizer, bem articulada (como toda linguagem) uma 
cosmoviso camavalesca una (porm complexa), que lhe penetra todas as 
formas. Tal linguagem n白o pode ser traduzida com o menor grau de 
plenitude e adequa'o para a linguagem verbal, especialmente para a 
linguagem dos conceitos abstratos, no entanto,6 suscetvel de certa 
transposi戸o para a linguagem cognata, por carter concretamente 
sensorial, das imagens artisticas, ou seja, para a linguagem da literatura. E 
a essa transposi戸o do carnaval para a linguagem da literatura que 
chamamos carnavaliza o da literatura (BAKHTIN,1997, p. 122). 
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A rituatistica primitiva da Grcia 6 mais que conhecida e n白o nos cabe aqui 

fazer o seu histrico3. Basta lembrarmos que uma das primeiras manifesta如es 

escritas da fbula aparece nos iambos de Arquiloco e os iambos eram os versos 

mais usados nessa ritualistica. O que queremos demonstrar 6 a sua rela頭o com 

uma cultura camavalizada que, segundo Bakhtin (1997, p. 123), possui quatro 

categorias: o livre contato familiar entre os homens, um novo modus de relaゆes 

matuas do homem com o homem, as m6salliances carnavalescas e a profana9台o. 

Durante o carnaval, eliminam-se as dist白ncias entre os homens separados 

cotidianamente por suas posi96es hier白rquica. A livre rela頭o entre os homens 

estende-se a tudo, a valores, id白ias, fen6menos e coisas. Pensando-se na Gr6cia 

antiga, basta lembrarmos a origem do teatro com a sua prociss白o em que era levado 

um falo gigante e que se abatia um bode para expiar as cidades dos seus males 

(LESKY, 1996; PIQUET,1999). Nessas festas, todos participavam, ricos e pobres, 

homens e mulheres, todas as classes, como se fossem todos da mesma familia. A 

transposi,o da cultura camavalizada 白  que forma a base dos generos s6rio- 

cmicos, nos quais incluimos a fbula. 

De acordo com Bakhtin, as caracteristicas dos generos do s白rio-cmico sao: 

A desoelto de toda a sua policromia exterior, esses generos esto 
conivaados oor uma profunda rela9ao com o toiciore camavaiesco. 
Variando de arau. todos eles esto impregnados de uma cosmovisao 
camavalesca especifica e alguns deles so variantes literrias diretas dos 
aeneros fold6rico-carnavalescos orals. A cosmoviso camavalesca, que 
oenetra totalmente esses generos, determina-lhes as particuianaaaes 
fundamentais e coloca-lhes a imagem e a palavra numa reia9ao especiat 
com a realidade.E bem verdade que em todos os generos do s6rio-c6mico 
h白  tambm um forte elemento retrico, mas este muda essenciatmente no 
clima de alegre relatividade da cosmovis白o camavalesca: debilitam-se a sua 
seriedade retrica unilateral, a racionalidade, a univocidade e o 
doamatismo. (...) 

Chamaremos literatura camavalizada 自  literatura que, aireta ou 
indiretamente, atrav6s de diversos eles mediadores, sofreu a influ6ncia de 
diferentes modalidades e folclore carnavalesco (antigo ou medieval). Todo o 
campo do s6rio-c6mico constitui o primeiro exemplo desse tipo de literatura 
(BAKHTIN,1997, p. 107) 

3 confomie LESKY,1996; ADRADOS, 1956; ROBERT, 1988. 
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Como esses g6neros baseiam-se no carnaval,6 imprescindvel que 

ressaltemos uma passagem que talvez possa passar despercebida nessa cita o 

longa: "debilitam-se a sua seriedade retrica unilateral, a racionalidade, a 

univocidade e o dogmatismo". Podemos usar uma outra citaao, quem sabe mais 

clara: "o carnaval desconhece tanto a nega,o absoluta quanto a afirma弾o 

absoluta" (BAKHTIN,1997, p. 125) 

A despeito das leituras tradicionais das fbulas como impregnadas de espirito 

moralizante e did白tico (LESKY, 1985), a partir do entendimento da fbula como um 

dos g6neros do campo s白rio-cmico, -nos praticamente impossvel analis白-las 

somente sob o primeiro enfoque. N白o estamos, com isso, alegando ser impossivel 

ler algumas ou mesmo muitas fbulas como moralizantes ou como didticas, o que 

reivindicamos 6 que seja respeitado o "clima de alegre relatividade carnavalesca" 

Usemos o exemplo j白  dado de Arquitoco. Obviamente podemos ler a 

passagem como uma exorta弾o 白  justi9a de um acordo; o que n白o podemos 

descartar 6 o tom satirico e de escrnio de quem se sentiu injusti9ado e reclama 

uma paga pelo descumprimento do acordo. Um outro exemplo pode ilustrar melhor 

Como ler a fbula "Di6genes e o homem careca" de Esopo? O que primeiro 

transparece: a ironia ou o espirito moratizante? Toda ironia 白  moralizante? Qual 6 a 

especificidade do cmico: gerar o riso ou a crtica social? Se podemos fazer crtica 

social a partir de outros gneros, acreditamos n白o ser essa a principal caracteristica 

do g6nero, mas sim a relatividade dos julgamentos instaurada pelo c6mico. Leiamos 

a fbula: 

Digenes e o homem careca 

へ；  -r，。h。。  .- --ロつhI- ______i.Ln nIIA n inglI什mm, uf' ;nsuIe!) M言r6 , me.i uioaenes aisse ao nomenzinnu que o lUりUILdVd・  'J 
forte. Mas todos os meus cumprimentos aos fios de cabelo que aesertaram 
dessa tua cabe9a perversa" (ESOPO, 1997, p. 9). 
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Al白m de ter por base uma cultura camavalesca, os g6neros do s白rio-cmico 

possuem trs peculiaridades: 

A primeira peculiaridade de todos os g己neros de s6rio-c6mico 6 o novo 
tratamento que eles d白o 合  realidade. A atualidade viva, inclusive o dia-a-dia, 
6 o objeto ou, o que 6 ainda mais importante, o ponto de partida da 
interpreta弾o, aprecia弾o e formaliza弾o da realidade. Pela primeira vez, na 
literatura antiga, o objeto da representa弾o s6ria (e simultaneamente 
cmica) e dado sem qualquer instancia 6 pica ou trgica, no nivel da 
atualidade, na zona do contato imediato e at profundamente familiar com 
os contemporneos vivos e nao no passado absoluto dos mitos e lendas. 
Nesses g6neros, os heris mticos e as personalidades hist6ricas do 
passado s含o deliberada e acentuadamente atualizados, falam e atuam na 
zona de um contato familiar com a atualidade inacabada. Dai ocorrer no 
campo do srio-c6mico, uma mudan9a radical da zona propriamente 
valorativo-temporal de constru鱗o da imagem artistica. (4 

A segunda peculiaridade 白  inseparvel da primeira: os generos do s6rio- 
cmico no se baseiam na lenda nem se consagram atraves dela. Baseiam-. 
se  conscientemente na experiencia (se bem que ainda insuficientemente 
madura) e na fantasia livre; na maioria dos casos seu tratamento da lenda6 
profundamente crtico, sendo, 白  s vezes, cinico-desmascarador. Aqui, por 
conseguinte, surge pela pnmeira vez uma imagem quase liberta da lenda, 
uma imagem baseada na experi6ncia e na fantasia livre. Trata-se de uma 
verdadeira reviravolta na hist6ria da imagem literria (BAKHTIN,1997, p. 
107-108). 

As duas primeiras peculiaridades sao muitos prximas, por isso as deixamos 

juntas. Elas falam, basicamente, sobre a atualiza9白o da realidade cotidiana, isto6 , 

embora os g白neros do s6rio-c6mico possam se basear na mitologia,6 o contato 

familiar mais pr6ximo do cotidiano que faz a atualiza●o. Pensemos nos conhecidos 

mitos gregos tratados nas trag6dias conservadas: muito pouco dali nos parece 

familiar, tratado como pr6ximo, mesmo sabendo que os tragedigrafos os 

atualizaram. Agora vejamos a fbula "Hermes e o escultor" de Esopo para perceber 

como as rela加es hierrquicas s合o atualizadas, fazendo com que o tratamento seja 

familiar: 

Hermes e o escultor 

Hermes quis saber qual o grau de estima que os homens lhe devotavam 
Tomou a aparncia de um mortal e foi ao ateli de um escultor. AO ver uma 
esttua de Zeus, perguntou: 

- Quanto custa? 
- Um dracmaー  respondeu-lhe o homem. 
Hermes sorriu: 
ー  E aquela, de Hera? 
ーE mais cara. 
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Hermes viu ento sua prpria esttua. Achava que, sendo ao mesmo 
tempo mensageiro e deus do com6rcio, seu pre9o sena bem mais ano. 

- E Hermes, quanto custa?ー  quis saber. 
- Oh, se comprares as outras duas, a levas ae Dnnae. 
Quem se acha o tal termina valendo menos que o esperaoo （ヒbvrv・  

1997, p. 9). 

Hermes nos 6 apresentado n台o s6 como o mensageiro dos deuses, mas 

tambem como a divindade protetora do com6rcio, portanto, segundo a interpreta o 

de Hermes, devendo ser a esttua mais valorizada O ponto de vista do comerciante 

6outro, o seu interesse 6 pela venda. Nesse impasse permanecem os dois, pois 

nem Hermes obteve o prestgio que desejava, nem o escultor a venda. Quanto 

linguagem, vemos n白o haver superioridade da divindade, e sim uma igualdade de 

tratamento. E a experi6ncia prtica que predomina. Existem vrias outras fbulas 

que tratam as divindades como se fossem simples homens, para n白o dizer um 

familiar. 

Vamos 白  terceira peculiaridade do genero srio-cmico: 

A terceira oeculiaridade s含o a pluralidade de estilos e a variedade de vozes 
de todos esses ieneros. Eles renunciam a unidade estil istica (em termos 
naorosos. a unicidade estil istica) da epop白ia, da tragedia, cia retonca 
elevada e da lirica. Caracterizam-se pela politonalidade cia narra9ao, peta 
fus含o do sublime e do vulgar, do s6rio e do cmico, empregam amplamente 
os a6neros intercalados: cartas, manuscritos encontrados, di自logos 
relatados, pardias dos generos elevados, cita戸es recriadas em pardia, 
etc. Em alguns casos deles observa-se a fus昏o do discurso da prosa e do 
verso, inserem-se dialetos e jarg6es vivos (e at6 o bilinguismo direto na 
etapa romana), surgem diferentes disfarces de autor (BAKHTIN,1997, p. 
108). 

Essas sao caracteristicas encontradas nas fbulas. A partir dos estudos de 

Adrados (1988), sabemos da multiplicidade de formas encontradas nos cdices de 

fbulas es6picas, tanto em verso quanto em prosa, tanto tratando dos mesmos 

temas quanto de outros. Se observarmos as fbulas de La Fontaine tamb6m 

descobriremos uma variedade de metros, citaゆes recriadas, atualiza弾o de temas 

es6picos, interven,o do autor, rela●o com a retrica. Por outro lado, mesmo em 

fbulas atuais, como as de Monteiro Lobato (1983), veremos a interven戸o dos 
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personagens do Stio do Pica-Pau Amarelo tecendo comentrios sobre as fbulas 

narradas dor Dona Benta. Se examinarmos fbulas ainda mais recentes como as de 

Mill6r Femandes (s.d.; s.d.; 1978), encontraremos notas de rodap6 funcionando 

como interven中es do narrador na leitura, encontraremos fbulas com duas 

moralidades ressaltando o carter relativo de uma interpreta,o. E por causa dessa 

multiplicidade quantoa forma que muitos criticos entendem que a fbula n含o 白  um 

g白nero. N6s defendemos o contrrio (a fbula 6 um g6nero) baseados no fato de 

que essa multiplicidade de formas 白  uma das peculiaridades dos g6neros serio- 

cmicos. 

Consideramos ter caracterizado em linhas te6ricas gerais a archaica da fbula 

e, no prximo item, abordaremos algumas categorias importantes para o estudo do 

g6nero. 

Caractersticas da伯bula 

Acabamos de ver que a multiplicidade de formas 白  uma das caracteristicas dos 

generos srio-c6micos, mas existem algumas categorias constantes nas fbulas que 

atribuimos a archaica do g白nero que faz com que reconhe9amos os elementos mais 

comuns presentes nos textos. Elencamos as seguintes categorias 

・ Narra,o e moralidade 

・ Alegona 

● Tempo e espao 

・ Narrador e personagens 



・ Narra9ao e moralidade 

A fbula, em geral, comp6e-se de duas partes: a narra"o e a moralidade. A 

moralidade que antecede a narra,o 6 chamada promtio (antes do mfto) e a que lhe 

白 posterior, epimtio (depois do mito). Se hoje essa 6 a forma da fbula, j白  houve 

uma 6 poca em que n白o o era. Retomemos os exemplos dados. 

A fbula expressa no texto de Hesiodo possui moralidade, mas a de Arquiloco 

n白o. Os exemplos de fbulas dados por Aristteles tamb6m nao t6m moralidade 

Nos trs textos sem moralidade, encontramos uma aplica●o para a fbula e nao 

uma abstra戸o de validade geral 

O captulo XXI do segundo livro da Retrica (1964) pode nos ajudar a 

compreender o que seria a moralidade. Nesse capitulo, Arist6teles trata da m白xima, 

do seu uso e das vantagens do seu uso. Vejamos a sua defini戸o de m白xima e os 

exemplos tirados de EurIpides: 

A m白xima 6 um meio de traduzir uma maneira de ver, que n言o se refere 
a um caso especial (...), mas ao universal; contudo, aqui n白o se trata do 
universal em toda sua extens含o, como quando se diz que a Unha reta 白  o 
contrrio da curva. O universal, aqui,6 tudo o que se relaciona com os atos 
e o que o homem procura e evita relativamente 合  a戸o. Dai resulta que, 
sendo os entimemas espcies de silogismos sobre estas questes, as 
conclus6es e as premissas dos entimemas s白o m白ximas, desde que tenha 
desaparecido a forma do silogismo. Por exemplo: 

"Quando se 6 naturalmente sensato, nunca se 
deve dar a seus filhos demasiado saber? 

Eis uma mxima. Mas, sea mxima se acrescenta a causa e o porque, o 
todo forma um entimema; por exemplo: 

"Pois, al6m da preguia que os filhos contraem, 
dai n含o retiraram sen言o a inveja e a hostilidade 

de seus concidadaos;". 
Estas palavras: 

"N白o h自  homem que em tudo seja atortunaao," 
e estoutras: 

"Nao h台  homem que seja livre," 
s白o m白ximas; mas se se lhes junta o que segue, temos um entimema 

29 
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" Porque o homem 6 escravo ou da nqueza ou da fortuna." 

Ainda de acordo com Aristteles, devem ser usadas as mximas "pisadas e 

repisadas", pois 白  o "indicio de serem aceitas unanimemente como acertadas". As 

vantagens de se usar uma maxima s白o duas. A primeira "6 a vaidade grosseira dos 

ouvintes, que sentem prazer quando o orador, falando em geral, vem ao encontro 

das opini6es que cada um possui individualmente". A segunda 6 a mais importante, 

j que 6 de 白  mbito moral:" se as m白ximas s白o honestas, faro com que o carter do 

orador pare9a igualmente honesto" 

Queremos demonstrar, com isso, que a moralidade 白  uma esp6cie de mxima, 

de id6ia universal, isto6 , diferente da sua aplica弾o como nos exemplos de 

Arquiloco e de Aristteles e semelhante ao uso que fez Hesiodo. isso pressup6e 

que a narra戸o e a moralidade sejam textos distintos, ou que, pelo, menos, em 

algum momento o foi. E realmente assim o foi 

Adrados (1988), que 6 um dos grandes pesquisadores das cole中es de fbulas 

helen isticas, na tentativa de reconstituir o que teriam sido as coleいes a partir da 

Dem6trio Falero (primeiro organizador de fbulas de que se tem noticia e discipulo 

de Arist6teles), chega aos seguintes resultados (p. 1155) 

A coLeco de Demtrio nao fez sen昏o recolher, em nova reda,o em 
nrosa, fbulas-exernolo da literatura antenor (...). Se tratava de uma 
recomoilaco semelhante a outras que eram frequentes na poca 
helenistica: de mitos, m白ximas, inscri96es, epigramas ou elegias etc. As 
fbulas assim cotecionadas careciam de epimtio ou moralidade; tampouco 
tinham promtio (tradu弾o nossa). 

Esses textos em prosa foram versificados e depois passados novamente para 

prosa. Como j白  dissemos, h白  cdices de fbulas es6picas tanto em prosa quanto e 

verso. Al6m disso, 

Pululavam coleゆes diversas com vers6es diferentes de uma mesma 
fbula: se contaminavam, ampliavam, reduziam, alteravam. ReceDlarn, as 
vezes. promtio ou epimitlo. Por outra parte, a partir de urn outro momemo, a 
fbula nao foi coisa s6 dos cinicos, recebeu tra9os do estoicismo e ao 
moralismo em geral. As coisas cruas e obscenas foram eliminaaas. t se 
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converteram em mat6na de estudo escolar, durante o imprio, nas escolas 
de retrica (ADRADOS, 1988, p. 1156). 

Recapitulando as informaゆes dadas at aqui, podemos perceber que aquilo 

que Aristteles chama de fbula 6 apenas a parte da narra9ao. A moralidade passou 

a ser atribuida posteriormente de acordo com a orienta弾o da escota filosfica que 

fez a recolha ou a cria頭o de novas fbulas. E possivel que essas moralidades j白  

fosses conhecidas na sua forma de m台xima e que, em algum momento entre os 

s白culos Ill a.C. e H d.C., passaram a compor a forma como hoje conhecemos a 

fbula. 

Tal fato explica algumas coisas, como, por exemplo, moralidades que se 

repetem em fbulas diferentes e narraゆes tratando de temas semelhantes que 

recebem moralidades diferentes. Dezotti (1992/1993), ao trabalhar com as 

moralidades das fbulas es6picas, diz que as mesmas funcionam como verdadeiros 

prov白rbios, ou seja, sem o discurso metalingロistico que as antecede (muitas fbulas 

come9am com "o mito/discurso mostra que...") os promtios, em geral, n白o se 

relacionam com a narra,o, podendo ser aplicado a qualquer outra situa9o 

Acreditamos que tal fen6meno se deva ao fato de essas cole96es serem 

an6nimas, ou seja, sem uma autoria capaz de lhe dar certa uniformidade 

Observando as fbulas de La Fontaine, vemos um "casamento" entre narra'o e 

moralidade, "o corpo e a alma da fbula", segundo as suas prprias palavras (1989, 

p. 39). A moralidade 6 a parte mais importante para La Fontaine, a narra'o est白  ali 

para prov白ーla. Nas fbulas de La Fontaine, n白o h白  moralidades contraditorias, 

porque h白  um autor que mant6m suas id6ias ao longo de sua obra, mesmo que 

inove (como o faz) na forma e em algumas caracteristicas do conteado, que 

veremos no capitulo apropriado 
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No inicio deste item, vimos que a fbula, em geral, comp6e-se de duas partes: 

a narra弾o e a moralidade. "Em geral" porque h白  fbulas sem moralidade. Alguns 

autores (VOSSLER, 1947; JESUALDO, 1978) entendem que toda fbula tem 

moralidade, ainda que implicita. Concordamos com essa possibilidade, porm 

consideramos que as fbulas sem moralidade tm uma leitura menos dirigida 

Lembrando que a fbula tem por base uma cultura camavalizada, que moralidade 

tiraramos da fbula "Di6genes e o homem careca", j白  citada? Vejamos uma fbula 

mais conhecida: "A cigarra e a formiga" de Esopo e de La Fontaine, 

A cigarra e as formigas 

Na estaco do inverno, estando o trigo mido, as formigas punham-no a 
secar A ciaarra. tendo fome, pediu-lhes alimento. As formigas lhe disseram: 
"Por aue "'aue durante o vero no recolheste alimento'?" Ela disse: "No 
tinha vagar, pois cantava harmoniosamente." Elas rindo disseram: "Pois se 
na P試acc do vero cantavas, no inverno, dan9a." 
可i昇iiii 元io試「a que nIngu6m deve se descりIdar em nenhum ne96α0・  

para que n言o se aflija e se eja em apuros (ESOPO, trad. nossa) 

A cigarra e a formiga 

A cigarra, sem pensar 
em guardar, 
a cantar passou o vero. 
Eis que chega o inverno, e ent白o, 
sem provisao na despensa, 
como sada, ela pensa 
em recorrer a uma amiga: 
sua vizinha, a formiga, 
oedindo a ela, emprestado 
algum gro, qualquer oocaao, 
at6 o bom tempo voltar. 
ー  "Antes de agosto chegar, 
pode estar certa a Senhora: 
pago com juros, sem mora." 
Obsequiosa, certamente, 
a formiga n吾o seria. 
- "Que fizeste at outro dia?" 
perguntou a imprevidente, 
- "Eu cantava, sim, Senhora, 
noite e dia, sem tristeza." 
- "Tu cantavas? Que beleza! 
Muito bem: poiS dan9a agora..." (LA FONTAINE,1989, liv. I・  fb. I) 

Obviamente que a leitura da fbula de Esopo conduz o leitor a ser precavido, 

pois ninguem quer acabar como a cigarra. E a de La Fontaine? Ser que nenhum 
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leitor poder白  ficar penalizado com a cigarra e exasperado com a avareza da formiga, 

afinal a cigarra estava pedindo emprestado a juros uns gros de comida? 

Acreditamos que a presen9a de moralidade conduza a leitura para determinada 

interpreta頭o, ao passo que o contrrio permite maior participa9白o do leitor 

・ Alegoria 

Etimologicameflte, alegoria do grego allegoria, substantivo derivado do verbo 

allegoreo formado por al/os (outro) e agoreo (falar em pablico) (PEREIRA, 1969, 

p.27), significa dizer algo outro, ou seja, dizer alguma coisa querendo dizer outra 

O termo allgorie/allegory do Dicion白rio Internacional de Termos Literrios 

(DITL, 2003) traz um estudo histrico dos seus usos e significados, que 

consideramos nao ser necessario aqui reproduzir, mas sim apontar que n台o h白  uma 

defini,o de consenso para o termo, visto que "dizer algo querendo dizer outro" no 

6 uma propriedade exclusiva da alegoria, vejamos por exemplo metfora, 

compara,o, metonimia, ironia, s白tira e sarcasmo, entre outros termos. De qualquer 

forma, podemos adotar a no,o de que alegoria 6 uma met白fora prolongada (ainda 

que tal no,o tenha adversarios) ligada ao campo serio at白  a Idade Media, quando 

passa a ser associada ao cmico, sentido dominante entre n6s hoje (DITL, 2003) 

De acordo com o DITL, a imagem aleg6rica, na literatura, costuma 

desenvolver-se atrav6s da narra,o e o ap6logo 白  um meio privilegiado para a 

alegoria, assim como as parbolas. "Nessas formas literrias [apologo e parabola), a 
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alegoria, ao contrrio do mito ou do simbolo, continua a ser caracterizada por sua 

univocidade, dado que o leitor reconhece-lhes as marcas" (tradu'o nossa). 

Em uma linha marxista de crtica literria, o conceito de alegoria adquire 

fundamental interesse, visto que, por exemplo, para Jameson (1977, p. 39), para a 

estrutura de classe tomar-se representvel 6 preciso que as classes sejam "capazes 

de se transformar em personagem". A literatura 6 mais um palco para a luta de 

classes, em outras palavras, uma alegoria da luta de classes. 

Tamb6m marxista 6 o pensamento de Kothe. Para o autor, a alegoria6 

representa弾o concreta de uma id6ia abstrata. Exposi瞬o de um 
oensamento sob forma fiqurada em que se representa aigo para inoicar 
outra coisa. Subjacente ao nvel manifesto, comporta um outro comeuao. t 
uma metfora continuada, como tropo de pensamento, consistindo na 
substitui弾o do pensamento em causa por outro, ligado ao primeiro por uma 
rela弾o de semelhana (KOTHE, 1986, p. 90). 

A alegoria, al6m de representar concretamente uma id6ia abstrata, estaria, 

segundo Kothe, ao lado da ideologia dominante, pois tende ao conservadonsmo da 

id白ia subjacente que as conven加es de grupo fazem com que uma alegoria seja 

interpretada sempre do mesmo modo. 

Para grupos esot6ncos, determinadas alegorias tm um significado 
aparentemente claro, o que n台o ocorre para o nao-iniciado. Ao mesmo 
tempo, a explica戸o convencional (dentro das conven戸es do grupo) pode 
ter exatamente a dimens昏o de obscurantismo do iniciado, pois este acha 
que sabe o que determinada alegoria significa, mas o que ele "acha"6 em 
geral apenas o que "acharam" para ele: a conven戸o de que tal coisa 
significa tal outra (...) 
O grupo tende a fetichizar a sua conven弾o sem白ntica: o prprio esoterismo 
pode levar ao n含o-questionamento, pois questionar seria uma espcie de 
sacrilegio, representaria uma ameaa de excluso do crculo dos "eleitos". 
(. . ) 

O que ocorre em rela弾o a alegoria nesses grupos esot6ricos d-se tamb6m 
de um modo geral, mesmo sendo parte do repert6rio de "toda uma 
sociedade, toda uma e poca", a alegoria nunca e apenas um dado coletivo, 
mas um estratgico instrumento ideolgico. O fetichismo lhe 6 inerente 
(KOTHE, 1986, p. 20-21). 

O que Kothe prop6e, entao, 6 que se fa9a uma leitura alegonzada da alegoria, 

buscando outros sentidos al白m dos ja dados pelas conven加es. 

Em seu livro, Kothe da destaque para a fbula, pois ela 6 uma 
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narrativa aleg6rica que tem geralmente animais como personagens e uma 
li戸o moral como concluso. Evidencia na amoral" explicita o componente 
didtico intrnseco a s obras de todos os generos. Nessa " moral h白  sempre 
um gesto semantico de natureza poltica, uma vez que toda obra 
resultante e ao mesmo tempo participa do conflito - por natureza de carter 
poltico, inclusive quando se procura neg-lo - entre rela戸es e foras de 
produ弾o (KOTHE, 1986, P. 90). 

Com isso, o autor afirma que o didatismo 6 uma condi'o de toda obra e que, 

conseqoentemente, leva a uma moral, ainda que implicita, j白  que a obra 6 resultante 

e participante do conflito entre rela頭es e foras de produ弾o, que podemos 

sintetizar como a luta de classes. Ainda que tal conflito possa passar despercebido 

em um primeiro nivel de leitura, ele 6 inerente a toda obra 

N白o 6 nossa inten戸o fazer um estudo pormenorizado da alegoria, mas 

encontrar elementos que possam nos auxiliar no nosso estudo das fbulas. Um 

ponto de consenso e que a fbula 6 uma narrativa aleg6rica. O problema6 definir 

alegoria. Sem entrar em maiores discuss6es, estamos entendendo aqui alegoria 

como a representa,o concreta de uma id6ia abstrata e que manifesta um sentido 

diferente daquele que 6 dito. 

Ao colocar a alegoria como uma categoria da fbula, estamos afirmando que 

ela (alegoria) 白  parte da archaica do genero. Como nos diz o DITL, os leitores 

reconhecem as marcas da alegoria, por isso n白o precisa, em geral, ser explicada 

Na fbula "O lobo e o cordeiro", podemos ver a concretiza頭o da id6ia do poder 

do mais forte, independentemente de sua moralidade. Nem sempre, porm, a 

rela9白o da alegoria com seu significado e algo de fcil apreens白o. Na fbula de 

Esopo "Os dois sacos", faz-se uma alegoria que n白o6 t白o universal quanto 台  de "O 

lobo e o cordeiro", dai adv6m a necessidade de sua explica戸o 

Os dois sacos 

Quando Prometeu fez o homem, deu-lhe dois sacos para carregar um 
com os defeitos alheios, o outro com os defeitos prprios. Os homens levam 
o primeiro na frente e o segundo atrs. Eis por que sempre estamos prontos 
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a ver os defeitos dos outros, mas nunca percebemos os nossos (ESOPO, 
1997, p. 35). 

Algumas vezes, a moralidade tem a fun頭o de explicitar o sentido da alegoria 

H白  uma fbula em especial, usada em tr6s contextos diferentes com diferentes 

sentidos, para a qual a alegoria precisa ser explicitada sob pena de n台o se garantir o 

sentido desejado: 

O est6mago e os p6s 

Os p6s diziam que eram mais fortes que o est6mago: 
- Queres uma prova? Somos n6s que te transportamos. 
- Meus queridos ー  respondeu o est0mago - sem o alimento que ines 

dou, voc6s n含o poderiam carregar naaa sozinnos. 
Assim, num ex6rcito, a quantidade, de soldados nao vaie。  naaa se nao 

houver um general com as meinores iaeias （ヒbUrv・  iりoI, p. OU). 

Outro sentido nos 6 dado por Plutarco (apud KOTHE, 1986, p. 15). Na Roma 

antiga, por ocasi白o de uma rebeli白o de escravos que se retiraram da cidade, 

Menenius Agripa foi conversar com eles e lhes contou a fbula "O est6mago e os 

membros" 

Em suma. sendo o est6mago uma representa弾o aleg6rica da classe 
dorninante e os membros urna representa弾o aleg6rica da classe dos 
srravos. essa fbula (,..) ensinava aos escravos uma a nica coisa: acabar 

coma greve e voltar para 'casa. E, segundo a tradi頭o (dominante), foi o que 

fizeram (KOTHE, 1986, p. 15). 

Outro ainda 6 o sentido apresentado na fbula de La Fontaine "Os membros e 

o est6mago" 

Os membros e o est6mago 

Pela realeza eu deveria 
come9ar esta narra"o, 
e Mestre G白ster poderia 
servir como compara弾o. 
Se de algo ele carece, o corpo se ressente. 
Cansados de viver em a弾o permanente, 
os membros resolveram nada mais fazer, 
i白  aue G白ster vivia assim dessa maneira 
"Pra que cansar, suar, durante a viaa inteira, 
se, no final,6 G白ster que vai receber 
os frutos deste esfor9o? Ele vive no luxo, 
enquanto n6s penamos, em fun9言o... do bucho! 
Sigamos seu exemplo: viva a ociosidade!" 
Dito e feito: sem ter qualquer atividade, 
eleaeram. os membros, como s6cio, 
o est6mago, e quedaram-se inertes, em o cIo. 



37 

Nada de aair. correr, pegar, gesticular, 
oois l自  se achavam, disso tudo... estomagaaos. 
Mas aue erro atroz! Em breve, estavam arruinaaos, 
entorpecidos, lassos, sem sangue a pulsar, 
e vendo o fim se aproximar. 
Quem reputavam ser in白til e nocivo, 
era fundamental para o bem coletivo. 

Isto pode aplicar-se ao governo real: 
ele recebe e d白, visando ao bem geral. 
Para ele trabalhamos; reciprocamente, 
outro no h白  que nos sustente. 
Acaso pode o artista viver sem mecenas? 
Quem protege o com6rcio e paga o magistrado? 
sustenta a quem trabalha? mant6m o soldado? 
favores distribui? conforta as duras penas? 
enfim: controla todo o Estado? 
Menenio soube bem dizer, 
quando a comuna quis romper como Senado, 
queixando-se de que este enfeixava o poder, 
as finan9as, as leis, todo o Imprio, afinal, 
deixando para o povo, em paga desigual, 
sofrimentos, impostos, fadigas de guerra: 
em p alavras candentes, fez-lhes ver o mal 
que havia em procurar a sorte em outra terra. 

Este ap6logo foi usado 
a aulsa de compara頭o, 
e o p ovo. arrependido, ouvindo a exorta'o, 
retornou ao dever, calado (LA FONTAINE,19じs, uv. iii, Tao. II)・  

Obviamente La Fontaine conhecia o texto de Plutarco (tanto que cita Men6nio 

na f白bula), o que n白o significa que precisasse ser explicitada a id白ia pretendida 

Pensando de outro modo: se a alegoria fosse conhecida, talvez n白o houvesse 

necessidade de expucita頭o, Pois o sentido j白  estaria dado 

O sentido primeiro da narra,o 6 o mesmo nos tr白s usos dessa fbula, todavia, 

em cada um deles, a alegoria tem um significado diferente. Em Esopo, diz respeitoa 

estrutura do ex6rcito no qual 6 necess白ria a presen9a de um general que guie as 

tropas. Em Plutarco,e aplicada a uma rebelio de escravos, de forma que 

reconhe9am que precisam voltar, afinal de contas, sem o est6mago a lhes sustentar, 

n白o poderiam ter for9as para permanecerem vivos. Em La Fontaine, o estomago e a 

representa頭o da realeza e os membros, de todas as outras classes, que nao 
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podem passar sem o controle do Estado, sem seus favores, pois "outro n白o h白  que 

nos sustente". 

Com essas observa96es sobre a alegoria, retornamos a base do g6nero: a 

cultura carnavalizada, que faz com que seja impossivel toda afirma'o ou nega'o 

absoluta, ou seja, o sentido de uma f白bula nem sempre 白  universal como querem 

alguns autores, pois, se assim fosse, n白o seria necess白ria a moralidade. A 

relatividade da interpreta頭o aumenta quando consideramos a presen9a da ironia 

(DITL, 2003) em muitas das fbulas. A fbula "Os medicos" pode exemplificar essa 

relatividade: 

Os m白dicos 

Doutor Tanto Pior foi ver um paciente 
aue era tamb白m cliente do Tanto-Melhor. 
Este u ltimo esperava a cura do doente, 
e a descrena do outro era cada vez maior. 
Encontrando-se os dois junto ao paciente, um aia, 
ficaram discutindo, enquanto ele morna. 
Acompanhando o fretro, um deles murmura 
junto ao ouvido do outro:ー  "Vs? Tinha eu motivo 
de sobra para crer que o mal nao tInna cura・”一  A ー一一ー．．ーー一一一  
- xEle que n白o me ouviu, sen白o estava vivo!" (LA I-ON iAiNヒ, iso, uv. v, 

fb. Xli). 

Como a fbula n白o possui moralidade, entendemos que essa alegoria (a 

come9ar pelos nomes dos m白dicos) tem que ser decifrada pelo leitor que pode vir a 

se fazer algumas perguntas como: algum dos m6dicos tinha raz白o? Se se 

acrescentar a ironia, ainda se pode perguntar: a morte 6 certa ou foram os m6dicos 

que n白o souberam o que fazer? Um era incrdulo quanto a cura e o outro credulo 

por qu6? Como os mesmos sintomas apresentados pelo doente podiam ser 

interpretados de modo totalmente diverso? Ser白  que o Doutor Tanto-Melhor 

acreditava mesmo que podia salvar seu cliente, ou a frase final foi dita apenas como 

uma forma de defesa contra o advers白rio Tanto-Pior, uma vez que o doente n白o 
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podia mais lhe questionar as prescriゆes? Enfim, como afirmar uma interpreta'o e 

desprezar outra? 

Entendemos que o sentido da fbula "O m6dico e o doente" (ESOPO, 1987, p 

58)6 totalmente diverso, ainda que trate de tema semelhante, tendo em vista a 

presen9a de mais uma fala depois da frase de efeito, e da moralidade 

O m6dico e o doente 

Um m6dico cujo paciente morrera disse aos que o carregavam para o 
cemit6rio: 
ー  Ali vai um que, se tivesse largado a bebida e tomado lavagens, nao 

teria morrido. 
Alau6m reolicou: 
- Excel6ncia, de que serve falar isso se n白o tem mais jeito? O senhor 

devia ter dito isso auando ele podia ainda ouvir seus conselhos. 
Ajudemos nossos amigos quando eles precisam, em vez ae ironiza-los 

quando n白o h自  mais jeito. 

Consideramos ser suficientes os exemplos dados para justificar a alegoria 

como um elemento estrutural da fbula que faz com que apresente, pelo menos, 

dois niveis de leitura: um manifesto pela materialidade linguistica e o outro, pelo 

sentido subjacente. Ao leitor cabe a tarefa principal de (tentar) reconhecer esses 

niveis. 

・ Tempo e espa9o 

Tempo e espa9o s白o categorias importantes quando se estudam textos 

narrativos. Nas fbulas, por6m, tais categorias mostram-se quase Inexpressivas, 

visto a brevidade de sua forma. O professor Portella (1983, p. 127) prefere dizer que 

a fbula "白  um drama em miniatura em que domina a unidade de lugar, de tempo e 

de espa9o". Drama tem aqui a significa頭o de conflito, sem o qual n含o ha f白bula 
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Segundo Portella, a unidade de a頭o condiciona as unidades de tempo e de 

espa9o. Por unidade de a9白o, o autor entende a presen9a de um a nico conflito 

(1983, p. 128): "A頭es paralelas n台o interessam 白  fbula". Devido ao fato de que a 

import白ncia 6 para a a,o, "detalhes, descri96es, caracteriza96es nada disso tem 

relevancia" (PORTELLA, 1983, p. 128). Sendo assim, a localiza頭o espa9o-temporal 

da a頭o s6 acontece quando for imprescindivel para a prpria a頭o 

Pouquissimas s白o as fbulas em que aparece alguma indica頭o de localiza9白o 

(embora possamos subentend白-la em algumas fbulas) como no caso da fbula "O 

lobo e o cordeiro" (ESOPO, 1997, p. 166) em que a a頭o se passa a s margens de 

um rio e o lobo est白  na parte superior da corrente, enquanto que o cordeiro abaixo 

Na verdade, a localiza,o aqui interessa 白  a9白o para mostrar o desprop6sito dos 

argumentos do lobo. Tamb6m s白o pouquissimas as fbulas em que h白  um 

deslocamento, como em "O cervo que se mirava na 白  gua" (LA FONTAINE, 1989, liv 

VI, fb. IX), em que 6 fundamental o deslocamento das margens de um rega9o para 

uma floresta para mostrar ao cervo que aquilo que desprezava (suas pernas finas) 

era justamente sua salva頭o, ao contrrio daquilo que mais admirava (os chifres) 

que foram sua perdi弾o, pois ficaram presos nos galhos das 白  rvores quando fugia 

dos caes dos caadores que o perseguiam. Dessas observa96es, o professor 

Portella (1983, p. 129) conclui que "a unidade de a9ao 6 absoluta e a esta segue a 

unidade de espa9o que, sem ser absoluta, 白  a regra geral" 

As nossas observa96es coincidem com as de Portella quanto 白  unidade de 

a頭o e de espa9o, porm n白o quanto a de tempo. Vejamos o que ele diz sobre o 

tempo (PORTELLA, 1983, p. 129) 

(...) embora a narrativa venha no passado, a unidade de tempo 6 
absolutamente mantida. A a弾o dram白tica, por ser uma, desenvolve-se 
tamb6m numa continuidade temporal, geralmente "num piscar de olhos". 
N白o ocorre na f白bula uma a,o dramtica iniciar num dia para terminar no 
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outro. Quando s含o feitas indica図es de tempo, estas s含o geralmente vagas 
por desimportantes: "um dia", "certa vez", etc. 

Mesmo sendo muito poucas, existem f白bulas em que a a「o n白o se 

desenvolve "num piscar de olhos", necessitando mais de um dia para a sua 

conclus台o. "O rato do campo e o rato da cidade" (ESOPO, 1997, p. 50) precisa de 

dois dias distintos para a sua a9白o. Um em que o rato do campo convida o rato da 

cidade para uma refei頭o frugal. E outro em que o da cidade convida o do campo 

para se banquetearem em um rico celeiro, at que aparece o fiscal e os dois t6m de 

sair correndo; donde o do campo conclui que 6 melhor uma vida simples, por6m 

tranquila, do que uma vida abastada, mas com medo. O que vemos aqui 白  

semelhante ao que vimos quanto ao deslocamento espacial: a quebra da unidade de 

tempo est na depend6ncia da unidade de a頭o, s6 assim o rato do campo poderia 

concluir que sua vida 6 mais tranquila que a do outro. Poderiamos citar outros 

exemplos de fbulas que n白o mant白m a unidade de tempo, mas acreditamos ser 

suficiente para demonstrar que a unidade de tempo, sem ser absoluta, tamb白m 白  a 

regra geral, assim como a de espa9o 

Acreditamos que a categoria de tempo e espa9o imprecisos fa9a parte da 

archaica do g白nero, por vezes explorada por fabulistas posteriores a Esopo, como 

vemos nos exemplos abaixo 

Quanto a aposta, nem desconfio 
de quando foi... (LA FONTAINE, 1989, A lebre e a tartaruga, liv. VI, fb. X). 

Certa raposa astuta, normanda ou gasc白, 
quase morta de fome, sem eira nem beira... (LA FONTAINE, 1989, A 
raposa e as uvas, liv. Ill, fb. XI). 

Esta localiza弾o indeterminada" ou "m自ltipla" de uma a頭o, tende ao 
impressionismo literrio, colocando na mente do espectador um local 
descaracterizado geograficamente mas profundamente misterioso do ponto 
de vista medonho. Morou? (MILLOR FERNANDES, nota 2 da fbula A 
descoberta, in F自bulas Fabulosas). 
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Nos exemplos, os autores se valeram da tipica indetermina'o espa9o- 

temporal para refor"-la, em outras palavras, o que interessa e a a頭o em si e n白o 

as caracteriza96es. 

● Narrador e personagem 

A figura dominante nas fbulas 6 o narrador, que pode se portar de diversos 

modos. Segundo a tipologia de Friedman (apud LEITE, 1989, cap. 2), podemos 

classificar o narrador da grande maioria das f白bulas estudadas como "onisciente 

neutro", que descreve a apresenta a a頭o e que pouco passa a palavra aos 

personagens. Em outras fbulas, principalmente as de La Fontaine, o narrador 白  

"onisciente intruso", ao avaliar e caracterizar os personagens 

Vimos no item anterior que a fbula interessa a unidade de a9白o. Isso faz com 

que o narrador, em geral, v白  direto ao conflito, desprezando a caracteriza「o n白o s0 

espa9o-temporal como tamb6m a dos personagens. Por isso que, na esfera do 

personagem, o mesmo permanece plano, de acordo com a terminologia de Foster 

(apud SOUZA, 1970) 

Podemos fazer a an白lise desta categoria a partir da teoriza頭o de Bakhtin 

(1997). Conforme o autor, os g6neros s白rio-cmicos, no qual inclurmos a fbula, s白o 

dial6gicos internamente (BAKHTIN, 1997, p. 120), porque esto assentados em uma 

base camavalizada, ou seja, em que a realidade cotidiana 6 relativizada. S白o ao 

mesmo tempo monovocais, ja que a caracteriza頭o do mundo esta na esfera do 

narrador e n白o da do personagem. Se fosse na do personagem, isto e , se o 
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personagem tivesse conscincia de seu universo e de sua posi頭o nesse, teriamos 

um g白nero polifnico em que cada personagem faria a sua exposi頭o do mundo 

Dizendo de outro modo, mesmo tratando a realidade de forma relativizada, s6 temos 

acesso a essa vis白o pelo vi白s do narrador e nao pelo dos personagens, isso porque 

nao h白  espa9o na fbula para esse desenvolvimento, o que, em ロ  ltima an白lise, 

tamb白m faz parte da archaica do g白nero. 

Muitos criticos de fbulas, ao analis白-las, d白oe nfase aos personagens, sempre 

com o intuito de explicar o motivo do uso de animais (PORTELLA, 1983; GUAL, 

1985; MULLER, 1946). Ao dar essa 白  nfase, acabam esquecendo-se de que, ainda 

que os animais estejam presentes na maioria delas, h白  outros tipos de personagens 

nas fbulas. Estaremos detalhando tal aspecto nos prximos dois capitulos 

Os te6ricos dividem-se quanto 白  quest白o do porqu6 de os personagens das 

fbulas de Esopo serem animais. De um lado, temos autores que, como Muller 

(1946, p. 225), consideram que, ao se usar animais, a fbula es6pica vela o seu 

sentido, evitando-se atacar uma pessoa qualquer, pois a hist6ria 白  sobre animais e 

nao sobre pessoas, embora se aplique a pessoas 

lo uso de animais como personagens tem o] fim exclusivo de velar o 
ら  entido. nada tem aquela [fbulal de comum com a hist6ria das lendas 
Dooulares. nem guarda relaいo alguma com as tradi加es mitol6gicas sobre 
as metamorfoses dos animais: a fbula 6 livre inven頭o daqueles que 
descobriram nos costumes e qualidades dos irracionais certas analogias 
c.orn os dos homens, e que conservando a este mundo dos animais seu 
verdadeiro carter, encontraram meios de apresent白-lo em suas fic6es 
com linguagem e at6 entendimento, com o objetivo de conseguir o fim a que 
se propunham (trad. nossa). 

Do outro lado, temos autores que afirmam que "a fbula es6pica reflete certos 

tra9os do pensamento grego arcaico" (GUAL, 1985, p. 16) ao usar animais nas 

fbulas. Adrados (1956, p. XIV), ao tratar da lrica grega arcaica diz que "toda poesia 

grega procede de cantos populares" e, mais especificamente, sobre o lambo - 

g6nero praticado por Arquiloco - diz que (p. XVII) "a origem do lambo se encontra 
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sem d白vida em can96es e rituais satiricos e obscenos dos cultos de Dioniso e 

Dem6ter, assim como em refr6es populares". E mais adiante (p. )(Vll), "'popular' n白o 

tem aqui outro sentido que o da espontaneidade, a tradi頭o n白o escrita e a falta de 

cultivo liter白rio" (trad. nossa) 

Portella (1983) entende que o uso de animais se deve ao fato de que seus 

comportamentos e qualidades s白o "sobejamente conhecidos", chegando a ser "um 

consenso universal, consagrado n白o s6 em fbulas como tamb6m nos prov白rbios 

populares e at6 na herldica" (p. 135), al白m de estar presente em imagens biblicas 

O autor ainda chega a elaborar uma listagem (PORTELLA, 1983, p. 135-136) de 

comportamentos atribuidos aos animais, cuja pertin白ncia n白o avaliamos, mas que 

vale a pena conhecer: 

raoosa: ast心cia, esperteza, inteligencia 
le含o: fora, majestade, prepotencia 
burro: estupidez, ingenuidade 
araiha: loquacidade 
cobra: penculosidade, maldade, sotercia 
macaco: caretice, agilidade 
cordeiro: ingenuidade, inocncia 
ovelha: bondade, pacincia 
oav谷o: vaidade, empfia 
白  auia: fora. argucia, inteligencia 
boi: retidao, paciencia, iabonosiaaae 
gato: agilidade 
co: fidelidade 
lebre: rapidez 
tartaruga: persistencia 
veado: vaidade, feminilidade 
castor: operosidade, engenhosidade 
urubu: agouro 
javali: ferocidade, fora bruta 
cavalo: inteligencia, taeiiaaae 
oomba: simplicidade, pureza 
tubaro: voracidade, terociaaae 
aavio: rapacidade 
mosca: impertinencia, imunaicle 
vespa: ferocidade 
formiga: operosidade 
galo: vigilncia 
coelho: fecundidade 
cabrito: agilidade 
lobo: maldade, prepotencia, terociaaae. 
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Por nossa vez, acreditamos que o uso de animais at白  possa manter alguma 

rela頭o com a ritualistica primitiva da Grcia, j白  que cremos ter a fbula uma base 

carnavalizada, e que tenha se incorporado 白  archaica do g6nero. S6 n白o 

consideramos que seja uma explica頭o suficiente, uma vez que, praticamente, 

metade das fbulas 6 composta s6 por animais, o que vale dizer que a outra 

metade 6 composta por outros tipos de personagens (ainda que possa haver 

combina加es com animais). Na interpreta頭o que fazemos, n白o 6 o animal utilizado, 

mas sim a mensagem, o conteudo da fbula que 白  o mais importante. Tanto6 assim 

que os homens tamb6m se revelam como importante personagem nas fbulas, o 

que, frequentemente, n台o 6 destacado 

Pensamos serem suficientes o histrico e a caracteriza頭o da fbula como 

g白nero liter白rio que at6 aqui fizemos. E hora de passarmos ao estudo das 

peculiaridades dos dois fabulistas selecionados para este estudo, e aos novos 

elementos por eles inseridos no g白nero 



ESOPO 

O autor 

Homero e Esopo s白o duas figuras da cultura grega cujas exist6ncias s白o 

consideradas lend白rias. Assim como h白  uma vida de Homero, temos uma vida de 

Esopo escrita na Idade Media por Planudes, a qual La Fontaine considera fantasiosa 

em muitos pontos. Outra vida de Esopo foi escrita pelo pr6prio La Fontaine que diz 

relatar apenas os fatos que acredita serem reais, embora o fa9a baseado em 

Planudes. De qualquer modo, o nome de Esopo j白  era reconhecido por S6crates e 

Arist6teles. Reza a tradi o que S6crates versificou algumas fbulas de Esopo 

enquanto estava preso, 白  espera da sua condena頭o 

La Fontaine1 nos conta que "Esopo nasceu na Frigia, numa povoa'o chamada 

Amorium, por volta da quinquagesima setima Olimplada, uns duzentos anos depois 

da funda,o de Roma" (p. 44). Esopo era disforme e horroroso, "tendo de humano 

apenas o aspecto" (p. 44), ja que nem a fala fluida possuia. A partir de tais 

caracteristicas, La Fontaine acredita que "Com tais defeitos, mesmo que ele n白o 

tivesse nascido na condi,o de escravo, n白o p6de evitar de se-lo um dia" (p. 44) 

Depois disso, La Fontaine comea a contar uma serie de fatos da vida de 

Esopo. Um deles e o de que um "colega" seu de escravid白o, Agatopus, queria 
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incrimin白-lo de ter comido, "juntamente com alguns camaradas" (p. 45), uns figos 

que o dono teria ganho. Esopo chamado a responder por tal afronta, pediu um 

tempo e tomou um copo de a gua morna "na presena do amo" (p. 45) e "enfiando os 

dedos na garganta, f-la sair, vendo todos que n白o continha restos de figos ou de 

outra fruta qualquer" (p. 45). Mesmo sem falar, por meio de sinais, sugeriu que se 

obrigassem os outros a mesma prova. Fizeram e comprovou-se a inocncia de 

Esopo; enquanto os outros receberam a pena dobrada: "por sua gula e por sua 

malvadez" (p. 46) 

Outro fato espantoso e a narra,o de como Esopo recebeu o dom da fala. Uns 

"viajantes extraviados (dizem alguns que se tratava de sacerdotes de Diana)" (p. 46) 

pediram para que Esopo lhes ensinassem o caminho que levava 白  cidade. Assim o 

fez. mas, antes, "f-los repousar a sombra; depois, deu-lhes uma refei頭o ligeira" (p 

46). Os viajantes pediram, ent白o, a Jupiter Hospitaleiro que retribuisse a boa a頭o 

O calor e o cansao fizeram Esopo dormir e, em sonho, apareceu-lhe a Fortuna 

destravando-Ihe a lingua. Acordou encantado e, realmente, podia "pronunciar bem 

qualquer palavra, mesmo aquelas mais difceis!" 

Depois disso, Esopo mudou de dono, mas por pouco tempo, pois Zenas, um 

mercador de escravos, logo o vendeu para um fil6sofo, Xantos, que so o comprou 

por n白o ter dinheiro para outro escravo 

La Fontaine conta "apenas uma amostra do seu bom senso e da ignor白ncia de 

seu amo" recente (p. 49). Uma delas 6 bem engra9ada. Estando Xantos em um 

banquete, separou algumas guloseimas e ordenou a Esopo: "Leve isto para minha 

querida amiga". Esopo levou as guloseimas para a cadelinha do seu amo e nao para 

sua esposa como aquele queria. Xantos, ao chegar em casa, perguntou a sua 

1 Usaremos a "Vida de Esopo" escrita por La Fontaine (1989, voL I) e as cita96es desta parte referem 

se exciusivamente a ela. 
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esposa se gostara dos petiscos e ela nada entendeu. Chamaram, ent白o, Esopo para 

explicar o que acontecera e ele disse que a "querida amiga" nao podia ser sua 

esposa, pois, por qualquer desaven9a, amea9ava ir embora, e sim sua cadelinha 

"que tudo tolerava e que vinha fazer-lhe carcias mesmo depois de haver apanhado" 

(p. 51). "0 filosofo ficou sem saber o que dizer, mas sua mulher ficou to 

encolerizada que resolveu ir-se embora daquela casa" (p. 51). Como n白o houvesse 

modo de fazer a mulher voltar para casa, Esopo pensou em um estratagema 

Preparou uma esp6cie de festa de casamento e "deu um jeito de ser encontrado por 

uma das criadas de sua patroa" (p. 51) que perguntou o que era aquilo. Esopo 

respondeu que eram para as novas nupcias de seu amo, ja que a esposa o 

abandonara. "T白o logo soube da novidade, a mulher retornou para a companhia do 

fil6sofo, fosse por ciames, fosse por espirito de contradi「o" (p. 51) 

S白o contadas muitas outras hist6rias da vida de Esopo at6 que ele conseguiu 

fazer com que seu amo o libertasse. Nessa 白  poca, Esopo j白  tinha o reconhecimento 

publico de ser um homem s白bio e resolveu partir para o lado do rei da Lidia, Creso 

que, em considera頭o a Esopo, desistiu de conquistar Samos. E nestae poca que 

segundo La Fontaine, teria come9ado a compor suas fbulas. Depois dessa estada 

na corte de Creso, resolveu "sair pelo mundo, a fim de trocar ideias corn os 

chamados filosofos. Por fim, instalou-se junto a Licrio, rei da Babil6nia, onde 

alcan9ou grande reputa'o" (p. 60) 

Era costume, entre os reis, desafiarem-se para resolver questes acerca de 

qualquer assunto. Licrlo, com o auxlio de Esopo, come9ou a se destacar nessas 

disputas, tanto pelas solu96es dos problemas quanto pelas perguntas propostas 

Por causa de cartas caluniosas que seu filho adotivo (para vingar-se do pai) 

enviara a Licerio dizendo que Esopo conspirava contra o reino, Esopo foi condenado 
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a morrer, mas escapou gra9as a sorte, pois o incumbido de tal miss白o era seu amigo 

e apenas o escondeu. 

De qualquer forma, a noticia de sua morte espalhou-se aos outros remnos e 

Nectan白bis, rei do Egito, querendo tomar Licrio seu tribut白rio, desafiou-o a enviar 

arquitetos para construir uma torre no ar e um emiss白rio capaz de responder a toda 

sorte de quest6es propostas. Lic6rio n白o dispunha nem de tais arquitetos nem de 

um s白bio com as habilidades exigidas e comeou a sentir a falta de Esopo. Nesse 

momento, lhe 6 contada a verdade sobre a sua pretensa morte e o rei chama Esopo 

"de volta 白  sua presen9a" (p. 61), para ajud白-lo a resolver o enigma. Assim o fez 

mandou como resposta que na primavera haveria de levar os arquitetos e o 

emiss白rio ao Egito. Enquanto isso, treinou umas 白  guias para carregar crian9as em 

cestos. 

Chegada a primavera, Esopo dirigiu-se para o Egito e apresentou-se a 

Nectan白bis como sendo o emiss白rio e disse que os arquitetos apresentar-se-iam no 

local marcado para a constru頭o. Chegando a campo aberto, apareceram as 白  guias 

com as crianas "que se puseram a gritar, pedindo que lhes dessem argamassa, 

pedras e madeira" (p. 63). Esopo diz, ento, "Como vedes, eu vos trouxe os 

pedreiros, basta que lhes fornecei o material" (p. 63). Lic6rio reconheceu que 

perdera o desafio, mas ainda restavam as perguntas que, de igual modo, foram 

respondidas pelo emiss白rio, que, assim, "voltou carregado de presentes, tanto para 

ele como para seu rei" (p. 65) 

Depois de seu regresso, n白o permaneceu muito entre os babil6nicos e saiu a 

visitar o restante da Gr白cia. Foi assassinado ao visitar os d白lficos que se sentiram 

ofendidos pelas palavras de Esopo 

Pouco tempo depois de sua morte, grassou uma peste violentissima em 
Delfos, vitimando muita gente. O povo logo acorreu ao orculo, perguntando 
o que deveriam fazer para apaziguar a c6lera dos deuses. O orculo 
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respondeu que n白o havia outra coisa a fazer sen白o expiar seu crime e 
satisfazer os manes de Esopo. Mas n白o foram apenas os deuses que 
testemunharam o horror que causara aquele crime: tamb6m os homens 
vingaram a morte de seu sbio. A Grcia enviou comiss白rios para investigar 
o caso, e se procedeu a uma rigorosa puni弾o dos culpados (p. 67). 

Resumimos, aqui, bastante da vida de Esopo contada por La Fontaine que, 

mesmo assim, est recheada de acontecimentos quase aned6ticos. Passemos, 

agora, ao estudo do texto propriamente dito 

Rela戸o das fbulas com o seu contexto 

Ao se falar de literatura grega, geralmente pensamos nos seus grandes 

momentos - epop6ia, trag白dia e filosofia - e nos esquecemos de outros igualmente 

importantes para o entendimento do pensamento e da cultura gregos - l irica, fbula 

e filosofia pr-socr白tica, entre outros. 

N白o 6 nossa inten頭o apresentar um quadro completo da Hist6ria da Literatura 

Grega, todavia julgamos pertinentes exclarecer como as fbulas enquadram-se no 

contexto liter白rio grego e como interpretamos tal fato. Para isso, obviamente, 

retomaremos aspectos da literatura grega pertinentes ao estudo da fbula, o que 

n含o significa que os aspectos nao refenciados sejam sem importancia, mas significa 

que precisamos fazer um recorte coerente nesse imenso corpus 

Todos os que leram a 1/fada e a Odiss6a de Homero sabem que s白o 

consideradas as obras mais antigas da Civiliza9ao Grega. E sabem, tamb6m, o qu白o 

comum 白  a rela,o e a compara●o com natureza. Os pr6prios sentimentos n白o 

nascem do indivduo, mas, em geral, derivam de uma divindade 
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Ao lado de Homero, encontra-se Heslodo, autor das obras Teogonia, em que 

s白o narradas a origem e a sucess白o dos deuses, e Os trabalhos e os dias, em que 

s白o narrados mitos importantes para a cultura grega, como o das "Cinco ra9as" e de 

"Pandora". Em Hesiodo, tudo 6 atribuido aos deuses, Afrodite 6 solta membros, 

Th白natos 白  a morte, Nyx 6 a noite; at6 mesmo inveja e mentira s白o divindades. 

E consenso entre os helenistas que todo o sistema de pensamento grego parte 

de Homero, como Santos (1985, p. 204) nos diz: "toda a reflex白o grega parte de 

Homero, para o ampliar ou criticar, mas nunca lhe sendo estranha". N6s ainda 

colocamos Hesiodo ao lado de Homero. Como isso, queremos afirmar que 

pensamento e reflex白o aqui nao significam apenas pensamento filosfico, mas o 

pr6prio modo de estabelcer rela96es 

Corroborando as afirma96es acima, de que Homero e Heslodo s白o o ponto de 

partida da reflexo grega, vamos encontrar, por exemplo em Kirk & Raven (1990, p 

82 ss.), que Tales conhecia a passagem da luiada, de Homero, que diz que o mundo 

白 originado do Oceano (rio mitol6gico), tendo formulado seu sistema dizendo que a 

白gua 6 a origem de tudo. Do mesmo modo podemos citar Her白clito2 (frag. 40), que 

conhecia tanto Homero quanto Hesiodo: "Muita instru頭o nao ensina a ter 

intelig白ncia; pois teria ensinado Hesiodo e Pitgoras, Xen6fanes e Hecateu" e (frag 

42) "Homero merecia ser expulso dos certames e a9oitado, e Arqu「loco igualmente" 

Como dissemos, o sistema de reflex含o parte de Homero e Hesiodo, ou seja, 

nao estacionando nesses autores. Uma das grandes mudanas 白  com respeito 白  

interpreta頭o dos sentimentos e do pr6prio mundo circundante, o kosmos. Snell (s.d, 

p. 103) afirma que "os lricos j白  n白o concebiam a alma segundo a analogia dos 

6rg白os corporais" como Homero fazia. O thymos ("cora'o") de Homero era simples 

6rg白o, enquanto que o thymos dos lricos era "sentimento". Snell considera que essa 
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ruptura com o material em dire頭o ao abstrato teria sido o passo fundamental para 

os pensadores estabelecerem o que veio a se chamar filosofia. A maioria das 

fbulas de Esopo n白o chegou a dar esse passo em dire頭o 台  abstra頭o, 

permancendo na esfera do popular, portanto mais ligada 白  concretude, enquanto 

que a filosofia come9a a entrar em circulos cada vez mais especializados 

E Snell (s.d., p 81) quem nos lembra caracteristicas importantes da literatura 

grega: que epop白ia, lirica e drama n白o coexistiram, mas se sucederam. E n6s 

acrescentamos que liricos, primeiros pensadores e, teoricamente, as fbulas 

coexistiram. A fbula situa-se, ent白o, em um momento de transforma9白o do 

pensamento iniciada com a lirica e desenvolvida na trag白dia e na filosofia 

Relembrando a origem da fbula, vimos que um dos seus primeiros registros 白  .白  em 

Arqu iloco, um dos primeiros liricos gregos, considerado um dos respons白veis pela 

introdu頭o de temas cotidianos na literatura grega, ao lado de Hesiodo, autor do 

primeiro registro de fbula de que se tem noticia na Gr白cia. 

Os liricos propuseram uma nova forma de interpretar os sentimentos, que j白  

s白o expressos mais abstratamente (diferentemente da concretude hom白rica), 

mesmo que possam, muitas vezes, se valer de uma alegoria para demonstr白-los, 

pois, conforme vimos, a alegoria 6 justamente a concretiza頭o de uma id白ia 

abstrata. Dois exemplos de liricos conhecidos podem nos auxiliar a entender o uso 

da alegoria na expressao dos sentimentos 

Tenho uma jovem e graciosa amiga, cuja beleza6 t白o radiante como das 
flores一  p,rpuras; por ela desprezo a Ldia inteira e at6 a am白vel Lesbos 
(SAFO, trag.8 , inb UじOLIUOS, 19b4) traau9ao nossa). 

No poema de Safo, a compara頭o da beleza e da gra9a e com as flores 

p白rpuras, mas a autora sabe que 6 ela, ou melhor, os seus pr6prios sentimentos, 

2 Os fragmentos dos filsofos pr6-socrticos s白o retirados de Souza (1996) 
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que a faz desprezar at6 a sua querida terra natal por sua amiga e n白o mais a 

inspira頭o de uma divindade, como teramos em Homero 

A maior voz da lrica grega a cantar os sentimentos 6 Anacreonte. Das suas 

diversas odes, a de namero 24 e uma das mais exemplares na exalta頭o de um dos 

mais fortes sentimentos humanos: o amor. 

Queria celebrar os Atridas, queria cantar Cadmo, mas as cordas de minha 
lira s6 ressoam acentos amorosos. Recentemente as troquei; at6 troquei de 
instrumento; e comecei a cantar os trabalhos de H6rcules; mas minha lingua 
seauia resoondendo com as melodias aue insDira o Amor. Adeus, pois, 
heris; minha lira sO sabe cantar os amores (In BUCOLICOS, 1954) (tracl. 
nossa). 

Anacreonte sabe que o peso da tradi頭o iniciada por Homero 白  cantar os 

her6is, ele at6 tentou: trocou as cordas de sua lira, trocou de instrumento e nada deu 

certo. Sua lira s6 ressoava o amor. Depois dessas tentativas, achou por bem parar 

de tentar cantar os her6is e dedicar-se somente ao amor. 

A lira pode ser interpretada como uma alegoria, pois sabemos que 6 a partir 

dos tons que o tocador tira do instrumento que se faz a musica, e n白o o contr白rio 

Ou seja, n白o 白  a lira que s6 sabe cantar o amor, mas sim o tocador, visto que nem a 

troca do instrumento conseguiu fazer com que mudassem as suas inclina96es 

Se os lricos empreenderam uma mudan9a na interpreta9白o dos sentimentos, 

os primeiros pensadores, chamados pr白-socr白ticos, empreenderam uma mudan9a 

na prpria forma de interpretar o kosmos, ou seja, na forma de interpretar a 

realidade cotidiana. 

Os pensadores pr白-socr白ticos tinham por fundamento um principio origin白rio, 

arche. A arche seria uma causa, geralmente, material, da qual todo o universo teria 

se originado. As primeiras archai foram os elementos naturais: 白  gua (Tales); ar 

(Anaxmenes); para alguns criticos, o fogo (Her白clito); mas com a sugest白o de 

Anaximandro de que a arche era algo indeterminado, apeiron, ("indeterminado, 
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ilimitado, indefinido") foi dado um enorme passo no sentido da abstra頭o, afastando- 

se do puramente sensorial (PETERS, 1983, p. 36-38) 

Os pr6-socrticos buscavam a origem das coisas existentes a partir da arche 

S6 a partir de S6crates 6 que a filosofia adquiriu o car白ter que hoje possui. Muitos 

criticos (por exemplo CARNEIRO LEAO, in HERACLITO, 1980, p.9-20) entendem 

que n含o se permite que sejam chamados de fil6sofos a queles que antecederam 

S6crates porque o objeto de estudo com o qual lidavam n白o era filosofia. Esta teria 

se originado, tal como 白  conhecida hoje, com S6crates e se estabelecido com Plat白o 

e Arist6teles3, como nos sintetiza Santos (1985, p. 202) 

E 6 bvio que um dos grandes temas da filosofia - se n白o o maior de todosー  
6precisamente o do saber, mas n白o h白  que considerar fil6sofos qualquer 
homem que se preocupa com o saber, pois, como nota Anst6teles: "todos 
os homens desejam por natureza saber". A questao por-se-白, afinal, em 
termos de descobrirmos o que se entende por "saber" (que 6 exatamente o 
ponto de que partem, n含o s6 Anst6teles, mas tamb6m, antes dele, Plat白o). 

e a busca por esse "saber" requer uma metodologia pr6pria que os pr6-socr白ticos 

n白o possuiam, por6m n白o nos interessam aqui os desdobramentos da filosofia 

Mesmo que n白o possam, segundo alguns crticos, ser chamados de fil6sofos, 

os pr-socrticos deram inicio 白  revolu●o do pensamento que come9a a se esbo9ar 

de um modo diferente do da mitologia e da religi白o, mas n白o sendo de todo estranho 

a essas duas formas de rela頭o com a realidade. De acordo com as palavras de 

Yarza (1983, p. 17-18), a filosofia grega "n白o pertence a uma 6 poca da civiliza頭o j白  

superada, ela constitui o inicio de um saber diferente dos mitos e das religi6es, um 

saber racional que versa sobre a realidade inteira e cujo fim 6 conhecer pelo 

conhecer, contemplar" (tradu頭o nossa). Em Jaeger (1995, p. 192), vamos encontrar 

que 

o inicio da filosofia cientfica n含o coincide, assim, nem com o principio do 
pensamento racional nem com o fim do pensamento mtico. Mitogonia 
aut6ntica ainda encontramos na filosofia de Plat自o e na de Arist6teles 

Lembramos que os pr-socrticos foram tamb6m chamados de pr-plat6nicos e de pr-aristotlicos 
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Nas fbulas, tamb6m encontramos elementos que apontam para esse espirito 

de 白  poca. H白  fbulas cujas mensagens s白o esp白cies de constata96es perante 

fen6menos e fatos da realidade, assim como h白  inumeros fragmentos pr6-socrticos 

que indicam para a mesma dire頭o. N白o vamos elencar todos, por6m pensamos ser 

fundamental uma sele頭o de fragmentos que ilustrem essa informa9白o, uma vez 

que, quando se estudam as fbulas, em geral essa rela頭o com o despertar da 

filosofia nem 6 mencionada. Vamos aos fragmentos. 

A fbula "O doente e o m6dico" (ESOPO, 1997, p. 76) pode ser relacionada ao 

fragmento 58, de Her白clito 

O doente e o m6dico 

- Como vais?ー  perguntou o m6dico a seu doente. 
- Suei demais - respondeu o doente. 
ー一 lsso 6 bom ・ー disse o m6dico. 
Perguntando uma segunda vez sobre seu estado, o doente respondeu 

que tinha sentido violentos calafrios. 
ー  Isso 6 bom - disse o mdico. 
Uma terceira vez, o m6dico apareceu e perguntou ao doente como ele 

ia. 
- Agora estou com diarria - respondeu o doente. 
- Isso tamb6m 6 bom - disse o m6dico. 
Quando um de seus parentes perguntou ao doente sobre sua sa自de, ele 

disse: 
- Estou morrendo de tanto ir bem. 
Frequentemente as pessoas que nos sao prximas se fiam nas 

aparncias; o que elas tomam como sinal de nossa felicidade 6 na realidade 
o que nos faz mais sofrer. 

Fragmento 58 

Os m6dicos, quando cortam, queimam e de todo torturam os pacientes, 
ainda reclamam um sal白rio que n白o merecem, por efetuarem o mesmo que 
as doen9as. 

Desconsiderando-se a moral dessa fbula, temos praticamente o que Her白clito 

diz dos m6dicos: torturam seus pacientes e fazem o mesmo que as doen9as. N白o foi 

outra coisa que o m白dico da fbula fez: todos os sintomas eram bons a ponto de, 

quem sabe, seu paciente morrer de tanto ir bem. A diferen9a entre os dois textos 

est mais no tom: um solene, s6rio e outro, embora trate de um caso s白rio, meio 
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c6mico. Caracteristica semelhante pode ser percebida na fbula "O homem e o le白o" 

(ESOPO, 1997, p. 29) e o fragmento 15, de Xen6fanes: 

O homem e o le昏o 

Um homem e um le含o que caminhavam juntos se gabavam o tempo 
todo. E eis que encontraram uma estela com um homem estrangulando um 
le白o. Mostrando-a a seu companheiro, o homem lhe disse: 
ー  Est自s vendo como somos mais fortes que vocs. 
Mas o animal, mal escondendo o riso, replicou: 
- Se os le6es soubessem esculpir, verias uma por 首o de homens 

destruidos por um le含o. 
Alguns se vangloriam - e sao muitos - de serem fortes e ousados, at6 

serem desmascarados e confundidos pela experi6ncia. 

Fragmento 15 

Mas se m白os tivessem os bois, os cavalos e os le6es 
e pudessem com as maos desenhar e criar obras como os homens, 
os cavalos semelhantes aos cavalos, os bois semelhantes aos bois, 
desenhariam as formas dos deuses e corpos fariam 
tais quais eles prprios tem. 

Nesses dois fragmentos, trata-se de coisas semelhantes: o homem 

considerando-se superior a qualquer ser e sendo "desmascarado" pelo seu 

"companheiro". No texto de Xen6fanes, n白o temos companheiro, mas temos igual 

id6ia: os homens chegam a pintar as divindades conforme suas formas, logo, se os 

animais tamb6m pudessem pintar, fariam o mesmo. Outra seqaencia 6 a fbula "O 

astr6nomo" (ESOPO, 1997, p. 160) e o fragmento 73, de Herclito: 

O astrnomo 

Um astrnomo tinha o h白bito de sair a noite para observar o c6u. Estava 
ele um dia caminhando pelos arredores da cidade, o espirito perdido entre 
as estrelas, e, como n白o viu um po9o 白  sua frente, caiu dentro. Come9ou 
ent白o a gritar bem alto. Um transeunte o escutou, aproximou-se e, ao saber 
como ele fora parar l白  dentro disse: 

- Mas o senhor, que vive estudando o que h白  no cu, n含o v6 o que h台  
na terra. 

Fragmento 73 

N白o se deve agir nem falar como os que dormem. 

Os dois textos mostram que n白o merece crdito quem parece estar dormindo, 

mesmo que, na aparncia, seja uma pessoa respeit白vel, como um astr6nomo 
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Entendemos que os textos de Esopo e os dos pr-socrticos Herclito e 

Xen6fanes s白o uma tentativa de explica頭o racional, ainda que se situe na "infncia" 

da filosofia. Assim como tamb白m podemos situar nessa "infncia" algumas 

compara96es do comportamento humano com o animalesco. Como vimos,6 o que 

ocorre com a maior parte das fbulas. Podemos citar, de Her白clito, os fragmentos: 

4 - "Herclito disse que se felicidade estivesse nos prazeres do corpo, diriamos 

felizes os bois, quando encontram ervilha para comer"; 

9 - "Diverso 6 o prazer do cavalo, do co, do homem, tal como Herclito que asnos 

prefeririam palha a ouro"; 

13 - "Porcos em lama se comprazem, mais do que em 白  gua limpa"; 

29 - "Pois uma s6 coisa escolhem os melhores contra todas as outras, um rumor de 

gl6ria eterna contra as (coisas) mortais; mas a maioria est empanturrada como 

animais"; 

37 - "Porcos banham-se em lama e aves dom6sticas em poeira ou em cinza"; 

83 - "O mais s白bio dos homens em face de deus se manifestar白  como um simio, em 

sabedoria, beleza e tudo mais"; 

97 - "Pois ces ladram contra os que eles n含o conhecem" 

Ao lado de fbulas em que percebemos uma tentativa de explica頭o racional 

para o kosmos, encontramos outras em que transparece uma explica頭o mitica para 

o mesmo. Podemos citar novamente a fbula "Os dois sacos" e a fbula "Guerra e 

Viol白ncia", ambas de Esopo 

Guerra e violncia 

Cada um dos deuses se casou com a mulher que o destino lhes havia 
reservado. Quando foi a vez do deus da Guerra, s6 havia sobrado a 
Viol6ncia: ele se apaixonou loucamente por ela e a desposou. Desde ent含o, 
ele a acompanha por toda parte. 

A viol6ncia impera numa cidade ou entre as na96es, trazendo guerra e 
disc6rdia (ESOPO, 1997, p. 5) 
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Andr Jolles (1976) chama essa forma, que explica a origem de algo de mito 

Mito, para Jolles, n白o se confunde com as teogonias ou cosmologias. O autor n白o 

chega a afirmar que a fbula seja uma forma simples, ou que seja um mito, mas 

apresenta uma narrativa que poderia muito bem ser uma fbula: "A Brasa, a Palha e 

a Fava". 

A Brasa, a Palha e a Fava partem juntas de viagem. Encontram um c6rrego 
e, para atravess白-lo, a Palha coloca-se solicitamente de trav6s na 自  gua; a 
Fava chega sem percal9os a outra margem; a Brasa, porm, chega at6 
metade da travessia, depois fica com medo da 白  gua, estaca, queima a 
Palha, cai no c6rrego, silva e apaga-se. A Fava acha a cena t白o c6mica que 
se p6e a rir e acaba estourando - de riso - pela costura das costas. 
Felizmente, passava nessa altura um alfaiate que levava com ele uma 
agulha e fio; voltou a coser a Fava mas, desgra9adamente, o fio era preto e, 
desde ent白o, todas as favas t6m uma costura negra nas costas (JOLLES, 
1976, p. 96). 

Nesse texto, estaria presente a explica,o do porqu白  as favas t6m uma linha 

preta "nas costas":6 que ela teria estourado de tanto rir; o que estoura pode ser 

costurado e, no caso, o foi com uma linha preta. Na fbula "Os dois sacos", est a 

explica弾o do porqu6 os homens s6 v白em os defeitos alheios e n白o os prprios: 

devido ao fato de que Prometeu, quando criou o homem, ter-lhe dado dois sacos 

para carregar, um com os defeitos alheios e outro com os pr6prios. O primeiro 

carregado na frente, enquanto que o outro nas costas. 

Para Jolles, o mito seria essa tentativa primeira de explica,o das coisas4, e 

podemos afirmar que, diferentemente, o logos tenta uma explica9白o racional 

Retomando o que falamos at6 aqui, do conjunto das fbulas es6picas, h台  

textos que apresentam a explica頭o mtica, encontrada nos textos hom白ricos, e h白  

outros que apresentam a explica頭o racional, iniciada com os pre-socrticos 

Estamos situando as fbulas es6picas em um contexto de passagem que podemos 

chamar do mythos ao logos, isto 白  , o caminho que culminou com a filosofia posterior 

a S6crates. Podemos entender que essa caracteristica de apresentar tanto aspectos 



59 

mticos quanto l6gicos seja em decorr6ncia da cria9ao an6nima e popular na sua 

origem e da recolha por escolas filos6ficas em uma etapa posterior, ou em 

decorrncia do esprrito de 白  poca que usava os dois termos indistintamente. De 

qualquer maneira,6 impossivel determinar a data de cada fbula, o que sabemos 白  

que no s白culo V a.C. essas j白  eram atribuidas a Esopo 

Lingisticamente falando, tanto mythos quanto logos s白o palavras usadas nos 

epimtios para lig白-los a narra頭o, o que demonstra uma indiferencia頭o delas. 

Dezotti (1992/1993) identificou todas as formas metalingaisticas dos epimitios e as 

mais recorrentes s白o mythos e logos. As formas mais comuns encontradas s白o as 

seguintes: 

o mito mostra que: 51 vezes 

o discurso mostra que: 67 vezes 

. assim: 47 vezes 

● assim tamb白m: 35 vezes 

que: 63 vezes 

Mythos e logos s白o termos que, em seu sentido comum, significam "palavra, 

narra頭o". E com Herclito (cerca de 540-470 a.C.) que logos desempenha, pela 

primeira vez, um papel de relevo (PETERS, 1983, p. 135-136), sendo que o fil6sofo 

o emprega freqロentemente em seu sentido comum. Her白clito tem uma doutrina em 

volta do logos como um principio organizador, relacionado com o significado comum 

de logos como propor頭o, ilustrados pelos fragmentos i5 e 506. Em Her白clito, logos 

tamb6m 白  faculdade mental, conforme o fragmento 397 

4 ,・ー一‘一  A一一一Lこ一  l 一  一一一一一一一巴一  ー」ー  ー，,一」一  I』I、．，一、  'Esta tamDem e a conceDcao ae ヒIiaae (13(W. 
5 Frag. I - uDe試e logos sendo sempre os homens se tomam descompassados quer antes de ouvir 
quer t白o logo tenham ouvido; pois, tomando-se todas (as coisas) segundo esse logos, a inexperientes 
se assemelham embora experimentando-se em palavras e a96es tais quais eu discorro segundo (a) 
natureza distinguindo cada (coisa) e explicando como se comporta. Aos outros homens escapa 
quanto fazem despertos, tal como esquecem quanto fazem dormindo". 
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Para Maria Helena Rocha Pereira (1967, p. 197), o logos heraclitico "6 uma 

manifesta頭o da estrutura racional das coisas". O sentido de "raz白o" n白o teria surgido 

surgido com Plat白o, mas sim com Parmenides. Assim como o sentido de "palavra" 

n白o teria surgido com Arist6teles, mas sim com Anax白goras. Como tamb6m o de 

"discurso" n白o teria surgido com Tucidides, mas sim com G6rgias. Is6crates ainda 

distingue os g6neros de logo! (prosa) em oposi頭o aos escritos versificados (ROCHA 

PEREIRA, 1967, p. 197-198). 

Devemos ter sempre em mente o car白ter popular8 das fbulas, ou seja, o 

g6nero conservou em Esopo esse mesmo tra9o popular, diferentemente da 

especializa頭o da filosofia 

Neste ponto, devemos fazer uma distin,o importante. O que falamos at6 aqui 

se refere basicamente 白  narra頭o e n白o 白  moralidade, que, conforme vimos no 

captulo anterior, foi atribuIda 白  fbula depois do s白culo U d.C.. As moralidades t6m 

uma semelhan9a com o que Arist6teles (1964) chama de "m白xima" (nos exemplos 

aristot6licos, as maximas tem autoria, enquanto que as moralidades nao) e com que 

Jolles (1976) chama de "ditado" 

Para Jolles, a locu頭o6 a forma simples que e atualizada em ditado ou 

prov白rbio. A locu頭o 白  a express白o de uma experincia apreendida da seguinte 

forma: 

Comecemos por ver a locu頭o per se. Suponhamos um fracasso que 
poderia ter sido um e xito; atribuimos tal fracasso a um defeito que nos6 
essencial e que conhecemos por experiencia; a falta de "exito", talvez 
digamos nessa circunstancia, 6 obra do acaso. O homem precisa ter sorte. 

Suponhamos agora um e xito que poderia n昏o ter acontecido; se o 
atribuirmos a uma iniciativa audaciosa, que a experiencia nos diz ser o 
germe do sucesso, diremos tamb6m, mas num outro tom, que foi obra do 
acaso: o homem precisa ter sorte. 

A locu弾o aparece, pois, na vida e na arte, sempre que uma experi6ncia 
6apreendida da maneira acima. Mas estes exemplos bastam para mostrar 
que n白o se trata de um juizo crtico a respeito dessa situa弾o, nem de uma 

6 Fragmento 50 - "N白o de mim, mas do logos tendo ouvidos e s自bio homologar tudo 6 um" 
' Fragmento 39 - "em Priene nasceu Bias, filho de Teutames, cujo logos 6 mais que o dos outros". 
8 Popular no sentido proposto por Adrados (1956) 
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reflexo que correria mais ou menos assim: "Se eu tivese agido de outra 
maneira, talvez... etc." Isolamos um fato ou realidade e enfiamo-lo no colar 
da experiencia, que tem uma quantidade enorme de p6rolas semelhantes 
(JOLLES, 1976, p. 133-134). 

Essa express白o da experi白ncia nada tem de didtico, pois nao visa ao 

ensinamento, 6 antes uma constata頭o 

A Locu頭o n含o 6 did白tica, nao possui um carter didtico nem mesmo uma 
tend6ncia didtica. Isso n白o significa que n白o se possa aprender pela 
experincia mas, antes, que n含o cabe conceber a experiencia como algo de 
que se deva extrair uma li弾o. Toda did白tica 6 um come9o, a base de uma 
constru頭o mais vasta, enquanto que, na forma em que a Locu戸o a 
apreende, a experiencia 6 uma conclus白o. (...) O prov6rbio ou ditado 
tampouco 6 um come9o, mas uma conclus含o;6 a rubrica e o selo visvel 
que se ap6em a uma id6ia e que o carter da experi6ncia lhe impe 
(JOLLES, 1976, p. 134-135). 

Acreditamos que as moralidades estejam mais ligadas ao logos do que ao 

mythos por dois motivos. O primeiro 白  que a moralidade 6 de origem posterior e est 

ligada a escolas filos6ficas diferentes (todas posteriores a S6crates em alguns 

s白culos). O segundo 6 que a moralidade 6 a conclus白o de uma experi6ncia, ou seja, 

houve uma elabora頭o mental dessa experincia (a fim de ser expressa em uma 

frase), uma vez que n白o 白  a narra●o da mesma, o que exige, no minimo, que sejam 

estabelecidas rela96es de semelhan9a, atividades tipicamente l6gicas 

Veremos, em La Fontaine, algo diferente, pois acreditamos que a figura do 

autor consegue dar uma certa uniformidade a s fbulas, pelo menos no que diz 

respeito 白  narra●o e 白  moralidade 

Elementos da estrutura das fbulas 

Trabalhamos com a coletnea das f白bulas de Esopo publicada pela L&PM 

Pocket, cotejada com o texto estabelecido Por Chambry (ESOPE, 1985). A colet白nea 
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publicada pela L&PM Pocket conta com 352 fbulas para as quais tentamos um 

primeiro principio de classifica,o a partir da defini頭o de uma tipologia de 

personagens. Baseamos a primeira tipologia a partir de tipos de personagens 

presentes nas fbulas e derivamos a definitiva a partir da combina'o dos tipos 

principais. Assim, os cinco tipos elencados foram: 

S6 animais 

e S6 homens 

S6 deuses 

S6 seres inanimados 

・ S6 plantas 

com esses tipos principais, fizemos as seguintes combina96es 

e Animais e homens 

Animais e deuses 

e Animais e seres inanimados 

Animais e plantas 

. Homens e deuses 

Homens e seres inanimados 

Homens e plantas 

. Deu'e' e seres泊enimados 

Deuses plantas 

Seres inanimados e plantas. 

Tal tipologia conseguiu abranger a totalidade das fbulas de Esopo, sendo que 

alguns tipos mostraram-se mais operacionais que outros devido a sua ocorr白ncia ou 

n白o. Tivemos a seguinte distribui9白o das fbulas es6picas 

S6 animais: 154 ocorr6ncias 
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. S6 homens: 67 ocorr6ncias 

. Animais e homens: 61 ocorr白ncias 

ou seja, apenas com esses trs tipos, temos um total de 282 fbulas, o que 白  muito 

mais da metade das fbulas estudadas. Os demais tipos encontram-se assim 

distribuidos: 

. Homens e deuses: 23 

. Animais e deuses:14 

. S6 deuses: 11 

・ S6 plantas: 6 

. Homens e plantas: 4 

. S6 seres inanimados: 3 

. Animais e plantas: 2 

. Animais e seres inanimados: 4 

. Homens e seres inanimados:1 

. Deuses e seres inanimados: O 

. Seres inanimados e plantas: O 

. Deuses e plantas: O 

totalizando 68 fbulas. 

Mesmo com todas essas combina96es, encontramos duas fbulas que n白o se 

enquadram em nenhuma delas por serem partes de um corpo. Essas fbulas s白o: "A 

cauda e o corpo da serpente" e "O est6mago e os p白s", classificadas como "outro 

tipo" 

Podemos tecer v白rias consideraゆes a partir dessa tipologia. A primeira diz 

respeito 白  pr6pria classifica頭o de uma f白bula em um tipo ou em outro. Assim temos 

fbula em que animais (ou outra categoria como plantas) n白o s含o classificados como 
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tais porque desempenham a sua fun頭o real, ou melhor dizendo, n白o s白o 

personagens, n白o atuam como tais em algumas fbulas. Vejamos dois exemplos 

conhecidos: "A galinha dos ovos de ouro", classificada como do tipo "s6 homens", e 

"A raposa e as uvas", classificada como do tipo "s6 animais" 
、  

A galinha dos ovos de ouro 

Um homem tinha uma galinha que punha ovos de ouro. Achando que por 
dentro ela era s6 ouro, matou-a, mas n白o encontrou nada de diferente das 
outras galinhas. Assim, em vez de descobrir o enorme tesouro que 
esperava, perdeu at6 o pequeno lucro que ela lhe dava. 

Cuidado com a ambi弾o. Contenta-te com o que j白  tens (ESOPO, 1997, 
p. 112). 

A raposa e as uvas 

Uma raposa estava com muita fome e viu um cacho de uvas numa 
latada. Quis peg白-lo, mas n白o conseguiu. Ao se afastar, disse para si 
mesma: 

- Est白o verdes. 
O homem que culpa as circunst合ncias fracassa e n含o v6 que o incapaz6 

ele mesmo (ESOPO, 1997, p. 132). 

Na fbula "A galinha dos ovos de ouro", embora a galinha n白o pare9a ser real, 

uma vez que p6e ovos de ouro, sua fun頭o principal n白o se altera (p6r ovos). O 

personagem aqui 6 o prprio homem que, pela ambi頭o, cr poder obter mais lucro 

ao ter a galinha inteira de ouro do que esperar por um ロ  nico ovo por dia 

Na fbula "A raposa e as uvas", as uvas, ou melhor, a vinha 6 real e toda a 

a9ao d白-se em virtude da fome da raposa. Coisa diferente do que ocorre em "O bode 

e a vinha", classificada como do tipo "animais e plantas", na qual o bode estava 

comendo os brotos da vinha pra vingar-se dela, ao que a vinha, n白o podendo reagir, 

diz ser aquilo um mal que o bode lhe infringe, pois 6 ela quem fornece o vinho com 

que o bode 白  sacrificado9. Logo, segundo a vinha, ela tinha uma fun9白o importante, 

mas diferente disso pensa o bode. A moral dessa f白bula refora o seu conteロdo: ela 

estava recebendo do bode aquilo que ela pr6pria ajudava a infringir-lhe 

9 O sacrificio de um bode est白  ligado 合  s origens da trag6dia grega, conforme a tese mais aceita para 
a etimologia da palavra tragdia (LESKY, 1996). 
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O bode e a vinha 

A vinha estava brotando novamente. Como um bode estava comendo 
seus brotos, ela disse: 
ー  Por que me fazes mal? Acabou o capim? Lembra-te de que sou eu 

que forne9o o vinho no dia do teu sacrifcio. 
Recebers do outro o tratamento que lhes d白s (ESOPO, 1997, P. 168). 

A 一一一ー一一」一  一一一一,一』一一一一里一  一  r一ー一ー  一I！ー  ーーーーーュー  ュ  ーI一一一一：一In ．一一：一  一．一一ー一一一一一一一一  A segunaa consiaera9ao a razer aiz respeito a alegoria~, POIS O personagem, 

em geral, n白o age tal como se esperaria da sua condi9白o, mas sim segundo as 

caracteristicas humanas (salvo quando o personagem j白  for um homem). 

Exemplifiquemos com a fbula'' A raposa e as uvas", j白  citada. Nessa fbula, a 

raposa tem um comportamento esperado de sua condi頭o (isto 白  , procurar alimento, 

tendo fome) at白  a tentativa de pegar as uvas. A partir dai, a justificativa para a sua 

desist白ncia j白白  uma caracteristica humana. Tal fato 6 explicado pela moral que 

atribui esse tipo de comportamento aos fracassados e claro est白, neste caso, que 

n白o se refere a s raposas e sim aos homens que assim agem 

A partir da alegoria, chegamos a uma terceira considera頭o: a fbula n白o 

precisa detalhar e caracterizar seus personagens. Na terminologia de Foster (apud 

SOUZA, 1970) s白o personagens planas. Basta que leiamos "raposa" para que 

" L, , 	一一一一」一一一  ！ーエー I ＝ 一凸一一＝一”II 1一一一一一  一. ー一  一ニ一  ‘一一L一ーー～、  に．J一、 ‘'A pensemos em "astucIa, esperteza, inteltgencia" '', mesmo que nao tennamos iiao~ pt 

raposa e a pantera" (ESOPO, 1997, p. 147). 

A raposa e a pantera 

ー  Veja - dizia a pantera ー, o brilho cambiante de minha pele. 
- Entre n6s, raposas, n白o 6 o corpo que brilha, mas a intelig6ncia. 

Tamb6m a partir alegoria chegamos a uma quarta considera9白o: muitas vezes 

a alegoria s6 fica evidente pela moral. Podemos exemplificar novamente tanto com 

"A galinha dos ovos de ouro", que trata da ambi9白o humana; quanto com "A raposa 

e as uvas" que, se n白o fosse a moral, nao saberiamos que trata do fracasso, j白  que 

lo ,、一一‘一一ー一一．．に一一一一  一  一I一一一！一  ‘ 一一一一一一‘一一皇ー  ーーーーーェー」一一 ‘一一！一，ニ！一  一I一一‘一一  
,叫 しuIItuIIEIt villius・旦 dIegU!Id t d epitsピ11,yao じOF'じWLd Ue Unia 'UダId門SIFdld・  
'Lembramos que e possivei a eIabora"o de uma lista com atribui9oes de comportamentos aos 
animais, como fez Portella (1983, P. 135-136). Essa lista encontra-se no capitulo anterior. 
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a fbula pode ser interpretada de outros modos, como aparece em La Fontaine e em 

Mill6r Fernandes. 

Como nas fbulas es6picas n合o temos a figura do autor, muitas vezes a moral 

nao 6 depreendida facilmente da mesma, mas a ela anexada, dando-lhe um sentido 

privilegiado de entend6-la, como na fbula "As hienas" (ESOPO, 1997, p. 130) que, 

sem aquela moralidade, seria praticamente impossivel deduzir a rela9白o desejada 

Vimos, no captulo precedente, que as fbulas existiam separadamente das 

moralidades que passaram a ser atribuidas aos textos a partir do s白culo II d.C・ , 

consolidando-se a forma pela qual hoje as conhecemos. Vamos a fbula 

As hienas 

fliプロm flip 」ユく  hiAnコs mudam de sexo de um ano oara .o outro: ora s含o 

machos, ora s白o fmeas. Como uma hiena copulava por tras com uma 
fmea, esta lhe disse: 
ー  Est白s me fazendo o que vo fazer contigo em breve. 
Isto vale para o magistrado que te ultraja e a quem suceders logo 

depois. 



LA FONTAINE 

O autor 

A vida de La Fontaine nos 6 contada por v白rios estudiosos (VOSSLER, 1947; 

MARIANO JONIOR, 1992) e todas as vers6es s白o muito parecidas. Adotamos a de 

Mariano Jロnior, que pode ser lida na tradu頭o das fbulas de La Fontaine (1989) da 

editora ltatiaia. 

"Jean de La Fontaine, filho legitimo do pequeno burgues Charles de La 

Fontaine e de Fran9oise Pidoux, nasceu aos 8 de julho de 1621" (p. 19) e faleceu 

aos 13 de abril de 1695. 

Durante sua infncia e adolescncia, o jovem La Fontaine demonstrou talento 

para os estudos, especialmente, dos cl白ssicos e das Sagradas Escrituras. "Aos vinte 

anos, foi admitido como novi9o no convento dos Padres Oratorianos, em Juilly, logo 

se destacando nos estudos, o que lhe valeu ser transferido para Paris, a fim de 

receber instru頭o mais apropriada" (p. 20) 

Assim o fez, mas, passados 18 meses, abandonou os estudos religiosos, 

dedicando-se 白  s leis. Tornou-se advogado, por6m acabou n白o exercendo a 

profiss白o. Nessa 白  poca, come9ou a frequentar os sal6es liter白rios e a compor seus 

primeiros versos. 
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Seu pai, preocupado com a vida bo白mia que La Fontaine levava em Paris, 

acertou seu casamento com Marie H6ricart. Casamento esse que, ap6s 6 anos, teve 

como fruto um filho, em 1653, que La Fontaine ignorou, como ele mesmo escreveua 

esposa: "aborrece-me a id白ia de prender-me 白  s crian9as, por isso fa9o votos de 

ignorar esse inocente" (p. 20) 

La Fontaine viveu muito pouco tempo com a mulher, indo instalar-se na corte 

parisiense sob a prote鱗o de amigas. De qualquer forma, "nunca a desamparou, 

sempre a elogiou e foi seu grande amigo at morrer" (p. 19) 

Quando seu pai morreu, em 1652, herdou-lhe o cargo de Inspetor de A guas e 

Florestas que lhe garantia o sustento sem preocupa96es. La Fontaine queria mais 

queria dedicar-se a s suas leituras e aos seus afazeres Iiter白ri9s. 

Em 1654, aos 33 anos, publicou seu primeiro trabalho, O Eunuco, uma 

comedia adaptada de Terncio, jamais levada a cena. S6 trs anos depois, 

conseguiu aproximar-se de Fouquet1, o homem mais forte do Reino, e instalar-se 

definitivamente em Paris e assumir sua condi,o de homem de letras. 

A partir de ent白o, La Fontaine sempre esteve sob a prote頭o de algum 

mecenas da corte que lhe patrocinava a tranqoilidade necess白ria para seus estudos. 

Assim, em 1661, quando Fouquet foi condenado 白  pris台o, devido 白  ascens白o 

de Luis XIV a condi頭o de monarca absolutissimo, tratou de defend-lo sem,6 claro, 

esquecer de se resguardar contra possiveis persegui96es. 

Em 1664, "obteve a prote9ao da duquesa de Bouillon que lhe conseguiu o 

diploma de gentil-homem, indo servir 白  viva do Duque de Orl6ans" (p. 21). Durante 

os oito anos dessa prote9白o, La Fontaine manteve intensa produ頭o liter白ria e, entre 

1 Fouquet era chefe das finan9as reais 白 6 poca de Mazarino, cardeal regente enquanto se esperava a 
maioridade do filho de Luis XIII. 
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outras publica戸es, publica a primeira e a segunda parte de suas fbulas com 

enorme sucesso. 

Com a morte da duquesa de Orl6ns, em 1672, transferiu-se para a casa de 

Madame de Sabli6re com quem viveu vinte anos. Depois do falecimento desta, La 

Fontaine foi acolhido pelo casal d'Henvart, com o qual viveu seus ロ  ltimos dois anos. 

Rela 9自o das fbulas com o seu contexto 

La Fontaine escreveu no s白culo XVII, o chamado "Seculo de Ouro" da literatura 

francesa, especificamente no periodo do classicismo (HORVILLE, 1991, p. 310 ss.) 

Conviveu com autores como Moliere, Racine, Corneille, Boileau e La Rochefoucauld 

nos sal6es onde a nobreza e a intelectualidade da 6 poca encontravam-se para 

conversar sobre suas id白ias, ou mostrar seus trabalhos, ou ostentar sua riqueza. A 

casa de Madame de Sablire, protetora de La Fontaine, recebia muitos convidados 

em seus sal6es. O magnfico Pal白cio de Versalhes, sede do reinado de Luis XIV,6 

habitado por nobres que trocam amenidades. N白o s6 os nobres, mas tamb白m os 

burgueses podem conhecer as obras da 6 poca atrav6s da leitura e do acesso aos 

teatros, lotando os teatros de Manis, o hotel de Bourgogne e muitas outras casas de 

espet台culos (COLOMBI, 1976, p. 414) 

Essa atmosfera, propicia a difus白o da nova cultura surgida, n白o6 fruto do 

acaso e sim do incentivo dos homens de Estado aos artistas para maior gl6ria do 

absolutismo (COLOMBI, 1976, p. 414) 
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A Fran9a ocupava, na 白  poca de Luis XIV, posi'o de destaque na Europa, 

tendo conseguido a unio em torno de seu rei. Ainda n白o 6 uma na頭o, mas j白  

possui bases s6lidas e uma administra弾o centralizada para isso. Essas bases 

foram fundadas pelo Primeiro Ministro de Luis X川, o cardeal Richelleu, que 

governou a Fran9a de 1624 a 1642. 

Com mao de ferro, Richelieu, ao longo de seu governo, conseguiu fazer com 

que a politica girasse em torno de seu rei a partir de duas frentes de batalha 

principais: a poltica externa e a independ白ncia da nobreza. Richelieu queria a gl6ria 

de Frana e "em sua opini白o, somente uma transforma'o radical poderia salv白-la" 

(WEDGWOOD, 1963, p. 34). Para isso, precisava derrubar a soberania espanhola e 

buscou apoio nos advers白rios da Espanha. A nobreza, por sua vez, possu ia, 

pelo 6 dito de Nantes, o controle de v白rias fortalezas importantes, e o direito 
no s6 de praticar sua religi白o, mas tamb6m de estabelecer seus tribunais, 
excluir os cat6licos de suas cidades e, na realidade, se constituir num 
pequeno Estado aut6nomo, dentro do Estado (WEDGWOOD, 1963, p. 35). 

O rei, portanto, n白o podia realizar qualquer politica que fosse desaprovada pela 

nobreza. A nobreza,6 claro, foi perdendo privil白gios a partir de novos 白  ditos ou da 

repress白o pela for9a. (WEDGWOOD, 1963, cap. 4) 

Richelieu, al6m de tratar de politica estritamente, foi um incentivador das artes 

(WEDGWOOD, 1963, p.106-107). A Academia Francesa, em que La Fontaine foi 

acolhido em 1684, foi idealiza,o sua, pois a 

ambi,o de Richelieu era fazer da Fran9a o lider das artes civilizadas da 
Europa. Dai a Academia, a estabiliza戸o da lingua pela Gram台tica e pelo 
Dicionrio. Estavam sendo lanadas aos poucos as bases n百o s6 para a 
nobre estrutura do Grand Si白de de Luis X1V, mas para o longo predominio 
francs na cultura ocidental (WEDGWOOD, 1963, p.112). 

Como homem de seu tempo, La Fontaine era amigo do autor que passou 台  

Hist6ria e 白  Teoria da Literatura como o te6rico do classicismo: Boileau, que 

escreveu A arte potica (1979). Boileau incentiva La Fontaine a publicar as fbulas, 
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posteriormente, sua obra mais conhecida. Lendo os textos introdut6rios de La 

Fontaine (dedicat6rias e prefcios) e A arte po6tica de Boileau, temos a impress含o 

de ambos dizerem as mesmas coisas. Por exemplo: 

Boileau (v. 90-91, canto I): "Um leitor inteligente foge de um entretenimento frivolo e 

quer empregar sua distra頭o de maneira ロ  til" 

La Fontaine: "A leitura de suas obras [de Esopo] espalha na alma, sem que se sinta, 

as sementes da Virtude, ensinando-nos a nos conhecer sem que disto nos 

apercebamos, crendo ate que estejamos fazendo outra coisa inteiramente diversa" 

(Primeira dedicat6ria ao Delfim, p. 30) 

Boileau (v 7- 10, canto 1): "0 senhor, pois, que consumindo-se num ardor perigoso, 

se lan9a na espinhosa carreira da poesia, n白o se gaste em versos sem fruto, nem 

tome por g白nio um simples versificador" 

La Fontaine: "E sempre que surge a ocasio de empreg白-lo, n白o fugi a este 

preceito, salvo se for para observar outro que n台o e menos importante. E Horcio 

que no-lo d白.白  Este autor n白o quer que um escritor enfrente obstinadamente a 

incapacidade de seu espirito, ou a do tema que escolheu" (Prefcio, p. 39) 

Boileau (v. 60, canto 1): n白o se sobrecarregue com um pormenor inotil; (v. 62, canto 

I): o espirito saciado repele instantaneamente o excesso 

La Fontaine: "qualquer um poder白  narrar-te [ao Delfim] as colossais I faanhas e 

virtudes de teus ancestrais; I quanto a mim, s6 pretendo, em ligeiras pinturas, I 

entreter-te, narrando ing白nuas aventuras" (Segunda dedicat6ria ao Delfim, p. 70) 

Boileau (v. 103, canto I) "nada oferea ao leitor senao o que agrad白-lo" 

La Fontaine: "S6 se aprecia em Fran9a aquilo que causa agrado; esta 白  a regra 

m白xima, e por assim dizer a ロ  nica" (Pref白cio, p. 39) 
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Fica claro que os dois poetas s白o influenciados diretamente pela Arte potica 

de Hor白cio (2002), autor conhecido e apreciado por ambos, que, entre outras coisas, 

pregava a unidade do todo, ou seja, a boa propor弾o das partes. E ele quem diz 

"vocs, que escrevem, tomem um tema adequado a suas for9as; ponderem 

longamente o que seus ombros se recusem a carregar, o que aguentem" (v. 38-39) 

Passagem, ali白s, tomada como ensinamento Por Boileau e por La Fontaine 

Como era de se esperar, La Fontaine tamb6m era conhecedor das novas 

id6ias propostas por Descartes e fez disso tema de um dos seus dois discursos, 

apresentado na fbula I do livro d6cimo, "Os dois ratos, a raposa e o ovo". Por ser 

uma fbula longa (237 versos), transcrevemos apenas alguns de seus versos 

Chamam-na nova [filosofia]. Ouviste ou n含o 
falar a seu respeito? Ela diz que o animal 
白  s m白quinas 6 igual, 
nada escolhe e s6 segue o impulso do momento: 
nele s6 h自  corpo e nunca uma alma ou sentimento, 
aual um rel6iio, que anda a passo bem medidos, 
cegamente e sem ter alvos preconceDiclos. (v. Zじ-る4) 

(. . . )Est feita a impressao; mas como se processa? (V. 44) 

(. . .)O mesmo que um relgio. E n6s? E diferente (v. 52) 

(. . . )Descartes o mortal de q
ue o mundo pago 

faria um deus, sustenta um meio-termo haver 
entre o homem e o espirito, tal qual 
entre o homem e a ostra algum de n6s quer crer 
que existe, como puro irracional. 
Eis, digo, o raciocnio desse autor: 
a aualauer animal sou superior; 
tenho o dom de pensar e sei que penso. (V.D --oij 

ぐ．.) 
Descartes vai mais longe e diz, em suma, 
que ele n白o pensa de maneira alguma. (V. 66-67) 

Essa6 a parte em que La Fontaine exp6e o pensamento cartesiano. Seguindo 

sua argumenta,o, diz que 6 fcil crer em Descartes, porm, quando v6 os 

exemplos da selva, duvida disso. Os exemplos citados s白o tr白s: um o gamo 白  

comparado a um grande chefe, que fugindo dos clarins dos ca9adores, tenta 

confundir os passos e acaba convencendo um filhote a servir de isca para salvar a 
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manada. Outro se refere 白  perdiz que, quando v6 os filhotes implumes em perigo, 

"finge-se de ferida" (v. 87), "atrai para si mesma o ca9ador e o co" (v. 88) e foge, 

afastando o perigo dos filhotes. O a ltimo 6 a admira頭o pelo trabalho dos castores 

que constroem diques e "sabem, no inverno, erguer habita如es; viadutos /sobre 

pantanos" (v. 109-110), ao passo que todo homem que habita ao seu lado nada 

aprendem e "at6 hoje nada mais faz I que atravessar os rios a nado" (v. 113-114) 

Depois desses exemplos, acabamos concordando com La Fontaine: "Que os 

castores t白o s6 sejam corpo vazio I de espirito, jamais a crer me obrigaro" (v. 115- 

116). 

O autor vai mais longe e pergunta: "observo a ferramenta I obedecer a mao; 

mas, e a m白o que a orienta" (v. 162-163), ou seja, o que orienta a mo? Como se 

produz a impress白o? Al6m disso afirma: "e afirmar francamente n白o receio: / 

Descartes n白o sabia muito mais. I Neste mundo, ele e n6s somos todos iguais" (V 

169-171). 

La Fontaine, ainda n白o achando suficientes seus exemplos e sua 

argumenta,o, prop6e, finalmente, a hist6ria que d白  titulo a fbula. Dois ratos 

encontram um ovo, mas avistam ao longe uma raposa. Um dos ratos se p6e de 

costas e segura o ovo com as patas, enquanto o outro o arrasta pela cauda at白  um 

lugar seguro onde os dois podero se banquetear. "Digam-me agora, ap6s tal 

narrativa, I que o animal de espirito se priva? 1 Se de mim dependesse, eu lhe daria I 

tanto quanto na criana se avalia" (v. 198-201). 0 animal tem tanto espirito quanto 

uma crian9a, pois ela, enquanto 6 pequena tambem n白o pensa muito, mas 6 provida 

de espirito 

A l6gica do pensamento cartesiano 6 muito simples: n6s, homens, somos de 

natureza diferente da dos animais, pois temos uma alma imortal, afinal Deus existe 



74 

(Discurso do m6todo, V parte). Parece, em principio, uma incoerncia afirmar a 

existncia da raz台o e da alma, justificando-a a partir de Deus. Incoerente s6 白  

primeira vista; vejamos o porqu6.6 Quando Descartes estava concluindo o seu 

Tratado do Universo, Galileu foi condenado pela Inquisi頭o em 1633, tendo que 

renunciar a teoria helioc6ntrica de Cop6rnico. "Descartes de pronto pediu a seu 

amigo Beekman uma c6pia do trabalho de Galileu e verificou, para seu espanto, que 

muitas das conclus6es a que Galileu chegara eram iguais a s suas" (STRATHERN, 

1997, p. 35). P6s seu Tratado do Universo de lado e dedicou-se a trabalhos menos 

controversos. Em 1637, publicou o Discurso do Mtodo. Entre ter de defender as 

observa96es empiricas e a vida, obviamente a ltima 6 a mais importante. Em uma 

6poca em que a Igreja dominava em todas as 白  reas,6 melhor evitar um confronto 

direto (DESCARTES, 2000, p. 85), como bem o diz o prprio Descartes 

Fazia trs anos que eu concluira o tratado que compreende todas essas 
coisas, e que havia iniciado a rev-lo, com o intuito de entreg白-lo a urn 
editor. auando fiquei sabendo que pessoas, a quem respeito e cuja 
autoridade sobre minhas a96es n白o6 menor que minha prpria raz白o sobre 
meus pensamentos, n白o haviam concordado com uma opiniきo de fsica, 
oublicada pouco antes por algu6m, opini含o com a qual n自o afirmo que eu 
concordasse, mas que nada notara nela, antes de a criticarem, que pudesse 
considerar nociva a religi首o ou ao Estado, nem, conseq uentemente, que me 
imoossibilitasse de escreve-la, se a raz白o tivesse me convencido a faze-lo, 
e isso me fez temer que se encontrasse, da mesma maneira, alguma entre 
as minhas, em aue eu me tivesse equivocado, apesar do grande cuidado 
aue sempre tornei em n白o dar acolhida a novas opini6es das quais nao 
p udesse demonstrar com muita exatid白o, e de no escrever nenhuma que 
nudesse acarretar preiuizo para qualquer pessoa. O que foi suficiente para 
ne obrigar a mudar a decisao que eu tomara de public -las (Discurso do 

m6todo). 

Descartes n白o falou explicitamente a quem estava se referindo, assim como 

n白o afirmou se concordava ou n白o com essa opini白o de fisica, por6m deixa claro 

que esse fato foi suficiente para mudar-lhe a inten9白o de publicar seu tratado, 

mesmo que pudesse demonstrar com exatidao o seu pensamento 

Ainda apresentando as id白ias daquele tempo, a diferena entre corpo e alma 

da fabula, proposta por La Fontaine em seu prefacio, tamb白m foi uma discuss白o a 
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que Descartes (2000) dedicou um trabalho, As paix6es da alma, para fazer essa 

distin頭o, certamente, tentando n白o ferir os principios teol6gicos de que a alma 6 a 

parte mais importante. Para Descartes, h白  uma confus白o entre corpo e alma 

(...) em haver-se concluido, ao observar que todos os corpos mortos s自o 
desprovidos de calor e, em seguida, de movimento, que era a aus6ncia da 
alma que causava a interrup●o desses e desse calor (...), enquanto se 
devia pensar, ao contrrio, que na ocasi白o da morte a alma s6 se retira 
porque esse calor cessa, porque os 6 rgaos que servem para mover o corpo 
se deterioram (art. 5). 
Art. 6 - Para evitarmos, ent白o, esse equivoco, devemos considerar que a 
morte nunca ocorre por culpa da alma, mas apenas porque algumas das 
principais partes do corpo se deterioram; e julguemos que o corpo de um 
homem vivo difere daquele de um morto como um rel6gio, ou outro 
aut6mato (ou seja, outra m白quina que se mova por si mesma), quando est 
montado e tem em si o principio corporal dos movimentos para os quais foi 
construido, com tudo o que se exige para a sua a弾o, distingue-se do 
mesmo rel6gio, ou de outra m自quina, quando est自  quebrado e o principio de 
seu movimento p台ra de atuar. 

A cren9a religiosa diz que a alma 白  a parte mais importante, pois 白  imortal. Os 

evangelhos deixam claro que Jesus6 o Salvador dos homens. Talvez a passagem 

de Joao 6.47-50 seja a mais conhecida: Jesus fala a multidao' LEU garanto a vocs 

quem acredita possui a vida eterna. Eu sou o p白o da vida (...) quem dele comer 

nunca morrer白". E a Igreja quer arrebanhar todas as almas, mas, para isso, 白  preciso 

ter f; logo publica96es que possam causar abalos a essa f n白o sao bem aceitas 

Nessa 6 poca, a ci6ncia ainda n白o tinha for9a bastante para confiar apenas na 

observa,o: era preciso observar tamb6m a teologia 

Descartes n白o tenta ir contra esse preceito, tenta descrever duas fun96es 

fisicas e biol6gicas especficas: a vida e a morte do corpo fisico. A parte mais 

controversa 6 afirmar que a morte do corpo nada tem a ver com uma culpa da alma 

a alma propriamente dita ocupa-se com os pensamentos e n白o com as fun如es 

biol6gicas 

Outro autor importante na 白  poca foi o Duque de La Rochefoucauld, escritor das 

obras Mximas e Reflex6es Morais entre outras, a quem La Fontaine dedicou duas 
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de suas fbulas (liv. I, f白b. 11 e liv. X, fb. 15). Segundo Vossler, La Rochefoucauld 

era o autor contemporaneo mais apreciado por La Fontaine. Ainda de acordo com 

Vossler (1947, p. 22-23), os dois autores expressam a mesma perspectiva 

psicol 6gica, resumida do seguinte modo 

Qual 6 o instinto natural de todos os seres animados e, portanto, tamb6m do 
homem?E O instinto de conserva,o, o 'amor prprio'. Ao n白o ver La 
Rochefoucauld por trs de todas as a戸es e desejos do homem mais que o 
amor prprio natural, nao pode tampouco descobrir nos humanos mais que 
aquilo que nos faz mesquinhos, aquilo em que todos somos iguais e 
compara o heri ao miservel, o santo ao criminoso, o g6nio ao n6scio. 
Comparado com o interior deste instinto, toda a vida superior, espiritual e 
tica, tem parecer adi9貸o, decora●o e mera aparncia (trad. nossa). 

O argumento de Vossler 白  que ambos retratam a sociedade da6 poca: o seu 

egoismo, a falsidade, a falsa mod6stia e a bajula9台o. Sociedade essa apresentada 

friamente por La Rochefoucauld e por interm6dio de animais por La Fontaine 

Vejamos duas m白ximas de La Rochefoucauld para aproximar o pensamento 

desses dois autores: "A adula頭o 6 moeda falsa que tem curso gra9as somente 白  

nossa vaidade" e "A vaidade dos outros nos 6 insuport白vel porque ofende a nossa" 

Agora vejamos a fbula "O homem e sua imagem" (liv. I, f白b. Xl), dedicada ao autor 

das M白ximas: 

Pensava um homem ser o mais belo do mundo, 
sem ter um s6 rival que aos p白s se lhe chegasse. 
Vivia assim feliz, nesse engano profundo, 
Dois chamava de falso o espelho que encontrasse. 
Com o fito de cur-lo, a Sorte, diariamente, 
lhe apresentava sempre,a frente, 
os conselheiros mudos das belas sennoras: 
espelhos, espalhados por todos os iaaos, 
pendurados, presos, rnostraaos 
em todo lugar, em todas as noras. 
Que fez nosso Narciso? Foi-se retugiar 
no mais distante, escuro, ! remoto tugar 
iamais imaginado, onde nao exstia 
um indiscreto espelho. Ali, porem, navia 
certo reqato de 自  gua clara, 
no aual. indo beber, eis que aepara, 
corn sua prpria imagem. "Deve ser miragem, 
auimera v!"ー  e tenta nao ornar 

oara as 白  quaS, que seguem a rolar: 
tenta fuqir dali - fascinante paragem! 
Consegue・o com dificulaaae・・  
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Sabeis perfeitamente o que quero dizer: 
esta doen9a aflige toda a Humanidade. 
O vaidoso 6 a nossa alma, que n含o quer saber 
de ver nossos defeitos; e os espelhos s白o 
as tolices alheias, o reflexo exato 
das nossas; e quanto ao regato, 
s白o as uM白ximas'', obra-prima da Raz含o. 

Essa fbula n白o tem propriamente uma moral e sim uma explica9白o para ela 

Ao dizer que o regato, que 6 uma esp6cie de espelho da nossa vaidade em um lugar 

onde n白o h白  espelhos, s白o as "M白ximas", La Fontaine intensifica o fato de que 

ningu白m pode escapar de um dia ter de encarar os seus pr6prios defeitos, ainda que 

seja vaidoso e ainda que fuja para um lugar ermo 

N台o fizemos um levantamento das semelhanas entre as m白ximas e as 

fbulas, porque n白o 6 o nosso objetivo, assim como n白o fizemos um levantamento 

das semelhan9as entre Boileau e La Fontaine, porque tamb6m n白o 6 nosso 

prop6sito neste trabalho. Acima de tudo, tivemos a inten頭o de caracterizar um 

pensamento de 6 poca e, com isso, mostrar que a fbula n白o 6 simplesmente uma 

estrutura textual: ela 6 fruto de seu tempo e dele participa,6 o que chamamos no 

capitulo dedicado a Esopo de "espirito de 6 poca". Desconsiderar tal fato significa 

desconsiderar uma s白rie de textos por n白o se enquadrar em um modelo textual 

esperado 

Depois dessas considera96es sobre a rela9白o das fbulas com o seu contexto, 

passamos a an白lise estrutural das fbulas de La Fontaine, que sao diferentes das de 

Esopo em muitos aspectos, mas n白o em todos. Vejamos 



Elementos da estrutura das fbulas 

La Fontaine nos deixou nos prefcios, nas dedicat6rias e nas prprias fbulas 

muito de seu pensamento sobre vrios temas, entretanto, aqui, destacamos as 

pr6prias fbulas e seu conteado 

Sobre as fbulas, reconhece, na primeira dedicat6ria ao Delfim, que as 

primeiras s白o de Esopo, assim como conhece a obra Vida de Esopo, de Planudes 

Em seu primeiro livro de fbulas, ele prprio escreveu uma "Vida de Esopo, o frgio" 

La Fontaine confessa que as fbulas s白o infantis 白  primeira vista, porm essa 

infantilidade encobre verdades importantes. Segundo o autor, essa aparncia infantil 

deve-se a s suas caractersticas essenciais: ser 自  til e ser agrad白vel, lembrando a 

li頭o de Horcio. Sendo assim, a leitura das fbulas "espalha na alma, sem que se 

sinta, as sementes da Virtude, ensina-nos a nos conhecer sem que disto nos 

apercebamos, crendo at6 que estejamos fazendo uma outra coisa inteiramente 

diversa" (Prefcio, p. 30). A grande utilidade da fbula, ento, 白  instruir de maneira 

agrad白vel, em conformidade com o pensamento da 6 poca tamb白m expresso por 

Boileau, como vimos anteriormente 

Na segunda dedicat6ria ao Delfim, La Fontaine define a fbula como narraro 

de "ing6nuas aventuras", nas quais "Todos falam: peixes, grous, le6es, e o que 

dizem se aplica a n6s, a cada qual - para instruir o homem, uso o animal". Aqui 

transparece mais claramente essa no頭o de que a fbula instrui, por白m6 no seu 

pref白cio que as id白ias s白o melhor defendidas e at6 exemplificadas 

78 
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Leiamos o pr6prio La Fontaine (Prefcio, p. 38). Esse exemplo 6 i mpar para 

mostrar como a fbula 白  uma alegoria, ou seja, h白  sempre um outro sentido 

"escondido" nas palavras 

Dizei a uma crian9a que tendo Craso avan9ado contra os partas entrou por 
sua terra a dentro sem planejar a maneira de se retirar dali, o que o levou a 
perecer, iuntamente com todo o seu ex6rcito, apesar dos esforos feitos 
oara se proceder a retirada. Dizei 白  mesma criana que a raposa e o bode 
desceram ao fundo de um po9o para matar a sede; na hora de sair, ela 
serviu-se das costas e dos chifres de seu camarada como se fossem uma 
escada, enquanto que ele, ao contrrio, l白  no fundo teve de permanecer, 
devido a sua imprevidencia. (...) Pergunto qual destes dois exemplos 
causar maior impress自o sobre a crian9a: h白  de ser por certo o ltimo, mais 
conforme e menos desproporcionado que o outro 白  pequenez do seu 
espirito. (...) E como, pela defini戸o do ponto, da linha, da superficie e de 
outros principios que nos parecem t谷o familiares acabamos por alcanar os 
conhecimentos que nos permitem medir c6us e terras, de modo semelhante, 
pelas dedu96es e ila96es que se podem tirar aessas taouias, Tormarn 
se o juizo e os costumes, torna-se a crian9a capaz ae granues coisas 
(grifos nossos). 

De qualquer forma, La Fontaine insiste no fato de que as fbulas n白o s白o s6 

morais, elas s白o instrutivas, pois "as particularidades dos animals nessas se 

exprimem, e consequentemente as nossas tamb6m" (Prefcio, p. 38). As fbulas nos 

exprimem porque somos "a sintese do que h白  de bom e de mau nas criaturas 

irracionais" (Prefcio, p. 38). A partir disso, vale a pena ressaltarmos que, em ltima 

an白lise, os personagens das fbulas n白o s白o os animais, mas o prprio homem 

E ainda no prefcio a s primeiras fbulas que o autor trata da sua estrutura, 

reconhecendo que as principais caracteristicas s白o a brevidade e elegancia (como 

s白o breves as fbulas de Esopo e de Fedro), mas reconhece tamb6m que as de seu 

livro n白o sao t白o breves, pois segundo o pr6prio autor, tais "s白o qualidades al6m de 

minha compet白ncia" (Prefcio, p. 36) 

N白o devemos nos esquecer de que La Fontaine era um grande espirito da 

白poca, portanto atento ao gosto e 白  s exig白ncias do seu p白blico. Tal consci白ncia 

pode ser observada no trecho abaixo, em que transparece que sua fun9白o, como 
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poeta, n白o 白  s6 apresentar as fbulas aos leitores franceses, posto que todos j白  as 

conhecem, mas as ter "tornado novas" (Prefcio, p. 36) 

Entretanto, considerei que, sendo essas fbulas conhecidas de todo o 
mundo. eu  n白o teria feito coisa aiquma se as n含o tivesse tomado novas 
auanto a certos detalhes que lhes melhorassem o gosto. E o que se pede 
hoie em dia: auer-se a novidade e a alegria. N白o chamo ae aiegna aquiio 
que excita o riso, mas um certo encanto, uma certa gra9a que se pode aar a 
toda sorte de assuntos, mesmos os mais s6rios. 

Podemos analisar esse trecho sob muitos aspectos. Talvez o mais importante 

seja o conhecimento da tradi頭o e sua op●o, como autor, de introduzir aspectos 

novos a fbula, pois, se assim n白o o fizesse, "n白o teria feito coisa alguma". Ao longo 

deste capitulo, tentaremos mostrar algumas dessas novidades introduzidas por La 

Fontaine no genero. 

Naa ltima frase do trecho, o autor refor9a o fato de a fbula tratar de toda a 

sorte de assuntos, inclusive os mais s6rios. Ou seja, novamente o autor enfatiza que 

se escondem verdades por baixo de uma roupagem pueril. E o que lemos em suas 

fbulas: a apar白ncia ing6nua esconde verdades mais profundas 

Um exemplo desse tipo de leitura 6 a que Gustave Dor, ilustrador das fbulas 

de La Fontaine e da Divina Com白dia de Dante, faz da fbula de abertura "A cigarra e 

a formiga". O enredo 白  conhecido por todos: uma formiga, tendo fome, vai pedir 

emprestados 白  formiga uns gr白os de comida, ao que a formiga responde, "se no 

ver含o cantavas, agora no inverno, dan9a". A ilustra頭o apresenta uma moa vestida 

com andrajos com uma viola na m白o, na porta de uma casa, falando com uma 

senhora ricamente vestida cercada por duas crian9as tamb白m bem vestidas, ou 

seja, o enredo foi transportado por Gustave Dor para uma situa頭o possivel de 

ocorrer na realidade cotidiana. 
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Ainda, no prefcio de La Fontaine (p. 39), podemos encontrar, com rela頭o 白  

estrutura da fbula, um longo trecho, do qual podemos destacar alguns elementos 

importantes logo abaixo da transcri 

O ap6logo e composto de duas partes: o corpo e a alma, conforme se 
poderia cham白-los. O corpo6 a fbula; a moral, a alma. Aristteles n含o 
admite na fbula outros seres que n白o os animais, excluindo os homens e 
as plantas. Esta regra decorre menos da necessidade que da convenincia, 
porquanto nem Esopo, nem Fedro, nem nenhum dos fabulistas a respeitou, 
caso inteiramente contrrio do da moral, da qual ningu6m se dispensa. 
Quando me acontece de n白o mencion白-la, s6 o fa9o nos casos em que ela 
n白o pode ser dita com gra9a, ou onde com facilidade pode o prprio leitor 
supri-la. S6 se aprecia em Fran9a aquilo que causa agrado; esta6 a regra 
mxima, e por assim dizer a a nica. Por isto n含o julguei que fosse um crime 
passar por cima dos costumes antigos, j白  que nao poderia p6-los em uso 
sem faze-lo de maneira errada. Nos tempos de Esopo, a fbula era 
simplesmente contada, seguindo-se-lhe sempre a moral, separada da 
hist6ria. Veio ent白o Fedro que n含o se sujeitou a esta ordem: ele embelezou 
a narrativa, por vezes transferindo a moral do fim para o come9o. E sempre 
aue surae a ocasio de empreg白-lo, nao fugi a este preceito, salvo se for 
para observar outro que nao 6 menos importante. E Horcio que no-lo d白  
Este autor n白o quer que um escritor enfrente obstinadamente a 
incapacidade de seu espirito, ou a do tema que escolheu. Segundo ele 
afirma, jamais um homem que deseja lograr e xito age desse modo; ao 
contrrio, ele abandona tudo aquilo que ele bem sabe n白o ser capaz de 
fazer bem feito: 

uae 
perat tractata nitescere posse, relinquit2 

Foi o que fiz com respeito a certas moralidades nas quais n白o acredito 
muito. 

I - a fbula comp6e-se de duas partes: o corpo e a alma. J白  vimos, anteriormente, 

que Descartes tamb白m se dedicou a esse tema, mas n白o 6 a discuss白o filos6fica 

que nos interessa agora. O corpo 6 o que chamamos de narra9含o e a alma 白  a 

moralidade, portanto a moralidade 白  a parte mais importante da fbula; 

2 - a presen9a constante de moralidade, mesmo quando n白o est expressa, est 

implicita. Mesmo que o tema de uma fbula seja es6pico, a moralidade est白  de 

acordo com o narrado e n白o, necessariamente, como se apresenta em Esopo3. Essa 

marca 6 fundamental para aquilo que estamos chamando de presen9a de autor que 

vai tra9ar uma linha i ntegra de interpreta「o, diferentemente do que ocorre com as 

2 "E o aue n言o espera poder tratar com brilho, ele o deixa." 
3 Falamos Esopo; porque foi o autor em quem nos detivemos. La Fontaine tambem busca iaDuias ae 

Fedro. 
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fbulas de Esopo, que, como vimos, s白o an6nimas e recolhidas por escolas 

filos6ficas que lhes atribuiram as moralidades que hoje conhecemos. Em La 

Fontaine, as moralidades n白o se contradizem, poIs descendem de um a nico autor 

que nao se deixou levar pela tradi頭o e guiou-se pelo seu pr6prio pensamento ("Foi 

o que fiz com respeito a certas moralidades nas quais n白o acredito muito"); 

3 - a presen9a tanto de promitio (moralidade antes da narra9白o) quanto de epimitio 

(moralidade depois da narra'o); 

4 1 a presen9a de animais, homens e plantas. Realmente esses s白o os personagens 

das fbulas de La Fontaine, mas n白o s白o os a nicos; acrescentam-se ainda deuses e 

seres inanimados. O maior nロmero, porm, 白  de "s6 animais", "s6 homens" e 

"animais e homens", que mais adiante est detalhado. 

5 1 a preocupa頭o com o leitor (preocupa●o em agradar ao pロblico) 

O levantamento completo das fbulas de La Fontaine encontra-se no apendice 

B; aqui apresentamos os dados gerais ja tabulados. No levantamento das fbulas de 

Esopo, usamos apenas o crit6rio "personagens", todavia, para La Fontaine, sentimos 

a necessidade de um detalhamento maior e escolhemos os seguintes crit6rios 

Personagens (mantivemos os mesmos tipos propostos para Esopo ー  "s6 

animais", "s6 homens", "s6 deuses", "s6 seres inanimados", "s6 plantas", 

"animais e homens", "animais e deuses", "animais e seres inanimados", 

"animais e plantas", "homens e deuses", "homens e seres inanimados", 

"homens e plantas", "deuses e seres inanimados", "deuses e plantas", "seres 

inanimados e plantas"); 

Correspond白ncia com fbulas de Esopo; e 

Tamanho da fbula. 
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Cada um desses crit白rios foi aplicado a cada fbula. Como La Fontaine possui 

doze livros de fbulas, mantivemos essa organiza頭o, que nos possibilitou chegar a 

importantes conclus6es, a partir do cruzamento de informa96es. Sao a essas 

informa加es a que, agora, passamos, de acordo com a ordem acima apresentada 

・ Personagens 

Mantivemos a tipologia de personagens usada para as fbulas de Esopo, a 

qual se mostrou bastante operacional. Encontramos praticamente a mesma 

distribui頭o das fbulas de Esopo com a predominancia de "s6 animais", "s6 

homens" e "animais e homens", que totalizam 203 das 240 fbulas de La Fontaine. A 

distribui頭o por tipo ficou assim: 

● S6 animais: 109 

. S6 homens: 58 

. Animais e homens: 36 

● Homens e deuses: 11 

● Outro tipo: lo 

. Animais e deuses: 7 

● S6 deuses: 5 

. S6 seres inanimados: 2 

・ S6 plantas: I 

. Homens e plantas: I 
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A categoria "outro tipo" mostrou-se diferente da de Esopo. L白, foi usada para 

duas fbulas cujos personagens eram partes de um corpo ("A cauda e o corpo da 

serpente" e "O est6mago e os p6s"). Aqui, encontramos duas fbulas 

correspondentes 白  quelas e encontramos, tamb6m, outras em que aparecem mais de 

dois tipos de personagens na mesma fbula. Por exemplo, em "Os companheiros de 

Ulisses",6 narrada a conhecida passagem da Odiss6ia, quando os companheiros de 

Ulisses s白o metamorfoseados em animais por Circe. Na fbula, Ulisses quer que 

seus companheiros voltem a ser homens ao que Circe tem dロvidas se querer白o 

realmente. Aquele, ent白o, sai a perguntar-lhes, mas nenhum deles quer voltar a sua 

condi o humana novamente. Nesta fbula, aparecem "homens, animais e deuses", 

categoria de que n白o dispロnhamos, mas que n白o sentimos falta por serem poucos 

os exemplares. 

Nessa mesma categoria ("outro tipo"), encontramos a fbula "O parto da 

montanha" (liv. V, fb. X), em que aparecem "homens, a montanha e animais" (a 

montanha d白  a luz a um rato), tambem sem correspondente na nossa tipologia 

Encontramos, ainda, a fbula "A gota e a aranha" (liv. Ill, fb. VIII), cujos 

personagens s白o "animais, homens e uma doen9a". De qualquer forma, essa 

categoria serviu para enquadrarmos, em geral, fbulas que possuem mais de dois 

tipos ou outro tipo de personagens 

As categorias envolvendo tanto "seres inanimados" quanto "plantas" n白o se 

mostraram operacionais: das nove tipologias possiveis4, apenas trs tiveram 

manifesta96es, totalizando somente quatro ocorrncias 

N白o julgamos pertinente 白  nossa inten9白o de estudar o g6nero fbula o 

cruzamento do crit6rio "personagens" com os demais. Especificamente com este 
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critrio queremos demonstrar que ha categorias mais privilegiadas para ocorr6ncia 

em uma f白bula, mostrando, com isso, uma especie de exig6ncia da prpria estrutura 

fabular, que, agora, vamos come9ar a detalhar 

Al6m do que expusemos sobre os personagens no capitulo dedicadoa fbula, 

com o levantamento exaustivo de Esopo e de La Fontaine, percebemos que os tipos 

"s6 animais", "s6 homens" e "animais e homens" (nesta ordem) s白o os mats 

esperados, totalizando 80% das fbulas de cada de cada autor aproximadamente5 

Para citar Vossler (1947, p. 79), com cujo pensamento concordamos 

難尋鷺鷺

tudo parimais foiNosso
ou em蕪鷺鷲曹  

fbulas (trad. nossa). 

Detalhando um pouco mais o que queremos dizer: se, para o caso de Esopo, a 

discuss白o acerca da influ6ncia do pensamento mitico pode ter relev白ncia, para La 

Fontaine n白o. Se houve alguma rela頭o entre pensamento arcaico e as fbulas, 

apontada pelos mit6logos, o mesmo argumento n白o6 suficiente para explicar a 

continuidade da presen9a de animais em fabulas posterior ao longo da Hist6ria da 

Literatura Ocidental. Acreditamos que essa presen9a deva-se a especificidade do 

proprio g白nero, a quilo que e chamado pela Estetica da Recepro de "horizonte de 

expectativa". A partir de tal perspectiva, existem determinadas caracterIsticas ja 

esperadas pelo leitor de acordo com o g6nero. Assim, o autor trabalha com essas 

caracterlsticas, a fim de apresentar ou frustrar a expectativa de seu leitor 

Umberto Eco (1997, p. 81) usa um termo que julgamos muito apropriado para o 

nosso estudo, o "acordo ficcional" 

蕊贈se急鷺器農際篇器蕊S農盟濃欝na器諜e識
res i
ises習際票  
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,& norma b自sica oara se lidar com uma obra de fic9o6 a seguinte: o leitor 
nrecisa aceitar tacitamente um acordo ficcional, que Coleridge chamou de 
"suwensao da descren9a". O leitor tem de saber que o que est' sendo 
narrado e uma hist6ria imagin白ria, mas nem por isso deve pensar que o 
eser ter esta contando meitiras. De acordo com John Searle, o autor 
sirnolesmente finie dizer a verdade. Aceitamos o acordo ficcional e fingimos 
que o que 6 narrado de fato aconteceu (os grifos est百o no original) 

Portanto, segundo esse acordo ficcional, o leitor aceita como natural a 

presen9a de animais agindo como se fossem homens nas fbulas. Ali白s, 白  isso que 

ele espera, al6m da presen9a dos pr6prios homens. Ainda segundo Eco (1997, p. 22 

ss e p. 81), esse 白  o leitor-modelo esperado pelo autor-modelo: um leitor que 

conhece esse acordo ficcional. 

Nem sempre, porm, a f白bula teve leitores-modelo; j白  houve leitores que 

cobraram mais razoabilidade do g6nero. O caso mais conhecido talvez seja de 

Rousseau que em seu EmIlio (apud JESUALDO, 1978, p. 145-149) faz a an白lise da 

fbula "El cuervo y ei zorro", de Samaniego (fbula correspondente 白  "O corvo e a 

raposa", de La Fontaine, na qual a raposa, por bajula'o, faz o corvo "cantar' 

deixando cair o seu queijo, para a felicidade da raposa). Entre os numerosos 

argumentos ali expostos, selecionamos a passagem em o autor discute se os corvos 

e as raposas comem queijo: 

r'rmr rww1e um '.nn,o ter no bico um queijo sem deix-lo cair? Os corvos 
鼠誌ば姦載 §証bsるashs II"es d .ば姦載 §証bsるashs II"es de h -comem aueiio? So essas as li"es de hist6ria natural que s白o dadas a 

seus filhos? N白o nos devemos afastar nunca da verdade 
(. . . \ 

(ti' nprfiime se evola desse queijo, capaz de espalhar-se do ramo da 
る誌「g tnr言  tt rnnnsa! Ela aosta de queijo? As raposas fariam pequeno 

I V%#I 論詳§ョ痛‘而g, ----晶09§fre .晶09§frequ -estrago nos galinheiros, se no os frequentassem mais que a s leitarias 
(apud JESUALDO, 1978, p. 146-147) 

Como vemos, Rousseau n白o aceitou o acordo ficcional e cobrou de cada 

personagem que agisse conforme os caracteres que lhes s台o proprios e nao de 

acordo com o melhor arranjo da trama 

"seres inanimados e plantas" 
5 Para Esopo 79% e para La Fontaine じ  4"fo. 
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Consideramos que, por enquanto,6 suficiente o que expusemos sobre os 

personagens. Passemos, agora, a outro dos crit6rios de classifica'o usados para 

as fbulas de La Fontaine e sua rela頭o com a estrutura fabular 

. Correspond6ncia com f白bulas de Esopo 

A utiliza,o deste crit白rio nos auxiliou a dissipar uma primeira impress台o que 

se pode ter das fbulas de La Fontaine: de que elas seriam baseadas em Esopo 

Pelo menos j白  chegamos a ter tal impress白o. O levantamento demonstrou que a 

maioria das fbulas de La Fontaine cont白m temas n白o-es6picos, ou seja, sem 

correspondentes em Esopo. La Fontaine diz, em seus prefcios, basear-se tambem 

em Fedro e em Pilpay, porm n台o chegamos a fazer um levantamento dos textos 

desses autores. Os nロmeros s白o os seguintes: 

F白bulas com temas es6picos: 96 

F白bulas com temas n白o-es6picoS: 144 

Novamente, aqui, encontramos uma esp6cie de comprova頭o da estrutura 

fabular, pois, mesmo tratando de temas n白o-esopicoS, La Fontaine mant白m a 

mesma estrutura e chegamos, muitas vezes, a pensar que a f白bula era uma 

retomada de uma de Esopo. Ou seja, existe uma estrutura subjacente a qual La 

Fontaine manipulou para chegar a tal efeito. Por exemplo a fbula "O asno e seus 

donos" (liv. IV, fb. Xl) tem caracterIsticas semelhantes a fabula esopica "As r白s que 

queriam um rei". Nos dois casos, os personagenS descontentes apelam para que os 
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deuses lhes ajudem e os deuses atendem seus pedidos, mas, depois, os 

reclamantes querem voltar para as suas antigas condi96es 

As rs que queriam um rei 

Irritadas com a anarquia que reinava entre elas, as rs enviaram uma 
deleaac白o a Zeus: queriam um rei. Zeus viu como elas eram ingenuas. 
Joaou ent白o um pedaco de madeira no a9ude dizendo-lhes que aquiio era 
seu rei. A principio assustadas com o ruido, as rs fugiram para a parte 
mais profunda do acude. Depois, como o peda9o de madeira permanecesse 
im 6vel, elas voltaram 合  superficie e come9aram a zombar do seu soDerano 
a Donto de montar em suas costas. 

Achando-se loqradas, voltaram a Zeus e pediram um rei um pouco mais 
en6rgico. Zeus ent白o lhes enviou uma hidra que se lan9ou soDre eias e as 
devorou.

Mais vale ter como governante um bravo homem, embora lento, que um 
celerado que semeia o terror (ESOPO, 1997, p. 161) 

O asno e seus donos 

Queixava-se 白  Fortuna o asno de um verdureiro 
Dor ter de levantar-se antes de o sol raiar. 
ー  "O prprio galo esta dormindo no poleiro, 
e eu i白  sai pra trabalhar! 
enauanto todos sonham, eu, morto de sono, 
estou levando o qu6? Verduras ao mercaao...ー  
ー  "Est白  bem: vou dar-te outro dono" - 
disse, penalizada, a Sorte, e lhe foi dado 
outro propriet白rio; agora um curtidor. 
Os fardos to pesados, e seu mau oaor 
logo desanimaram o asno impertinente 
'"Prefiro retornar ao dono anterior. 
Quando a fome apertava, eu imediatamente 
virava a cabe9a e pegava 
uma folha de couve que nada custava. 
Aqui, pelo contrrio, s6 sobram para mim 
chicotadas..." A Sorte, clemente, por fim 
entregou-lhe a um carvoeiro. 
Ai s6 melhorou o cheiro, 
aumentando a sujeira. Outra queixa ele fez. 
Irritou-se a Sorte: - "Ai de mim! 
Nem cem monarcas de uma vez 
me tomariam tanto tempo assim! 
E a sina dele n白o 6 essa, enfim?" 

A Sorte tem raz白o: todo o mundo se queixa 
de sua condi,o; ningu6m est自  contente 
com sua situa顧o presente. 
Se oor acaso J自piter resolve e cieixa 
o aue tem de fazer, para a todos atenaer, 
h白  de por certo enlouquecer! 

Se associarmos a este crit6rio a ordem dos livros, verificaremos um dominio 

dessa estrutura tabular a ponto de os seis ロ  ltimos livros totalizarem 97 t白bulas com 

temas n白o-esopicOS e apenas 19 com temas esopicos. Claro que tal analise tambem 
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se baseia na interpreta頭o dos dados dos seis primeiros livros, que apresentam uma 

estrutura inversa, totalizando 77 fbulas com temas es6picos e 47 com temas n白o- 

es6picos. Vejamos a distribui頭o por livro 

se baseia na interpretação dos dados dos seis primeiros livros, que apresentam uma 

estrutura inversa, totalizando 77 fábulas com temas esópicos e 47 com temas não- 

esópicos. Vejamos a distribuição por livro: 

Quadro 1: Distribui9ao dos temas nos livros de La Fontaine Quadro 1: Distribuição dos temas nos livros de La Fontaine 

LIVRO FÁBULAS COM 
	TEMA ESÓPICO 

FABULAS COM 
TEMA NÃO-ESÓPICO 

1  12 10 
2  14 6 
3  9 9 
4  14 8 
5  15 6 
6  12 9 
7  4 14 
8  7 20 
9  4 15 
10  2 14 
11  0 9 
12 2 25 

Acreditamos que essa prefer白ncia por temas n白o-es6picos deva-se ao esfor9o 

de originalidade, expresso j白  no Prefcio aos seus seis primeiros livros. No entanto, 

nos primeiros, predominam os temas esopicos. Somente nos seis ltimos e que esse 

esforo tomar白  conta de todos os livros, mesmo que ele reconhe9a que muitos dos 

assuntos dessas fbulas foram tirados de Pilpay, mas n白o a forma 

Esse esfor9o de originalidade, que tamb6m podemos chamar de esforo de 

autoria, 6 a conscincia do autor que sabe que n白o pode apenas copiar seus 

modelos, deve antes "emprestar maior variedade" a sua obra, caso contr白rio, nada 

faria, como La Fontaine mesmo o diz. Vejamos um trecho de "Advertencia" (p. 17- 

18) (esp6cie de prefcio aos seus ltimos livros) 

Eis a nii uma seaunda coleco de fbulas que ora apresento ao pblico.. 
菰gue「  2節師do dar 白  maior parte destas um toque e u叫om algo diverso 

品ご‘ii''.rcterizaram as orimeiras, abordando novos assuntos e 
mnrcthndn maior variedade a esta minha obra.一  Os temas m鷲  

conhecidos. aue espalhei copiosamente nas duas primeiras partes deste 
trhaIhn, combinavam melhor com as cria96es de Esopo que com as 
presentes.ー  Em rela9吾o a eles, fui mais comedido, visando a nao correr o 

Acreditamos que essa preferência por temas não-esópicos deva-se ao esforgo 

de originalidade, expresso já no Prefácio aos seus seis primeiros livros. No entanto, 

nos primeiros, predominam os temas esópicos. Somente nos seis últimos é que esse 

esforgo tomará conta de todos os livros, mesmo que ele reconhega que muitos dos 

assuntos dessas fábulas foram tirados de Pi[pay, mas não a forma. 

Esse esforgo de originalidade, que também podemos chamar de esforgo de 

autoria, é a consciência do autor que sabe que não pode apenas copiar seus 

modelos, deve antes "emprestar maior variedade" a sua obra, caso contrário, nada 

faria, como La Fontaine mesmo o diz. Vejamos um trecho de "Advertência" (p. 17- 

18) (espécie de prefácio aos seus últimos livros): 

Eis aqui uma segunda coleção de fábulas que ora apresento ao público. 
Julguei apropriado dar maior parte destas um toque e um tom algo diverso 
dos que caracterizaram as primeiras, abordando novos assuntos e 
emprestando maior variedade a esta minha obra. Os temas mais 
conhecidos, que espalhei copiosamente nas duas primeiras partes deste 
trabalho, combinavam melhor com as criações de Esopo que com as 
presentes. Em relação a eles, fui mais comedido, visando a não correr o 
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risco de me tomar repetitivo, porquanto seu nロmero n白o 6 infinito. Nesta 
inten弾o, foi necess自rio lan9ar m巨o de outros temas, ampliando as 
circunstancias desses relatos, que ademais me pareciam estar a pedir um 
novo estilo. Por pouca que seja a aten●o que lhes dispense o leitor, por 
certo ir reconhecer-se nessa ou naquela fbula; por isto, n員o me parece 
necess白rio expor aqui as raz6es que me levaram a escrev6-las, nem de 
onde extraI os assuntos que aqui abordo. Somente direi, por uma questo 
de reconhecimento, que devo a maior parte deles ao s白bio indiano Pilpay, 
cujo livro j白  foi traduzido em todas as linguas. Tinham-no seus conterrneos 
por um anci各o bastante original com rela頭o a Esopo, presumindo ser este, 
na realidade, o personagem escondido sob o nome de Locman, o s白bio. 
Tamb6m de outras fontes recolhi interessantes temas. Finalmente, procurei 
dotar estas duas ltimas partes de toda a diversidade de que fui capaz 

La Fontaine reconhece o pre9o da tradi頭o, mas n白o se deixa levar somente 

por ela: sente que 6 necessario dar a sua contribui9白o, tanto aumentando a sorte de 

assuntos tratados nas fbulas quanto lhes dando um novo estilo. Esse novo estilo6 

o que veremos logo abaixo 

Agrupamos em tr6s tipos principais as mudan9as estilisticas apresentadas nas 

fbulas de La Fontaine. Esses grupos n白o significam caracteristicas isoladas, 

podendo uma fbula conter uma, mais de uma ou nenhuma delas. A fim de facilitar 

os desdobramentos seguintes, apresentamos esses tipos de mudan9as 

I) na esfera do autor empirico 

li) na esfera do narrador 

ー  narrador explica a fbula 

- narrador permite que os personagenS falem 

- narrador apresenta mais detalhes que as fbulas es6picas 

Ill) na esfera tem白tica 

Um exemplo da primeira mudana e a ja citada f白bula "Os dois ratos, a raposa 

e o ovo" (liv. X, fb. I), em que o autor se vale da fbula para defender seu ponto de 

vista, funcionando, assim, com um exemplo. Queremos apontar com essa fbula a 

presena do que Umberto Eco (1997) chama de autor empIrico. Quem se manifesta 

nessa f白bula 白  o autor empirico e n白o o narrador. N白o vamos citar todos os 
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exemplos, por6m h白  outras fbulas em que isso ocorre, como tamb白m n白o vamos 

citar os exemplos dos pr6ximos casos. 

Na esfera do narrador ocorreram as mudan9as mais expressivas quando se 

comparam as fbulas de Esopo e de La Fontaine. Como vimos, em Esopo, o 

narrador 6 a figura dominante e s白o poucas as fbulas em que h白  di白logo; quando 

h白, s白o extremamente curtos e quase sempre n白o passam de dois. Depois da 

narra頭o, segue a moralidade que funciona praticamente como um prov白rbio que 

pode se aplicado a vrias situa96es, inclusive 白  fbula em questo 

N白o h白  em Esopo uma fbula como "O homem e sua imagem" (liv. I, fb. XI), 

de La Fontaine, j白  citada, em que o narrador explica o significado dos elementos ali 

presentes. Ele explica a sua prpria alegoria. Queremos citar mais um exemplo 

desse tipo de situa「o: a fbula "Os ladres e o asno" (liv. I, fb. Xlll) 

Os ladres e o asno 

Por um asno roubado, dois ladres brigavam. 
Um queria guard自-lo; outro achava mais certo 
vend-lo, e por isso trocavam 
socos e pontap6s. Nem viram, ali perto, 
um terceiro ladro, escapando com o burro, 
sem dar ou levar um s6 murro... 

O asno seria certa provincia distante, 
pela qual lutam, neste instante, 
o principe da Hungria, o Turco e o Transilvano. 
Em vez de dois so trs:6 muito pano 
para pouca roupa. Assim, a nenhum desses trs 
caber a tal provincia, at6 que chegue a vez 
de surgir de algum lugar um quarto elemento, 
e ent百o: adeus, jumento! 

A parte final n白o 6 uma moralidade. Parece que somente uma moralidade nao 

garantiria que o leitor-modelo lesse aquilo que 6 desejado pelo autor empirico, que 

se v白  obrigado a interferir como pr6prio autor, ou como narrador. J白  vimos que uma 

das preocupa96es de La Fontaine era com o seu publico. Talvez ele desconfiasse 

de n白o encontrar leitores-modelo. 



92 

Para as outras duas mudanas quanto 白  esfera do narrador, selecionamos o 

mesmo exemplo: "O leao apaixonado e o campon6s" de Esopo e "O le台o amoroso" 

de La Fontaine. A primeira mudan9a 6 a permiss白o para os personagens falarem 

Eles, em geral, continuam monovocais, pois n台o tm conscincia do seu mundo, que 

fica na esfera do narrador. A segunda caracteristica 6 apresentar mais detalhes, a 

fim de ressaltar os caracteres de cada personagem 

O le白o apaixonado 

Um leao se apaixonou pela filha de um campones e a pediu em 
casamento. Como no queria dar sua filha a um animal selvagem a quem 
temia dizer nao, o campones imaginou o seguinte. Declarou ao le白o, que o 
pressionava insistentemente, que o considerava digno de casar com sua 
filha. Ele Iha dana sob uma condi弾o: que arrancasse os dentes e aparasse 
as garras, pois isso a assustava. O le白o aceitou a proposta facilmente: 
estava apaixonado. Mas, em troca, conseguiu apenas o desprezo do 
campones, pois, quando voltou, foi expulso a pauladas. 

Se, ao confiar em algu6m, renuncias a tuas prerrogativas, tu te tomas 
presa fcil para os que at6 ent白o te temiam (ESOPO, 1997, p. 113). 

O le自o amoroso 
A Mademoiselle de Svign 

S6vign白, beleza invulgar 
que serve de modelo 白  s Gra9as: 
desta fbula n白o desfa9as, 
por mais que possam estranhar 
que um le含o, animal terrivel, 
dome seu genio irascvel, 
e se transforme, de repente, 
num gatinho manso e inocente! 
E tudo por causa do amor, 
esse indecifrvel senhor 
de nossas aゆes! E feliz 
quem escapa de seus ardis. 
Se te causa aborrecimento 
este assunto, que sirva ent白o, 
a fbula que te apresento, 
como um preito de gratidao, 
afeto e reconhecimento. 

No tempo em que os bichos falavam, 
quase todos ambicionavam 
entrar para o convivio humano. 
N白o h白  por que julgar insano 
tal anseio, pois cada qual 
acalentava esse seu plano 
com base em merito real, 
que o tornaria quase igual 
a n6s: for9a, ast自cia, dec6ncia 
e outros predicados que tais. 
Mas vamos 白  hist6ria, sem mais. 



Um le含o de nobre ascendencia, 
num prado viu, entre aos zagais, 
uma pastora, e apaixonou-se. 
N白o esperou nem um momento: 
pediu-a em casamento. 
O pai da jovem assustou-se, 
mas como negar tal pedido? 
Ademais, o fruto proibido 
sabe melhor ao paladar; 
recusando um tal pretendente 
cabeludo, airoso e valente, 
podia o pai precipitar 
um casamento clandestino. 
Assim pensando, o pai, ladino, 
lhe respondeu: - "Ter-te por genro 
me agrada, mas como evitar 
que tu abraces, sem machucar, 
aquele corpinho to tenro? 
Corta as garras e as mant白m rentes 
as patas, e lima teus dentes, 
de modo que teus beijos sejam 
mais delicados, e os abra9os 
n白o causem dores ou incha9os. 
Isso 6 o que as donzelas desejam". 
O le含o tudo consentiu, 
to cego o deixara a paixao. 
Sem garras ou dentes, se viu 
como um desarmado basti白o. 
Um bando de ces cai-lhe em cima 
sem que ele oponha resistencia. 
Ah, o amor! Quando se aproxima 
a sua vez, adeus prudencia! (LA FONTAINE, 1989, liv. IV, fb. I) 

A esfera tem白tica foi a mais difcil de caracterizar e preferimos citar alguns 

exemplos. J白  apresentamos a fbula "Os dois ratos, a raposa e o ovo" em que 白  

discutida a filosofia cartesiana, entao em voga; a fbula "O rato que se retirou do 

mundo" (liv. Vil, fb. 川) apresenta a contenda entre Fran9a e Holanda. Esses dois 

exemplos mostram temas ligados a quest6es de 白  poca, assim como a j白  citada "Os 

ladr6es e o asno". H白  fbulas que tratam do prprio fazer po6tico, como abaixo 

citamos "Contra as pessoas difceis de agradar" (liv. Il, fb. I). Al6m de existirem as 

que mudam o sentido es6pico, como em "O cisne e o cozinheiro" (liv. Ill, fb. XII), 

tamb白m abaixo transcrita: 

Contra as pessoas dificeis de agradar 

Se, ao nascer, eu tivesse recebido os dons 
que Caliope reserva a t含o poucos mortais, 
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poderia engendrar mii relatos, tao bons 
como os que fez Esopo: cria"es geniais. 
Porm, como n含o fui do Pamaso escolhido, 
tomo dessas fic6es e lhes ponho ornamento. 
Se melhores n白o ficam, que fazer? Lamento, 
mas deixo tal mister para alguem mais sabido. 
Tentando dar um toque mais atual ao conto, 
fiz o lobo falar, e o cordeiro, de pronto, 
responder. Tamb6m dei 白  s plantas, mudas antes, 
o dom de se tomarem seres bem falantes. 
N白o 6 maravilhoso ter-se um tal poder? 
"Por certo, s言o palavras belas" 
(ou9o os crticos a dizer). 
"Ser que as h白o de merecer 
hist6rias infantis, ridiculas baleias?" 
L vai: Resistiu Tria, dentro das muralhas, 
a dez anos de guerra. Os gregos, j自  casados, 
depois de mais de cem batalhas, 
pensavam desistir de tomar a cidade, 
quando inventou Minerva, com sagacidade, 
um estratagema fant白stico, 
que iria permitir tomar, de modo drstico, 
a cidade sitiada: um enorme cavalo, 
posto onde podia avist-lo 
a sentinela alerta; em seu ventre, porm, 
escondiam-se os gregos, chefiados - por quem? - 
por Ulisses, o s白bio, por Ajax, o audaz, 
por Diomedes, sem medo. E assim 
caiu Tria num dia. "As frases n言o s白o ms," 
diz um censor qualquer, "mas custam a ter fim: 
haja flego! De outro lado, 
6mais fcil acreditar 
numa raposa a bajular, 
que num cavalo desses, t白o exagerado! 
De mais, esse elevado estilo n白o te assenta." 
Um tom abaixo, ent白o. Amarilis, ciumenta, 
sonhava com Alcipes, sem quaisquer receios 
de que as testemunhas desses devaneios 
fossem outras que o c白o e os carneiros. Contudo, a espreitar,num 
salgueiro, Tarciso ouviu tudo. 
ー “Z6firo”ーela diz, suplicanteー，  
"faz escutar-me o meu amante." 
Eis que o censor reaparece 
e me interrompe neste instante. 
"Esse final n白o obedece 
白s regras da boa Poesia. 
Os dois u ltimos versos tem de ser refeitos." 
Esse censor bem que podia parar de procurar defeitos. 
Como ele, tantos descontentes 
a tudo fazem restri9白o! 
Infelizes dos exigentes 
que em nada acham satisfa9白o (LA FONTAINE, 1989, liv. II, fb. I). 

A morte e o cisne 

A lenda e bem conhecida: quando est白o morrendo, os cisnes cantam. 
Ora, um homem encontrou um cisne que estava 白  venda. Disserem-lhe que 
era um animal que cantava muito bem. Ele ent白o o comprou. Um dia, ao dar 
uma festa, pediu que trouxessem o cisne para que ele cantasse. Mas a ave 
ficou calada. No entanto, algum tempo depois, sentido a morte se 
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aproximar, ele entoou um canto fnebre. Quando o dono o ouviu cantar 
assim, disse-lhe: 

pe扉  Se s cantas no momento de morrer, fui bem idiota naquele dia ao tepedir para cantar em vez de te matar. 

(

EAs vezes somos obrigados a a
g
radar mesmo contra nossa vontade

(ESOPO, 1997
, p. 

116). 

O cisne o cozinheiro 

No quintal de uma manso 
em que havia cria頭o 
de patos e de outras aves, 
viviam um marreco e um cisne, destinados 
cada qual a seu fim. N白o lhes havendo entraves, 
viviam lado a lado, sem medo ou cuidados, 
mergulhando no tanque, explorando os recantos, 
satisfeitos da vida e orguihosos de si. 
Um dia, o cozinheiro que morava ali, 
e que tinha por h白bito, nos dias santos 
(e nos outros tamb6m), tomar um copo ou dois, 
tomou uns trs ou quatro, e achou que era adequado 
fazer, para o jantar, um bom marreco assado. 
Mesmo tonto, nao quis deixar para depois. 
Porm, por obra e gra9a do caneco, 
Pensou que o cisne era o marreco 
e por um triz o esgana. A sorte 6 que escutou 
o lamento mavioso do cisne, e exclamou: 
- "Quase estraguei essa garganta!" 

Para certos perigos, grito n白o adianta: 
entきo, fala macio e canta (LA FONTAINE, 1989, liv.川, fb. Xli). 

Depois dessas informa96es, podemos nos perguntar: O que tudo isso significa? 

Qual a importancia disso para a fbula? N6s nos fizemos essas perguntas e 

voltamos a Esopo, a fim de entender o que h白  de comum e de diferente entre esses 

autores que cultivaram o mesmo genero; a fim de perceber em que o g6nero 

avan 9ou. 

Nossas an白lises apontam para aquilo que expusemos em Esopo. Neste, 

encontramos mythos e logos de m白os dadas numa indiferencia頭o. Em La Fontaine 

percebemos isso nas fbulas dos primeiros livros, em oposi頭o ao predominio do 

logos nos u ltimos. Logos esse com o sentido de "palavra" (pois tanto o narrador 

quanto os personagens tm mais presen9a), como de "argumento" (pois h白  uma 

defesa de um ponto de vista, ou, pelo menos, uma maior caracteriza9白o dos 

personagens). 
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La Fontaine est no s6culo das luzes. Descartes atingiu seu auge e, com ele, a 

razao. Era de bom tom discutir acerca da filosofia. Na verdade, era prova de cultura 

demonstrar que se estava a par das a ltimas investiga96es. Esse espirito foi 

associado a s fbulas pelo poeta, fazendo com que se sobressaisse o ロ  ltimo dos 

critrios usados na nossa an白lise. 

. Tamanho das fbulas 

Por tamanho n含o queremos dizer estritamente extensao, mas modifica中es 

estil rsticas que acarretaram um aumento no tamanho das fbulas de La Fontaine, 

quando comparadas com as de Esopo. Classificamos as fbulas de La Fontaine em 

tr6s tamanhos: P (pequena) para fbulas que contivessem aproximadamente 20 

versos; M (m白dia) para aquelas com aproximadamente 40 versos; e G (grande) para 

fbulas com mais de 40 versos. Ressaltamos que n白o fizemos a contagem de cada 

uma das 240 fbulas; fizemos sim uma avalia,o visual das mesmas. 

Claro que as mudan9as que elencamos acima exigem mais versos para 

poderem ser levadas a cabo. Como estamos defendendo, essas mudan9as foram 

graduais. Assim, temos para os primeiros seis livros 50 fbulas P; 48 M; e 26 G 

Observamos uma predomin白ncia de fbulas P e M, assim como de temas es6picos 

A situa頭o inverte-se nos seis a ltimos livros com 9 fbulas P; 44 M; e 63 G. a 

distribui9白o por livro encontra-se abaixo 
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Quadro 2: Distribui9ao dos tamanhos das fbulas 
nos livros de La Fontaine: 

Quadro 2: Distribuição dos tamanhos das fábulas 
nos livros de La Fontaine: 

LIVRO  fábulas P fábulas M fábulas G 
1  10 10 2 
2  6 10 4 
3  6 8 4 
4  6 6 10 
5  14 5 2 
6  8 9 4 
7  0 8 10 
8  1 9 17 
9  3 12 4 
10  0 7 9 
11  0 0 9 
12 5 8 14 

Encontramos, aqui, novamente, o mesmo que no crit6rio anterior: um dominio 

da forma que permite ao autor criar a sua prpria fbula. Isso tamb白m e logos, j白  

que exige do autor o estudo da sua pr6pria obra e o estabelecimento de objetivos a 

atingir. Em La Fontaine, concretiza-se, portanto, a passagem do mythos ao logos 

Encontramos, aqui, novamente, o mesmo que no critério anterior: um dominio 

da forma que permite ao autor criar a sua própria fábula. Isso também é logos, já 

que exige do autor o estudo da sua própria obra e o estabelecimento de objetivos a 

atingir. Em La Fontaine, concretiza-se, portanto, a passagem do mythos ao logos. 



CONCLUSAO 

Ao longo do presente trabalho, procuramos mostrar que a fbula 6 um genero 

literrio individualizado, cujos momentos marcantes, em seu processo evolutivo, 

podem ser identificados, a partir da perspectiva te6rica aqui adotada, como a 

"passagem do mythos ao logos". Foram identificadas tamb白m as altera96es na 

estrutura fabular ao longo de sua hist6ria. Aqui, na conclus白o, vamos retomar a linha 

principal do argumento, ou seja, a passagem do mythos ao logos, da qual foram 

derivadas as altera96es estruturais 

No capitulo dedicado 白  fbula, abordamos a sua origem como estando ligada 白  

ritual istica grega, metricamente marcada pelo iambo de Arquiloco e intimamente 

associada 白  s festas populares em honra aos deuses. Essa liga9白o permitiu que 

estabelec6ssemos rela96es com as caracteristicas do conceito de carnaval de 

Bakhtin. A transposi頭o do carnaval para a literatura 6 chamada pelo autor russo de 

carnavaliza頭o. Ao entendermos que, na sua origem, a fbula est白  ligada a uma 

cultura carnavalizada, acreditamos que ela 6 um dos g6neros do campo serio- 

c6mico, ainda de acordo com Bakhtin (1997), campo esse em que as barreiras entre 

o que 6 srio e o que 6 c6mico desfazem-se, tornando impossivel uma interpreta弾o 

absoluta, u nica. Essa marca da fbula como um g6nero serio-c6mco 6 de 

fundamental import白ncia para o estudo da fbula, pois, amiロde, ela 6 considerada 

apenas um genero moralizante e pedag6gico. A partir da an白lise que fazemos, 

reivindicamos uma leitura relativizada, uma leitura que n白o busque um sentido ロ  nico, 
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mas que trabalhe com as mltiplas possibilidades de interpreta9白o de um mesmo 

texto fabular. 

Al6m de conhecer a archaica do g6nero, pensamos ser necess白rio conhecer 

como ela atualiza-se ao longo de sua hist6ria e como um autor, no caso La Fontaine, 

vale-se da archaica para escrever sua obra. Para tanto, acreditamos que dois dos 

autores mais importantes para o estudo da fbula sejam Esopo (mesmo sabendo 

que 6 uma figura lend白ria) e La Fontaine, pois, no primeiro, encontramos as 

caracteristicas mais antigas e, no segundo, uma atualiza弾o. 

De acordo com a tradi頭o, na Grcia antiga, a fbula apresentava uma 

indiferenciaro entre mythos e logos, expressa tanto na narra頭o quanto na 

moralidade. Existem narra96es nas quais transparecem explica96es miticas para 

aquelas coisas que os gregos n白o tinham muita clareza do porqu白  da existncia e 

da ocorrencia, como as citadas "Os dois sacos" (no captulo "F白bula") "Guerra e 

Viol6ncia" (no capitulo "Esopo"). Ao lado dessas, existem outras que expressam uma 

rela頭o l6gica com aquelas' mesmas coisas, como as fbulas "O m6dico e o doente" 

(no capitulo "La Fontaine") e o "O homem e o leao" (no captulo "Esopo"). Nas 

moralidades, a indiferencia'o aparece no uso indistinto de mythos e logos no 

come9o dos epimitios. 

Essa indiferencia頭o nao 6 dissociada do contexto em que surgem as fbulas 

Popularmente, mythos e logos t6m a mesma significa9ao comum de "palavra" e 

"narra頭o" S6 a partir da filosofia pr-socrtica 6 que logos 白  associado mais 白  

racionalidade, dai derivando "l6gica", enquanto que mythos permanece associado 白  

narra頭o. A l6gica pr6-socrtica, muito diferente da aristot6lica,6 uma esp白cie de 

primeira tentativa de explica9白o da natureza diferente da que fazia a mitologia. As 

fbulas es6picas inserem-se nesse contexto em que as duas explica96es (mitica e 
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l6gica) convivem pacificamente. S6 as camadas mais aristocr白ticas passam a ter 

acesso a filosofia posterior a S6crates, por sua vez as camadas populares 

continuaram a reproduzir oralmente as fbulas, expressando um conhecimento mais 

pr6ximo 白  quilo que podiam observar. 

Outro momento importante na passagem do mythos ao logos 6 o 

estabelecimento da estrutura fabular pela qual hoje 6 conhecida. Na Grcia antiga, a 

fbula n含o era composta de narra9白o e moralidade. S6 a partir do periodo 

helenistico, mais precisamente no s6culo li d.C., 白  que as fbulas comearam a 

ganhar moralidades, de acordo com a escola filos6fica ou ret6rica que fez a recolha 

ou foi respons白vel pela cria頭o delas, datando dessa 白  poca as fbulas es6picas tais 

como hoje s白o conhecidas. 

Assinalamos como o terceiro momento marcante dessa passagem a obra de 

La Fontaine. O logos, na obra do poeta franc6s,6 expresso pelo que podemos 

chamar de empenho de autoria, desenvolvido ao longo dos doze livros de fbulas 

que comp6em sua obra mais conhecida. Os livros podem ser divididos em duas 

partes com caracteristicas distintas. Nos seis primeiros livros, tema e forma esto 

baseados no modelo es6pico; ainda que tenha atualizado algumas moralidades com 

as quais n白o concordava. Por6m, nos seis ロ  ltimos livros 6 que o autor demonstra 

maior atualiza頭o da archaica do g6nero, apresentando maior variedade de temas e 

de forma na busca de uma obra singular. Segundo o pr6prio La Fontaine, se n白o 

tivesse emprestado maior variedade a sua obra, nada teria feito, pois as fbulas s白o 

textos conhecidos por todos 

La Fontaine vive no S6culo das Luzes, no S6culo de Ouro da Literatura 

Francesa. Convive com La Rochefoucauld, Moli6re, Racine e Boileau. Descartes j白  

havia morrido, mas suas obras continuavam repercutindo no pensamento da 6 poca 

UFRGS 
Rめ肋Tftr., 'emnaJ de Cinti自RR rii'iI心。 14turvi。..iA,,Aai. 
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E uma 白  poca de predominio da raz白o e La Fontaine expressou esse momento em 

sua obra de diversas maneiras. Na esfera tem白tica, tratou das disputas territoriais, 

escreveu sobre outras obras da 白  poca (como das de Descartes e de La 

Rochefoucauld), sobre o fazer po白tico, al6m de alterar algumas moralidades 

es6picas. Na esfera do autor-modelo, deu a conhecer as suas pr6prias opini6es, a 

partir de intromiss6es na narrativa, fora da esfera do narrador. Todavia, as 

mudan9as mais acentuadas d白o-se na esfera do narrador, que caracteriza melhor os 

personagens, at白  permitindo que falem mais, e que explica algumas fbulas. Tais 

mudan9as, obviamente, acarretaram alteraゆes na estrutura fabular que precisou 

estender-se, ultrapassando as medidas das fbulas es6picas 

Estamos afirmando que a passagem do mythos ao logos atinge seu 

desenvolvimento em La Fontaine. Certamente, tal tra9o evidencia-se melhor nos seis 

ltimos livros com o maior empenho de autoria. Dizer isso significa que a fbula 

posterior a La Fontaine inclui tais mudanas, caso contr白rio n白o seria um estudo de 

g白nero, que foram incorporadas ao g色nero, tendo contribuido para isso a cria,o do 

poeta franc白s. N白o fizemos um levantamento pormenorizado das fbulas 

posteriores, entretanto percebemos que as mudanas empreendidas por La 

Fontaine foram realmente incorporadas ao g白nero. Como fizemos ao longo do 

trabalho, apresentaremos alguns exemplos para ilustrar nossa an白lise. 

Monteiro Lobato, reconhecido autor brasileiro, publicou suas Fbulas (1983), 

na primeira metade do s6culo XX. Nessa sua obra, ocorre algo muito singular: n白o6 

s6 uma reuni白o de fbulas; elas sao narradas por Dona Benta aos demais 

personagens do Sitio do Pica-Pau Amarelo. H白, portanto, para cada fbula, a 

narra9白o, a moralidade e o coment白rio dos personagens do Sitio referentes 白  

mesma. Entendemos essa moldura como um esfor9o de autoria, pois, al6m de dar 
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uniformidade a sua obra Fbulas, elas passam a integrar a sua obra maior, 

perfazendo as que ficaram conhecidas como as Obras infantis de Monteiro Lobato. 

Mill6r Fernandes, conhecido autor e tradutor brasileiro, publicou suas fbulas, 

primeiramente, em revistas como O pasquim, O cruzeiro e Veja ao longo das 

d白cadas de 60, 70 e 80; posteriormente, publicou-as em trs livros: Fbulas 

fabulosas (s.d.), Novas fbulas fabulosas (1978) e Eros uma vez (s.d)1. Poucas s白o 

as fbulas que retomam temas es6picos e, quando ocorrem,6 proposta uma nova 

interpreta頭o para a mesma, em geral, expressa pela moralidade, como o fez La 

Fontaine e tamb白m Monteiro Lobato. Como as fbulas de La Fontaine, as de Milt6r 

Fernandes tamb白m tratam de temas da sociedade da 6 poca (como corrup頭o, 

infla頭o, mis白ria, obras fara6nicas entre outros) e apresentam as mesmas altera96es 

na esfera do narrador (maior caracteriza●o dos personagens, mais falas dos 

mesmos e intromiss白o na narra頭o). Estruturalmente, os textos de Mill6r Fernandes 

tamb6m tem singularidades, como a presen9a de notas de rodap白  e a presen9a de 

uma moral e de uma submoral em algumas f白bulas, o que creditamos ao esforo de 

autoria. Com  essas marcas, freqaentemente, o narrador (e em alguns casos, o 

autor) sinaliza ao leitor a possibilidade de uma outra leitura, exigindo maior 

participa頭o do mesmo. 

Para demonstrar nossas afirma96es, escolhemos uma fbula presente tanto 

em Monteiro Lobato quanto em Mill6r Fernandes: a conhecida "A raposa e as uvas", 

por6m, antes, faremos um coment白rio dessa mesma fbula presente tamb白m em 

Esopo e em La Fontaine. 

"A raposa e as uvas" de Esopo mostra uma raposa com fome, tentando pegar 

um cacho de uvas e afastando-se depois da tentativa frustrada, alegando estarem 

1 Em 2003, foi lan9ado um outro livro de fbulas, Cem fbulas fabulosas, que n含o tivemos 
oportunidade de analisar para este trabalho. 
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verdes. A moralidade de Esopo 白  "O homem que culpa as circunst白ncias fracassa e 

n白o v6 que o incapaz 6 ele mesmo" (ESOPO, 1997, p. 133). A fbula de La Fontaine 

vale a pena ser conhecida devido as suas 6 nfases 白  astロcia e 白  fome da raposa,de 

um lado, e a altura e 白  madureza das uvas, de outro. Com  essas 白  nfases, o autor 

apresenta um quadro onde toda esperteza e fome da raposa n白o s白o suficientes 

para apanhar o objeto do desejo. Uma raposa esperta n白o pode se deixar vencer 

por um cacho de uvas, aa ltima palavra 6 sua e tenta evidenciar'uma decis白o sua e 

n白o um acaso da natureza. A interven頭o do narrador evidencia que talvez essa 

fosse a melhor atitude da raposa, pois "adiantaria se chorasse?" Posi o bem 

diferente 白  dada pela moralidade da fbula de Esopo, porque a raposa, n白o 

reconhecendo a sua incapacidade, n白o consegue ver seu fracasso: a culpa 6 das 

circunstncias, n白o sua. Vamos 白  fbula de La Fontaine 

A raposa e as uvas 

Certa raposa astuta, normanda ou gasc, 
quase morta de fome, sem eira nem beira, 
andando 白  ca9a, de manh白, 
passou por uma alta parreira 
carregada de cachos de uvas bem maduras. 
Altas demais - n白o houve impasse: 
"Est合o verdes.., j自  vi que s含o azedas, duras..." 
Adiantaria se chorasse? (LA FONTAINE, 1989, liv. III, fb. XI) 

Passemos, agora,a leitura das atualiza96es de Monteiro Lobato e de Mill6r 

Fernandes. 

A raposa e as uvas 

Certa raposa esfaimada encontrou uma parreira carreQadinha de lindos 
cacnos maauros, coisa de fazer vir a gua 白  boca. Mas t白o altos aue nem 
puianao. 

O matreiro bicho torceu o focinho. 
- Est自o verdes - murmurou. - Uvas verdes, s6 para cachorro 
E foi-se. 
Nisto deu o vento e uma folha caiu. 
A raposa ouvindo o barulhinho voltou depressa e p6s a farejar 

Quem desdenha quer comprar (LOBATO, 1983, p.48) 
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A fbula de Monteiro Lobato apresenta um enredo praticamente igual 白  de La 

Fontaine, at白  quando da declara●o de que as uvas est白o verdes. Lobato, ao 

acrescentar mais um epis6dio 白  fbula (o vento ter derrubado uma folha, fazendo 

com que a raposa voltasse), d白  mais 6 nfase 白  moralidade, deixando claro o desejo 

da raposa, embora as suas palavras tenham sido de desdem. O coment白rio dos 

personagens do Sitio traz uma aplica頭o prtica para a fbula, reafirmando a 

interpreta9ao dada pela moralidade; algo muito diverso, no nosso entender, das de 

Esopo e de La Fontaine 

Vejamos, agora, a fbula de Mill6r Fernandes: 

A raposa e as uvas 

De repente a raposa, esfomeada e gulosa, fome de quatro dias e gula de 
todos os tempos, saiu de areal de deserto e caiu na sombra deliciosa de 
parreiral que descia por um precipicio a perder de vista. Olhou e viu, alm 
de tudo,a altura de um salto, cachos de uvas maravilhosas, uvas grandes, 
tentadoras. Armou o salto, retesou o corpo, saltou, o focinho passou a um 
palmo das uvas. Caiu, tentou de novo, n自o conseguiu. Descansou, 
encolheu mais o corpo, deu tudo o que tinha, nao conseguiu nem ro9ar as 
uvas gordas e redondas. Desistiu, dizendo entre os dentes, com raiva: "Ah, 
tamb6m n含o tem import含ncia. Est自o muito verdes." E foi descendo, com 
cuidado, quando viu a sua frente uma pedra enorme. Com  esforo empurrou 
a pedra at6 o local em que estavam os cachos de uva, trepou na pedra, 
pengosamente, pois o terreno era irregular, esticou a pata e ... conseguiu! 
Com avidez colocou na boca quase o cacho inteiro. E cuspiu. Realmente as 
uvas estavam mutto verdes! 

Moral: Ao frustra9含o 6 uma forma de julgamento to boa como qualquer 
outra (MILLOR FERNANDES. Fbulas fabulosas, s.d., p.127). 

A fbula de Mill6r apresenta um enredo diferente das tres anteriores. Aqui s白o 

ressaltadas as dificuldades e as tentativas para pegar as uvas. Esta 6 a ロ  nica fbula, 

das quatro analisadas, em que a raposa consegue comer as uvas, constatando, 

contudo, que, realmente, "estavam muito verdes!" Entendemos que essa constru頭o 

tamb6m valoriza a moralidade, visto que, mesmo alcan9ando as uvas, teve frustrado 

o seu objetivo por n白o conseguir com6-las. Certamente o texto de Mill6r Fernandes 

mereceria mais aten頭o, todavia esta n白o foi a via proposta. Vamos integrar esse 

texto ao nosso argumento norteador 
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Retomando o nosso argumento de que, ao longo de sua histria, a fbula 

manifesta a passagem do mythos ao logos, os textos de Monteiro Lobato e de Mill6r 

Fernandes seguem os caminhos iniciados por La Fontaine. N白o estamos dizendo 

que eles nada fizeram de diferente deste. Estamos afirmando que fizeram o que o 

pr6prio La Fontaine declarou a respeito de suas fbulas: sendo as fbulas 

conhecidas por todos,6 preciso dar-lhes alguma cor especial. Cada autor, a seu 

modo, coloriu a sua obra. 

Em termos te6ricos, podemos dizer que cada autor, conhecedor da archaica e 

do horizonte de expectativas do genero, manipulou-os de acordo com a sua 

interpreta頭o da tradi頭o da fbula. A archaica da fbula revela que ela pode ser 

incluida entre os g白neros s6rio-cmicos, logo baseada em uma cultura 

carnavalizada em que n白o existem interpreta加es absolutas, e, principalmente, em 

que a realidade 6 tratada diferentemente de preceitos, valores, dogmas e cren9as 

defendidos em cada 6 poca. O horizonte de expectativas, que pode ser observado a 

partir da crWca literria, diz que a fbula 6 um g白nero moralizante ou pedag6gico 

As moralidades de "A raposa e as uvas" demonstram as atualiza頭es que cada 

autor prop6s 白  fbula. N白o podemos precisar qual escola filos6fica atribuiu aquela 

moralidade 白  fbula de Esopo, percebemos, no entanto, estar de acordo com o 

horizonte de expectativas esperado. A fbula de La Fontaine, ao n白o apresentar 

uma moralidade, deixa a quest白o em suspenso, ficando a cargo do leitor responder 

a pergunta proposta, com isso retoma-se a archaica e mant白m-se a tradi頭o2. A 

moralidade de Lobato evidencia outra leitura da fbula: nem fracasso, nem abertura 

para maior participa9白o do leitor, a raposa desdenha das uvas porque n合o consegue 

peg白-las. Lobato tamb6m atualiza a archaica ao apresentar aquela moralidade; pois 

ele sabe que a sua interpreta9白o difere da dos demais autores. O mesmo 
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procedimento 6 adotado por Mill6r Fernandes, pois, ao expor aquela moralidade, 

deixa claro que todas as formas de julgamento s白o boas at6, quem sabe, nao admitir 

a culpa ou desdenhar; valorizando o principal tra9o de um genero carnavalizado: a 

relatividade de interpreta'o. Com tal procedimento, Mill6r frustra as expectativas de 

um leitor que espera encontrar na fbula um tom moralizante ou pedag6gico 

Ao finalizar este trabalho, esperamos ter superado a defini頭o comum de 

fbula apresentada na introdu9白o, como um g白nero narrativo, um pequeno conto 

ficcional, geralmente em versos, em que os animais s白o os personagens, e 

manifesta, em uma moral, uma inten頭o did白tica ou pseudodid白tica (DITL, 2003) 

Esperamos que este trabalho possa contribuir para futuras pesquisas sobre o 

genero, a fim de se avan9ar nos limites do seu conhecimento. 

Sabemos que h白  muito que pesquisar sobre as fbulas, a partir de outros 

enfoques, como, por exemplo, o estudo de um mesmo tema fabular em autores 

diferentes; o estudo das tradu96es; o estudo do pr6prio horizonte de expectativas do 

genero, levando em considera●o o ensino e a aprendizagem de fbulas. Fizemos o 

que nos pareceu pertinente a uma disserta頭o de mestrado. Os desdobramentos 

tero de ficar para trabalhos posteriores, pois, como diz Lobato (1983, p. 52) 

"Quanto maior a altura, maior o to「γlbo...''3 

2 ．』一一‘一一一 ‘一一一”一墜一一一一一一‘！ー，一一I一一，一一一一一』 ,一 ,」  ，  IVIdIiLtI d u uiyiu riu seiiuuu ut uar conunuivaue, ae evotuw. ae  avanCar. 
3 M oral da fbula "O orguihoso", correspondente 白  "O cani9o e a oliveira" de Esopo e 白  "O carvalho e 
o cani9o" de La Fontaine. 
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APENDICES APÊNDICES 

Ap6ndice A: fbulas de Esopo Apêndice A: fábulas de Esopo 

As fbulas estao organizadas em ordem alfab6tica de tipo de personagem e, 

depois, por ordem alfab6tica de titulo da fbula. Acrescentamos o namero da p白gina 

em que se encontra a fbula, a fim de facilitar a consulta. 

As fábulas estão organizadas em ordem alfabética de tipo de personagem e, 

depois, por ordem alfabética de titulo da fábula. Acrescentamos o número da página 

em que se encontra a fábula, a fim de facilitar a consulta. 

FABULA PAG. PERSONAGENS 
A águia e o escaravelho 40 animais e deuses 

A gata e Afrodite 7 animais e deuses 

A gralha e os pássaros 36 animais e deuses 

A serpente pisoteada 60 animais e deuses , 

As abelhas e Zeus 155 animais e deuses 

As its que queriam um rei 161 animais e deuses 

0 camelo e Zeus 16 animais e deuses 

0 corvo e Hermes 111 animais e deuses 

0 leão, Prometeu e o elefante 52 animais e deuses 

O Sol e as rãs 152 animais e deuses 

Quando os asnos apelam para Zeus 70 animais e deuses 

Zeus e a raposa 118 animais e deuses 

Zeus e a serpente 163 animais e deuses 

Zeus e a tartaruga 104 animais e deuses 

A águia e seus dois donos 15 animais e homens 

A águia, o gaio e o pastor 71 animais e homens 

A andorinha e os pássaros 81 animais e homens 

A cabra e o pastor 88 animais e homens 

A cigarra e a formiga 171 animais e homens 

A corça caolha 79 animais e homens 

A corça e a vinha 47 animais e homens 

A gralha e o corvo 170 animais e homens 

A gralha fujona 89 animais e homens 
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A morte e o cisne 116 animais e homens 

A pulga e o atleta 165 animais e homens 

A pulga e o homem 129 animais e homens 

A raposa e o lenhador 66 animais e homens 

As vespas, as perdizes e o camponês 91 animais e homens 

O arqueiro e o leão 172 animais e homens 

O asno e a estátua de um deus 167 animais e homens 

O asno e o cãozinho 63 animais e homens 

O asno e o cavalo 159 animais e homens 

O asno e o jardineiro 14 animais e homens 

O asno e seu amo 79 animais e homens 

O asno, o corvo e o lobo 47 animais e homens 

O caçador 137 animais e homens 

O caçador e a cegonha 53 animais e homens 

O caçador e a cotovia esperta 33 animais e homens 

O caçador e a perdiz 38 animais e homens 

O caçador e a serpente 87 animais e homens 

O camelo que dançava 40 animais e homens 

O camelo visto pela primeira vez 60 animais e homens 

O camponês e a águia 93 animais e homens 

O camponês e a árvore 104 animais e homens 

O camponês e a serpente congelada 162 animais e homens 

o camponês e os cães 111 animais e homens 

O cão e o chocalho 154 animais e homens 

O cão e o jantar 145 animais e homens 

O cavalo e o palafreneiro 73 animais e homens 

O cavalo e o soldado 25 animais e homens 

O cavalo, o boi, o cão e o homem 93 animais e homens 

O ferreiro e o cãozinho 56 animais e homens 

O homem e a raposa 118 animais e homens 

O homem e o leão 29 animais e homens 

o homem que queria comprar um asno 100 animais e homens 

O javali, o cavalo e o caçador 68 animais e homens 

O lavrador e o lobo 134 animais e homens 

o leão apaixonado e o camponês 113 animais e homens 

O lobo e a velha 44 animais e homens 

O lobo e o pastor 95 animais e homens 

O macaco e os pescadores 35 animais e homens 

O medroso e os corvos 67 animais e homens 

O pastor e as cabras selvagens 168 animais e homens 

O pastor e o cão 135 animais e homens 

O pastor e o leão 18 animais e homens 

O pastor e o lobinho 128 animais e homens 

O pastor e o lobo 108 animais e homens 

O pastor e os lobinhos 148 animais e homens 
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O pastor e seus carneiros 167 animais e homens 

o pescador e o lambari 120 animais e homens 

O rato do campo e o rato da cidade 50 animais e homens 
O tordo 85 animais e homens 
Os galos e a perdiz 41 animais e homens 
Os ladrões e o galo 86 animais e homens 

Os viajantes e a ursa 11 animais e homens 

A raposa e a sarça 160 animais e plantas 

O bode e a vinha 168 animais e plantas 

A lima e a doninha 92 animais e seres inanimados 

A víbora e a lima 42 animais e seres inanimados 

Os bois e o eixo 10 animais e seres inanimados 

O rio e o couro de boi 65 deuses e seres inanimados 

A escrava e Afrodite 169 homens e deuses 

Hermes e a Terra 80 homens e deuses 

Hermes e o escultor 9 homens e deuses 

Hermes e os artesãos 52 homens e deuses 

Hermes e Tirésias 23 homens e deuses 

O boiadeiro e Héracles 83 homens e deuses 

O camponês e a Sorte 128 homens e deuses 

O carro de Hermes e os árabes 92 homens e deuses 

O depositário e o Juramento 96 homens e deuses 

O homem de má fé 89 homens e deuses 

O homem e o sátiro 99 homens e deuses 

O homem mordido por uma formiga e Hermes 124 homens e deuses 

O lenhador e Hermes 127 homens e deuses 

O náufrago e o mar 74 homens e deuses 

O semideus 153 homens e deuses 

O velho e a morte 94 homens e deuses 

O viajante e a verdade 32 homens e deuses 

O viajante e o Destino 70 homens e deuses 

Os seres humanos e Zeus 117 homens e deuses 

Prometeu e os homens 113 homens e deuses 

Querela inútil 82 homens e deuses 

Zeus e o tonel de bens 112 homens e deuses 

Zeus e os homens 134 homens e deuses 

O bandido e a amoreira 138 homens e plantas 

Os carvalhos e Zeus 66 homens e plantas 

Os lenhadores e o pinheiro 46 homens e plantas 

Os viajantes e o plátano 57 homens e plantas 

A cometa 114 homens e seres inanimados 

A cauda e o corpo da serpente 113 outro tipo 

O estômago e os pés 86 outro tipo 

A águia 144 só animais 

A águia e a raposa 28 só animais 
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A águia e a tartaruga 64 só animais 

A andorinha e a gralha 124 só animais 

A andorinha e a serpente 57 só animais 

A cabra e o asno 132 só animais 

A cadela e a porca 90 só animais 

A camela 5 só animais 

A cigarra e a raposa 140 só animais 

A corça e o leão 13 só animais 

A cotovia 14 só animais 

A formiga 158 só animais 

A formiga e a pomba 49 só animais 

A formiga e o escaravelho 158 só animais 

A gaivota e o milhafre 31 só animais 

A galinha e a andorinha 38 só animais 

A gralha e a andorinha 64 só animais 

A gralha e as pombas 67 só animais 

A gralha e o cão 164 só animais 

A gralha e os corvos 12 só animais 

A guerra dos lobos e dos cães 139 só animais 

A hiena e a raposa 20 só animais 

A lebre e a raposa 31 só animais 

A leoa e a raposa 32 só animais 

A minhoca e a serpente 133 só animais 

A mosca 5 só animais 

A mula 152 só animais 

A novilha e o boi 8 só animais 

A ovelha tosquiada 49 só animais 

A pomba e a gralha 35 só animais 

A pomba sedenta 97 só animais 

A porca e a cadela 54 só animais 

A rã e a raposa 144 só animais 

A rã e o rato 74 só animais 

A raposa comilona 45 só animais 

A raposa e a gralha 10 só animais 

A raposa e a pantera 147 só animais 

A raposa e as uvas 132 só animais 

A raposa e o bode 123 só animais 

A raposa e o cão 41 só animais 

A raposa e o crocodilo 12 só animais 

A raposa e o espantalho 82 só animais 

A raposa e o macaco 110 só animais 

A raposa e o macaco eleito rei 163 só animais 

A raposa que nunca tinha visto um leão 117 só animais 

A raposa sem cauda 131 só animais 

A serpente e o caranguejo 33 só animais 
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A serpente, a doninha e os ratos 17 só animais 

A tartaruga e a lebre 164 só animais 

A toupeira 115 só animais 

A vespa e a serpente 47 só animais 

A víbora e a hidra 30 só animais 

A víbora e a raposa 69 só animais 

As cadelas famintas 119 só animais 

As gansas e as gruas 165 só animais 

As hienas 130 só animais 

As lebres e as raposas 77 só animais 

As lebres e as rãs 84 só animais 

As moscas 157 só animais 

As raposas 101 só animais 

As rãs no açude 23 só animais 

As rãs vizinhas 45 só animais 

Dois escaravelhos 61 só animais 

O rouxinol e o falcão 143 só animais 

O alcião 101 só animais 

o asno com a pele do leão 173 só animais 

o asno e a carga de sal 139 só animais 

o asno e a mula 130 só animais 

O asno e a raposa 20 só animais 

o asno e as cigarras 32 só animais 

o asno e o cão 83 só animais 

O asno e o lobo 136 só animais 

O asno que queria passar por um leão 24 só animais 

O asno selvagem e o asno domesticado 121 só animais 

o asno, a raposa e o leão 107 só animais 

o asno, o galo e o leão 121 só animais 

O atum e o golfinho 153 só animais 

O cabrito e o lobo 13 só animais 

O cabrito e o lobo que tocava flauta 79 só animais 

o camelo, o elefante e o macaco 26 só animais 

o cão dorminhoco e o lobo 59 só animais 

o cão e a concha 20 só animais 

o cão e a lebre 52 só animais 

O cão e a raposa 43 só animais 

o cão e o pedaço de carne 34 só animais 

O cão fugitivo 122 só animais 

O cão, o galo e a raposa 103 só animais 

o caranguejo e a raposa 62 só animais 

O castor 63 só animais 

O cavalo e o asno 98 só animais 

O cervo e o leão 46 só animais 

O cervo e seu filhote 75 só animais 
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O cisne e a gansa 131 só animais 

O corvo doente 161 só animais 

O corvo e a raposa 94 só animais 

O corvo e a serpente 103 só animais 

O gato e as galinhas 15 só animais 
O gato e o galo 6 só animais 

O gato e os ratos 88 só animais 
O javali e a raposa 115 só animais 

O lagoStim e sua mãe 62 só animais 

O leão com raiva e o cervo 54 só animais 

O leão e a lebre 129 só animais 

O leão e a rã 143 só animais 

O leão e a raposa 149 só animais 

O leão e o asno 98 só animais 

O leão e o golfinho 34 só animais 

O leão e o javali 16 só animais 

O leão e o onagro 90 só animais 

O leão e o rato 69 só animais 

O leão e o touro 119 só animais 

O leão justo 136 só animais 

O leão que tinha medo de um camundongo e a 138 só animais 
raposa 
o leão, o asno e a raposa 78 só animais 

O leão, o lobo e a raposa 24 só animais 

O leão, o urso e a raposa 159 só animais 

O leão, a raposa e a corça 105 só animais 

O lobo e a cabra 162 só animais 

O lobo e a garça 21 só animais 

O lobo e o asno 80 só animais 

O lobo e o cão 35 só animais 

O lobo e o cavalo 17 só animais 

O lobo e o cordeiro 166 só animais 

O lobo e o cordeiro refugiado num templo 150 só animais 

O lobo e o leão 58 só animais 

O lobo ferido e a ovelha 154 só animais 

O lobo orgulhoso de sua sombra e o leão 162 só animais 

o lobo saciado e a ovelha 25 só animais 

o macaco e o camelo 131 só animais 

o macaco e o golfinho 91 só animais 

O milhafre e a serpente 59 só animais 

O milhafre que relinchava 87 só animais 

O morcego e as doninhas 125 só animais 

O morcego, a sarça e a gaivota 77 só animais 

O mosquito e o leão 43 só animais 

O mosquito e o touro 78. só animais 
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O papagaio e a gata 171 só animais 

o passarinho e o morcego 18 só animais 

O pavão e a gralha 140 só animais 

O pavão e a grua 49 só animais 

O porco e os carneiros 39 só animais 

O rouxinol e a andorinha 110 só animais 

O touro e as cabras selvagens 48 só animais 

O urso e a raposa 134 só animais 

O velho cavalo 87 só animais 

Os bois e o leão 145 só animais 

Os dois cães 116 só animais 

Os dois galos e a águia 170 só animais 

Os filhotes da macaca 146 só animais 

Os golfinhos, as baleias e a carpa 8 só animais 

Os lobos e o velho carneiro 102 só animais 

Os lobos e os cães 128 só animais 

Os lobos e os cordeiros 122 só animais 

Os ratos e as doninhas 157 só animais 

Guerra e violência 5 só deuses 

Héracles e Atena 10 só deuses 

Héracles e Plutos 152 só deuses 

O bem e os males 27 só deuses 

O inverno e a primavera 56 só deuses 

O Vento e o Sol 83 só deuses 

Os dois sacos 35 só deuses 

Zeus e Apolo 29 só deuses 

Zeus e o pudor 30 só deuses 

Zeusjuiz 151 só deuses 

Zeus, Prometeu, Atena e Momos 108 só deuses 

A feiticeira 37 só homens 

A galinha dos ovos de ouro 112 só homens 

A mulher e a galinha 37 só homens 

A mulher e as criadas 21 só homens 

A mulher e seu marido 51 só homens 

A velha e o médico 8 só homens 

As carpideiras 142 só homens 

Dêmades, o orador 172 só homens 

Diógenes e o homem careca 9 só homens 

Diógenes e o homem do rio 65 só homens 

Dois inimigos 69 só homens 

Esopo num estaleiro 169 só homens 

Estátua à venda 27 só homens 

O adivinho 155 só homens 

O apicultor 156 só homens 

O assassino 82 só homens 
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O astrônomo 160 só homens 

O avarento 55 só homens 

O caçador medroso e o lenhador 39 só homens 

O camponês e a serpente 150 só homens 

O camponês e seus filhos 143 só homens 

O carvoeiro e o fabricante de lã 22 só homens 

O cavaleiro careca 54 só homens 

O cego 72 só homens 

O devedor ateniense 109 só homens 

O doente e o médico 76 só homens 

O eunuco e o padre 68 só homens 

O fanfarrão 147 só homens 

O filho, seu pai e o leão 146 só homens 

O garoto ladrão e sua mãe 135 só homens 

O homem grisalho e suas duas mulheres 148 só homens 

O homem que encontrou um leão de ouro 133 só homens 

O homem que foi mordido por um cão 151 só homens 

O homem que prometia o impossível 16 só homens 

O homem que quebrou uma estátua 71 só homens 

O homem rico e o curtume 141 só homens 

O jardineiro e o cão 7 só homens 

O jardineiro e os legumes 85 só homens 

O jovem pródigo e a andorinha 76 só homens 

O leão e o camponês 165 só homens 

O marido e a mulher 125 só homens 

O médico e o doente 58 só homens 

O médico inexperiente 19 só homens 

O menino afogado 95 só homens 

O menino e as tripas 60 só homens 

O menino e o gavião 146 só homens 

O mentiroso 73 só homens 

O náufrago 42 só homens 

O negro 72 só homens 

O pai e suas filhas 97 só homens 

O pastor brincalhão 120 só homens 

O pastor e o mar 142 só homens 

O pescador 100 só homens 

O pescador e os peixinhos 123 só homens 

O pescador que tocava flauta 6 só homens 

O tocador de cítara 85 só homens 

O viajante e Hermes 44 só homens 

Os escargôs 11 só homens 

Os filhos do camponês 50 só homens 

Os jovens e o açougueiro 75 só homens 

Os navegadores 141 só homens 
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Os pescadores 22 só homens 

Os pescadores e o atum 41 só homens 

Os sacerdotes de Cibele 156 só homens 

Os viajantes 12 só homens 

Os viajantes e as touceiras 102 só homens 

Os viajantes e o machado 36 só homens 

A rosa e o amaranto 114 só plantas 

As árvores e a oliveira 126 só plantas 

Entre árvores 114 só plantas 

O caniço e a oliveira 26 só plantas 

O pinheiro e a sarça 46 só plantas 

Uma nogueira 62 só plantas 

A lamparina 155 só seres inanimados 

A parede e a cavilha 28 só seres inanimados 

Os vasos 11 só seres inanimados 
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As fbulas esto organizadas primeiramente em ordem alfab6tica de tipo de 

personagem, depois se h白  fbula correspondente em Esopo (E), e, por fim, em 

ordem crescente de livro. 

As fábulas estão organizadas primeiramente em ordem alfabética de tipo de 

personagem, depois se há fábula correspondente em Esopo (E), e, por fim, em 

ordem crescente de livro. 

LIVRO FABULA TITULO E TAM. PERS. 
3 IV As rãs que quiseram ter um rei n m animais e deuses 

6 XI 0 asno e seus donos n m animais e deuses 

12 XXV 0 sol e as rãs n m animais e deuses 

1 XII 0 dragão de cem cabeças e o 
dragão de cem caudas 

n m animais e homens 

1 XX 0 galo e a pérola n p animais e homens 

1 XIII Os ladrões e o asno n p animais e homens 
, 

3 III 0 lobo que se passou por pastor n m animais e homens 

4 XXI 0 olho do dono n g animais e homens 

6 XV 0 passarinho, o nor e a cotovia n p animais e homens 

6 VIII 0 velho e o asno n p animais e homens 

7 IX 0 coche e a mosca n m animais e homens 

8 XXI 0 falcão e o capão n m animais e homens 

8 XXVII 0 lobo e o caçador n g animais e homens 

8 XV 0 rato e o elefante n m animais e homens 

8 X 0 urso e o amante de jardins n g animais e homens 

9 Ill 0 macaco e o leopardo n m animais e homens 

9 XIX 0 pastor e seu rebanho n m animais e homens 

10 II 0 homem e a cobra n g animais e homens 

10 VI 0 lobo e os pastores n g animais e homens 

10 XII Os dois papagaios, o rei e seu filho n g animais e homens 

11 Ill 0 granjeiro, o cão e a raposa n g animais e homens 

12 III 0 entesourador e o macaco n g animais e homens 

1 XV A morte e o infeliz n p homens e deuses 

1 XIV Simõnides preservado pelos deuses n g homens e deuses 

6 IV Júpiter e o meeiro n m homens e deuses 

7 XII 0 homem que perseguiu a Fortuna e 
o que ficou deitado a esperá-la 

n g homens e deuses 

2 I Contra as pessoas difíceis de 
agradar 

n g outro tipo 
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3 VIII A gota e a aranha n g outro tipo 

5 X O parto da montanha n p outro tipo 

8 I A morte e o moribundo n g outro tipo 

9 VIl A rata metamorfoseada em mulher n g outro tipo 

9 XI Nada demais n p outro tipo 

10 I Os dois ratos, a raposa e o ovo n g outro tipo 

12 I Os companheiros de Ulisses n g outro tipo 

1 111 A rã que quis tornar-se tão grande n p só animais 
quanto o boi 

1 XVIII A raposa e a cegonha n m só animais 

1 IV Os dois burros n p só animais 

1 XXI Os zangões e as abelhas n m só animais 

2 VIl A cadela e sua companheira n p só animais 

2 11 A deliberação tomada pelos ratos n m só animais 

2 111 O lobo que processou o raposo n p só animais 
perante o macaco 

2 IV Os dois touros e a rã n p só animais 

3 VI A águia, a javalina e a gata n g só animais 

3 v A raposa e o bode n m só animais 

3 XIV O leão que ficou velho n p só animais 

4 XXII A cotovia, seus filhotes e o dono de n g só animais 
um trigal 

4 111 A mosca e a formiga n g só animais 

4 XIV A raposa e o busto n p só animais 

4 XV O lobo, a cabra e o cabrito n m só animais 

4 XII Tributo enviado pelos animais a n g só animais 
Alexandre 

5 XVIII A águia e o mocho n g só animais 

5 XVII A lebre e a perdiz n p só animais 

5 IV As orelhas da lebre n p só animais 

5 VIII O cavalo e o lobo n p só animais 

5 XIX O leão preparando-se para a guerra n p só animais 

6 VIl O burro que se gabava de sua n p só animais 
genealogia 

6 v O frango, o gato e o camundongo n g só animais 

7 VIl A corte do leão n m só animais 

7 IV A garça n m só animais 

7 XVI O gato, a doninha e o coelhinho n g só animais 

7 111 O rato que se retirou do mundo n m só animais 

7 VIII Os abutres e as pombas n g só animais 

7 I Os animais enfermos da peste n g só animais 

8 XVII O burro e o cãozinho n g só animais 

8 VIl O cão que leva ao pescoço a ceia do n g só animais 
dono 

8 XXII O gato e o rato n g só animais 

8 XVIII O paxá e o mercador n g só animais 

8 IX O rato e a ostra n g só animais 

8 XIV Os funerais da leoa n g só animais 
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9 XIV o gato e a raposa n m só animais 

9 XVII O macaco e o gato n m só animais 

9 11 Os dois pombos n g só animais 

10 VIl A aranha e a andorinha n m só animais 

10 XIII A leoa e a ursa n m só animais 

10 111 A tartaruga e os dois patos n m só animais 

10 IX O cão a que cortaram as orelhas n m só animais 

10 XV Os coelhos n g só animais 

10 IV Os peixes e o alcatraz n g só animais 

11 I O leão n g só animais 

11 v O leão, o símio e os dois burros n g só animais 

11 VI O lobo e a raposa n g só animais 

11 IX Os ratos e a coruja n g só animais 

12 XI A águia e a pega n m só animais 

12 XXVI A liga dos ratos n g só animais 

12 VIII A querela dos cães e dos gatos e a n g só animais 
dos gatos e dos ratos 

12 XXVII A raposa e o esquilo n m só animais 

12 XV111 A raposa e os perus n p só animais 

12 XXIII A raposa inglesa n g só animais 

12 XIII A raposa, as moscas e o ouriço n m só animais 

12 XVII A raposa, o lobo e o cavalo n g só animais 

12 IV As duas cabras n g só animais 

12 XV O corvo, a gazela, a tartaruga e o n g só animais 
rato 

12 XXI O elefante e o macaco de Júpiter n g só animais 

12 11 O gato e os dois pardais n g só animais 

12 v O gato velho e o ratinho n p só animais 

12 IX O lobo e a raposa n g só animais 

12 XIX O macaco n p só animais 

12 XII O milhafre, o rei e o caçador n g só animais 

12 VIl O morcego, a sarça a e o pato n g só animais 

12 VI O veado doente n p só animais 

6 XX A discórdia n m só deuses 

8 XX Júpiter e os raios n g só deuses 

11 11 Os deuses querem instruir um filho n g só deuses 
de Júpiter 

12 XIV O amor e a loucura n m só deuses 

1 XI O homem e sua imagem n m só homens 

2 XX Testamento explicado por Esopo n g só homens 

3 XVI A mulher afogada n m só homens 

3 I O moleiro, o menino e o burro n m só homens 

4 IV O jardineiro e o senhor da aldeia n g só homens 

4 XVII Palavras de Sócrates n p só homens 

6 XXI A viúva jovem n g só homens 

6 XIX O char1atão n m só homens 
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7 X A leiteira e o pote de leite n g só homens 

7 v A moça n g só homens 

7 XV As videntes n g só homens 

7 XI O cura e o morto n m só homens 

7 VI Os desejos n g só homens 

7 XVIII Um animal na lua n g só homens 

8 XXIII A torrente e o rio n m só homens 

8 XIX A vantagem da ciência n g só homens 

8 VI As mulheres e o segredo n m só homens 

8 XXVI Demócrito e os abderistas n g só homens 

8 VIII O brincalhão e os peixes n m só homens 

8 li O sapateiro e o ricaço n g só homens 

8 XI Os dois amigos n m só homens 

8 XIII Tircísio e Amaranta n g só homens 

9 IV A bolota e a abóbora n m só homens 

9 IX A ostra e os demandistas n m só homens 

9 VI O estatuário e a estátua de Júpiter n g só homens 

9 v O estudante, o pedante e o dono de n m só homens 
um vergel 

9 VIII O louco que vende a sabedoria n m só homens 

9 XV O marido, a mulher e o ladrão n m só homens 

9 XVI O tesouro e os dois homens n m só homens 

10 XVI O mercador, o fidalgo, o pastor e o n g só homens 
filho do rei 

10 v O ocultado r e seu compadre n m só homens 

10 X O pastor e o rei n g só homens 

10 XIV Os dois aventureiros e talismã n g só homens 

11 VIl O camponês do Danúbio n g só homens 

11 IV O sonho de um habitante da n g só homens 
Mongólia 

11 VIII O velho e os três rapazes n g só homens 

12 XX O filósofo Cita n m só homens 

12 XXIV O juiz conciliador, o hospitaleiro e o n g só homens 
solitário 

12 XXII Um louco e um sábio n p só homens 

9 XII O círio n p só seres inanimados 

1 VIl O alfo~e s m animais e deuses 

2 VIII A águia e o escaravelho s g animais e deuses 

2 XVII O pavão que se queixou a Juno s m animais e deuses 

6 XII O sol e as rãs s p animais e deuses 

1 VIII A andorinha e os outros pássaros s g animais e homens 

2 XVIII A gata metamorfoseada em mulher s m animais e homens 

2 XII A pomba e a fonniga s p animais e homens 

2 X O asno carregado de esponjas e o s m animais e homens 
asno carregado de sal 

2 XVI O corvo que quis imitar a águia s m animais e homens 

3 XII O cisne e o cozinheiro s p animais e homens 
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3 X O leão derrotado pelo homem s p animais e homens 

4 v O burro e o cãozinho s m animais e homens 

4 XIII O cavalo que quis vingar-se do s m animais e homens 
cervo 

4 I O leão amoroso s g animais e homens 

4 XVI O lobo, a mulher e o filho s m animais e homens 

5 XXI O asno vestido com a pele do leão s p animais e homens 

5 XIV O burro que levava relíquias s p animais e homens 

5 111 O peixinho e o pescador s p animais e homens 

5 XX O urso e dois companheiros s m animais e homens 

6 I O pastor e o leão s g animais e homens 

8 v O homem e a pulga s p animais e homens 

1 XVI A morte e o lenhador s p homens e deuses 

5 XI A sorte e o menino s p homens e deuses 

5 I O lenhador e Mercúrio s g homens e deuses 

5 VIl O sátiro e o caminhante s m homens e deuses 

6 XV UI O carroceiro atolado s m homens e deuses 

7 XIV Ingratidão e Injustiça dos homens s m homens e deuses 
para com a Fortuna 

9 XIII Júpiter e o viajante s m homens e deuses 

12 XVI A floresta e o lenhador s m homens e plantas 

3 11 Os membros e o estômago s g outro tipo 

4 X O camelo e o feixe de varas s p outro tipo 

1 I A cigarra e a formiga s p só animais 

1 VI A novilha, a cabra e a ovelha em s p só animais 
sociedade com o leão 

1 11 O corvo e a raposa s p só animais 

1 v O lobo e o cachorro s m só animais 

1 X O lobo e o cordeiro s m só animais 

1 IX O rato do campo e o rato da cidade s p só animais 

2 XIV A lebre e as rãs s m só animais 

2 XIII O astrólogo que se deixou cair num s g só animais 
poço 

2 XV O galo e a raposa s m só animais 

2 XIX O leão e o jumento que caçavam s m só animais 
juntos 

2 IX O leão e o mosquito s m só animais 

2 XI O leão e o rato s p só animais 

2 v O morcego e as duas doninhas s m só animais 

2 VI O pássaro flechado s p só animais 

3 XVII A doninha que entrou num celeiro s p só animais 

3 XI A raposa e as uvas s p só animais 

3 XV Filomena e Procne s m só animais 

3 XVIII O gato e um velho rato s g só animais 

3 IX O lobo e a cegonha ·s p só animais 

3 XIII Os lobos e as ovelhas s m só animais 

4 XI A rã e o rato s g só animais 
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4 XX O avarento que perdeu seu tesouro s m só animais 

4 VI O combate dos ratos e das doninhas s g só animais 

4 IX O gaio enfeitado com as penas do s p só animais 
pavão 

4 VIl O macaco e o golfinho s g só animais 

5 XVI A cobra e a lima s p só animais 

5 v A raposa que perdeu a cauda s m só animais 

5 XV O veado e a videira s p só animais 

6 X A lebre e a tartaruga s m só animais 

6 VI A raposa, o macaco e os animais s m só animais 

6 XVII O cão que trocou a presa pelo s p só animais 
reflexo 

6 XVI O cavalo e o asno s p só animais 

6 IX O cervo que se mirava na água s m só animais 

6 XIV O leão enfermo e a raposa s p só animais 

7 XVII A cabeça e a cauda da serpente s m só animais 

7 XIII Os dois galos s m só animais 

8 XXIV A educação s m só animais 

8 111 O leão, o lobo e a raposa s m só animais 

8 XII O porco, a cabra e o carneiro s m só animais 

8 XXV Os dois cães e o burro morto s g só animais 

9 X O lobo e o cão magro s m só animais 

9 XVIII O milhafre e o rouxinol s p só animais 

12 X O camarão e seu filho s m só animais 

6 111 Febo e Bóreas s g só deuses 

1 XVII O homem de meia idade e suas s m só homens 
duas pretendentes 

1 XIX O menino e o mestre-escola s m só homens 

3 VIl O beberrão e sua mulher s m só homens 

4 VIII O homem e o ídolo de madeira s p só homens 

4 XIX O oráculo e o ímpio s p só homens 

4 11 O pastor e o mar s m só homens 

4 XVHI O velhos e seus filhos s g só homens 

5 XIII A galinha dos ovos de ouro s p só homens 

5 VI A velha e as duas criadas s m só homens 

5 IX O lavrador e seus filhos s p só homens 

5 XII Os médicos s p só homens 

6 XIII O aldeão e a serpente s m só homens 

6 11 O leão e o caçador s p só homens 

7 " O malcasado s g só homens 

8 XVI O horóscopo s g só homens 

8 IV O poder das fábulas s g só homens 

9 I O depositário infiel s g só homens 

10 VIII A perdiz e os galos s m só homens 

10 XI Os peixes e o pastor que tocava s m só homens 
flauta 

1 XXII O carvalho e o caniço s m só plantas 



11 A panela de barro e a panela de 
ferro 
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só seres inanimados 
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