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RESUMO: Este trabalho apresenta os resultados da analise da
organizacao textual das fabulas esopicas anonimas. O exame das
marcas linguisticas que fazem a coesao textual dos dois textos
constitutivos da fabula - a narrativa e o epimitio - mostrou que a
fabula e um genero discursivo que se configura como um tipo
particular de ato de palavra realizado por meio de uma narrativa
que se deve interpretar segundo as orientacoes de seu locutor.
Nas fabulas de colecoes anonimas, estas orientacoes se acham
explicitadas linguisticamente por verdadeiras formulas metalinguisticas, situadas, topicamente, no inicio do epimitio. Pode-se demonstrar o estatuto formular destas expressoes metalinguisticas
tanto pela sua constante repeticao em um grande numero de fabulas, como, e sobretudo, pela elevada frequencia das marcas de
elipses nominais, verbais e oracionais que estas formulas apresentam. Observou-se, tambem, que a recuperacao das unidades lexicais que completam os esquemas subjacentes as construcoes
elipticas se torna possivel somente se se recorrer a outras fabulas
do corpus. Estes fatos nos permitem pressupor a existencia de
paradigmas de formulas acumuladas na competencia linguistica
do locutor e do ouvinte grego, do mesmo modo que nos revelam
um engajamento da fabula esopica para assinalar linguisticamente
sua condicao de enunciado.
PALAVRAS-CHAVE: Esopo, fabulas, epimitios, linguistica, literatura grega, Grecia.

1. Fabula e discurso
Grande parte dos estudos que se fizeram sobre a fabula esopica anonima,
com vistas a descrever as caracteristicas comuns aos textos que a tradicao nos
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transmitiu sob o rotulo de Aisbpou m9thoi -Fabulas de Esopo, centra-se na analise
dos textos narrativos que compoem tais fabulas1. Haja vista a variedade de tipos
de narrativas que elas empregam, torna-se inviavel, so pelo exame dessas estruturas
narrativas, encontrar um denominador comum que justifique o agrupamento de
tais textos numa mesma classe. Geralmente, constatada a variedade, acaba-se por
excluir do genero fabula os textos que por ventura se desviam do que cada analista
estabelecera, previamente, como "fabula-padraon.
O maior ou menor sucesso na descricao das fabulas esopicas anonimas
depende, fundamentalmente, da relevancia que se concede ao que ja os antigos
retores denominavam promithium ou epimithium2, termos com que eles nomeavam
a moralidade da fabula, usando o primeiro se ela estivesse colocada antes do texto
narrativo, e o segundo, caso ela viesse depois. Promitios sao frequentes nas fabulas
de Fedro. Nas fabulas esopicas anonimas, porem, a moralidade vem sempre expressa em forma de epimitio.
Estudos recentes reconhecem, por meio de evidencias linguisticas, a "veneravel antiguidadeUdoepimitio3. Contudo, ele nao tem recebido a devida atencao
como componente sistematico da fabula esopica. E por mais que se tente desconsiderar sua funcao constitutiva do genero, uma hora ou outra a analise exige que
se lance mao dele para explicar a condicao de fabula de certos textos narrativos.
Isto significa que a condicao de fabula de um texto nao se reduz a sua condicao
de narrativa. A fabula e mais que uma narrativa; ela e, antes de tudo, uma fala,
como ela propria traz registrado em seu proprio nome -fabula4 -, um Logos, que
se realiza por meio de uma narrativa, por meio de um m$hos5. Logo, o proprio
ato de narrar esta, na fabula, sobredeterminado por intencoes comunicativas que
governam qualquer ato de fala6.
S. Suleiman afirma que as "narrativas exemplares", entre as quais ela insere
a fabula, sao estruturadas com base em um verbo ilocutorio: "demonstrar". E ela
mostra que o funcionamento discursivo de tais narrativas se da pela articulacao
de tres discursos, dispostos hierarquicamente: um narrativo, inferior, um interpretativo e um pragmatico, o mais alto da hierarquia, por meio do qual o destinador
da fabula apresenta ao destinatario (leitorlouvinte) uma injuncao, extraida do
discurso interpretativo.
A natureza ilocutoria da fabula tambem foi apontada por A. D. Lima como
um aspecto de seu funcionamento que ela deixa manifesto na moralidade. Esta,
segundo Lima, nao se constitui apenas de discurso interpretativo, como se esta
habituado a pensar; alem do discurso interpretativo, a moralidade apresenta ainda
um outro discurso, que Lima nomeia "metalinguistico", expresso por recursos de
natureza segmenta1 ou nao, entre os quais se encontram as frases do tipo "a fabula
mostra", "a fabula ensina". Esse discurso metalinguistico, alem de promover a
articulacao da narrativa com a moral, permite que se recupere tanto a enunciacao
do discurso que a fabula e, como as marcas de seu enunciador e do valor ilocutorio
que ele confere a sua enunciacao. "Nao ler esse discurso, diz Lima, e no minimo
deixar incompleta a tarefa linguistica de analise do discurso pelo qual o texto da
fabula se atualizan (Lima, p. 64).
Nas fabulas esopicas, discursos interpretativos e discursos metalinguisticos
se expressam em epimitios. Entao, quando se trata de descrever a sua organizacao
discursiva, e necessario que se de ao epimitio o mesmo grau de relevancia que se
tem dado a narrativa, ja que ele e o espaco onde as propriedades discursivas do
genero se explicitam por meio de enunciados linguisticas.
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Considerando-se, pois, que o discurso metalinguistico e a instancia que
funda um enunciado narrativo como.fabula,examinaram-se os epimitios das fabulas
esopicas anonimas, para se detectar neles os enunciados metalinguisticos e descrever os expedientes de que eles se servem para estruturar esses enunciados.

2. Estruturas discursivas do epimitio
O exame de 348 fabulas mostra que os epimitios apresentam estruturas
discursivas muito variadas7. Essa variedade fica evidente quando se tenta decompor
os epimitios em duas porcoes de textos, correspondentes, uma, ao enunciado
metalinguistico, e outra, ao enunciado moral ou interpretativo. Para que tal decomposicao seja possivel, e necessario que o discurso moral esteja explicito, o que
nem sempre acontece, como se mostrara a seguir.
Nesse procedimento de decomposicao do epimitio em dois enunciados, considerou-se como enunciado moral a porcao de texto do epimitio que, destacada do
contexto, mantivesse autonomia significativa, como a que apresenta o epimitio seguinte:
Certas pessoas que sao responsaveis pelos proprios males direcionam
totalmente a censura a divindade. (Ch 99)
Esse epimitio, que explicita apenas o discurso moral, constitui um caso
singular na coletanea8. Retirado do contexto, ele poderia ser enunciado como se
fosse uma maxima, sem prejuizo algum de seu significado.
Contudo, a grande maioria dos epimitios esta elaborada de outro modo.
Como se pode observar nos exemplos abaixo, muitos epimitios permitem que se
isole do enunciado moral, uma outra porcao de texto que nao compoe seu significado. Enquanto o enunciado moral mantem sua autonomia significativa, a porcao
de texto isolada fica pendente9.
Assim (houtos), a competicao com os superiores, alem de nao levar
a nada, ainda faz rir das infelicidades. (Ch.5)
Assim, tambkm (houto kai) certos homens que nao conseguem realizar
seus negocios por incapacidade, culpam as circunsta.ucias. (Ch 32)
O discurso mostra que (ho Lbgos deloi hbti) muitos, por interesse
particular, nao hesitam de modo algum em dar falso testemunho de
coisas impossiveis. (Ch 10).

Pois bem. Portanto, tar+?m (atar oi2n kai) n6s e preciso que evitemos
a amizade daqueles cuja postura e ambigua. (Ch 60).
Existe, porem, um segundo grupo de epimitios que apresenta outra estrutura
discursiva. Em vez de explicitarem um enunciado moral, os epimitios desse grupo
indicam um destinatario especifico para a fabula, identificado como portador de
algum tipo de falha moral. Em relacao a esse destinatario, a quem a fabula reserva
a tarefa de elaborar o discurso moral implicito, fazem-se diferentes predicacoes
ao texto narrativo. Ve-se, pois pelos exemplos que seguem abaixo, que esses epimitios sao inteiramente metalinguisticos.
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O discurso e oportuno para (ho Lbgos eukairbs estin prbs) um homem
libertino que esta perdido por causa da luxuria. (Ch 157)

Essa fabula recrimina (hofitos ho mjthos elegkhei) os' ambiciosos que
passam a vida no fingimento e na presuncao. (Ch 63)
Esse discurso uma pessoa pode usar em relacao a (touto t6 Ldgo
khresaito an tis prbs) um homem ladrao. (Ch 110)
Segundo esse criterio de decomposicao do epimitio, foi possivel identificar
varios tipos de textos que expressam o discurso metalinguistico da fabula anonima.
Dispostos em quadros, como se veem a seguir, cada tipo e suas variantes vem
acompanhados do seu numero de ocorrencias bem como do numero de uma fabula
de coletanea que pode ser consultada como exemplo. Os quadros de 1 a 5 contem
enunciados metalinguisticos que introduzem um discurso moral explicito; referemse, pois, ao primeiro grupo de epimitios, que foram apresentados como passiveis
de serem decompostos em dois enunciados, um metalinguistico e um moral. Ja os
quadros de 6 a 12 contem construcoes metalinguisticas dos epimitios que nao
trazem discurso moral explicito.
Quadro 1
ho m$hos deloi hbti
ho Ldgos delof hbti
ho Lbgos delof ( + - infiiitivo)
ho Lbgos deloi ( + nome)
ho Logos didaskei ( + nome)
houtos' ho Lbgos didaskei ( + infinitivo)
didaskei hemds ho Lbgos hbti
Quadro 2
houtos
houtos kaf
houtos kaf (hemdsJ
Quadro 3
atar ofin kai ( h e m h )

7

atar odn kaf (hemds) ho Lbgos didaskei

1

Quadro 4
hbti

63

Ch 1

I
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Quadro 5
horas (hbson)

1

'

C h 210

I

Quadro 6
ho Lbgos harmbdios estin' prbs

1

ho Lbgos eukairos estin prbs

1

ho Lbgos eukairos prbs

18

ho Lbgos harmbzei prbs

2

houtos ho Lbgos hannbttei prbs

1

houtos ho Lbgos harmbseien an pros
houtos ho Lbgos harmbseien an epi

2
1

ho mythos harmbzei en

1

Quadro 7

. ho Lbgos eiretai prbs

2

ho Lbgos eiretai en

1

ho Lbgos Lekhthefe an epi

3
1
1

houtos ho Lbgos Lekhtheie hn epi
houtos ho Lbgos eikbtos dn Lkgoito epl
Quadro 8
ho Lbgos prbs

1

ho mjthos pros

7

ho mjthos peri

1

ho mythos hofitos prbs

1

Quadro 9
touto t Lbgo khrksaito hn tis prbs
touto t khrksaito hn tis epf

8
1

C h 110

1

C h 340

1

C h 33

4

( C h 115

C h 65

Quadro.10
tofito eikbtos eipoi an tis prbs
todto paskhousin hoi ( + participio)
Quadro 11
prbs

I

I
I
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Quadro 12
ho m!thos elkgkhei

5

Ch 345

houtos ho mjthos elkgkhei

1

Ch 63

h o parbn mjthos steliteuei

1

Ch 133

O exame dos quadros anteriores mostra que os epimitios das fabulas esopicas
se estruturam, permanentemente, com enunciado metalinguistico. Se o enunciado
moral pode nao se explicitar em 67 epimitios, o enunciado metalinguistico, por
sua vez, esta presente em todos.
Nota-se, tambem, que o fato de existirem 281 epimitios compostos com os
dois enunciados, mostra que sao predominantes, na coletanea, fabulas que realizam
os tres discursos constitutivos do genero, apontados por A. D.Lima.
Alem disso, e facil observar que os enunciados metalinguisticos se expressam
por construcoes linguisticas recorrentes, que devem ser consideradas como verdadeiras formulas de natureza metalingiiisticalO. Observa-se, ainda, que elas tendem, muito significativamente, a ocupar a posicao inicial do epimitio.

3. A natureza coeslva das formulas metalinguisticas

As fabulas anonimas se caracterizam por expressar, como ficou apontado,
enunciados narrativos e enunciados metalinguisticos, podendo ou nao explicitar-se
o enunciado moral. Cada um desses enunciados se concretiza em textos, resultando,
pois, da articulacao deles o texto maior da fabula, que, como todo e qualquer texto
completo, constitui uma "unidade semantica"(HALL1DAY; HASAN, p. 2). Isto
implica que nao se deve buscar entre as frases que realizam esses diferentes
enunciados as mesmas relacoes estruturais de natureza sintatica, que se verificam
entre as oracoes que compoem uma frasei1. Entre o texto da narrativa e a frase
que realiza o texto do epimitio existem, isto sim, relacoes semanticas, de natureza
interfrasal, que conferem ao texto maior a condicao de todo coeso.
Dada a relevancia que o enunciado metalinguistico demonstra ter na estruturacao do texto da fabula, procurou-se identificar que marcas linguisticas de
coesao textual ele contem, que lhe permitem desempenhar o papel de articulador
do texto, uma vez que ele, a um so tempo, instaura relacoes coesivas com o
enunciado narrativo, e promove a coesao desse enunciado com o enunciado moral.
Examinaram-se, entao, as formulas metalinguisticas para se identificar quais
seriam os itens linguisticos que elas usam para estabelecer os tais elos coesivos.
O isolamento daqueles itens, por sua vez, mostrou que a fabula seleciona, para
atuar nas formulas metalinguisticas, quatro tipos de elos: a referencia, a coesao
lexical, a conjuncao e a elipse (HALLIDAY; HASAN). Ver-se-a, a seguir, que
cada um desses tipos se expressam por variados expedientes linguisticos.
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3.1. Referencia e coeso lexical: ho Logos e ho mythos
O principio da referencia, aliado ao da coesao lexical, constitui o expediente
coesivo predominante nas formulas metalinguisticas, estando presente, pois, em
187 epimitios.
A coesao lexical se opera por meio dos nomes gerais Logos e mythos, cujo
estatuto metalinguistico e facilmente apreendido em vista de tais termos serem
nomes de "enunciados linguisticas". Modificados pelo artigo definido, ao qual se
junta, algumas vezes, uma forma demonstrativa (hodtos), aqueles nomes entram
na composicao de sintagmas que instauram referencia anaforica. Por meio da
anafora, os nomes Logos e mjthos fazem pressupor que seus referentes existem e
que constituem informacoes encontraveis na porcao precedente do texto. Esta
corresponde, na fabula, ao texto narrativo. Nota-se, porem, que o referente de ho
Iogos e de ho mjthos naosera uma pessoa ou coisa mencionada no texto narrativo,
mas sera o proprio texto narrativo, como um so enunciado, em sua totalidade.

3.2. Referencia: tofito
Duas fabulas da coletanea apresentam epimitio introduzido pelo demonstrativo todto ("isso"), mas o seu comportamento semantico difere nos dois textos.
Em Ch 33, narra-se o caso de uma raposa que, invejando o tamanho de uma
cobra, desejou igualar-se a ela e, para isso, foi-se esticando tanto que acabou se
rebentando. Segue-se, entao, o epimitio:
Isso (toz'ito) sofrem os que lutam contra os superiores; e que eles
proprios se arrebentam antes de conseguir atingi-los.
Enquanto item de referencia demonstrativa, o pronome todto aponta para
a porcao final do texto narrativo que o precede, e com a qual ele mantem relacao
de proximidade. Nota-se, porem, que nesse epimitio o demonstrativo toz'ito constitui
o nucleo do sintagma. Ora, quando um demonstrativo ocupa a posicao de nucleo,
a referencia que ele instaura pode ampliar-se a classe geral referida pelo item qpe
ele pressupoe. Assim, o pronome touto, e tambem o pronome "isso" que o traduz,
retoma nao apenas o arrebentar-se da raposa relatado no texto narrativo, mas
tambem o "arrebentar-se em geral" que ocorre com os que ousam competir com
os superiores.
Ja em Ch 340, a referencia que o pronome todto estabelece incide sobre o
aspecto discursivo do texto narrativo, e nao sobre seu conteudo. Veja-se o texto
dessa fabula:
Dizem que as hienas mudam de natureza de ano em ano, tornando-se
ora machos, ora femeas. E assim, certa vez uma hiena macho se
comportou, com uma hiena femea, de modo contrario a sua natureza.
Entao ela tomou a palavra e disse: "Mas faca isso mesmo, meu caro,
que logo a tratamento identico voce vai se sujeitar."
Isso (todto) pode dizer, com razao, em relacao a que ja esta governando,
uma pessoa que esta para sucede-la, caso recebesse, da parte dela, um desaforo.
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Ve-se que o pronome toilto, nesse epimitio, complementa uma forma do
verbo Lkgo ("dizer"), que pressupoe como complemento um enunciado. Sendo o
pronome esse complemento, ele deve, necessariamente, referir-se a um enunciado.
O texto narrativo que precede o epimitio oferece duas alternativas que podem
funcionar como referentes do pronome: uma delas e o enunciado que a hiena
femea dirige a hiena macho, encerrando a narrativa; a outra e o proprio texto
narrativo, que tambem constitui um enunciado. E que tanto a fala da hiena femea,
como a propria narrativa sobre as hienas sao adequadas para a situacao prevista
pelo epimitio.
Tanto num caso como no outro, a referencia que o pronome toilto estabelece
e de natureza metalinguistica, pois o seu referente e, de qualquer modo, um
enunciado, seja ele retomado quanto ao seu conteudo, como em Ch 33, seja ele
retomado quanto a sua forma, como em Ch 340.

3.3. Conjuncao
A conjuncao constitui o segundo tipo de relacao coesiva mais usado nos
epimitios das fabulas anonimas. Ela se realiza por meio de tres diferentes formulas
metalinguisticas, sendo as duas primeiras que a seguir se apresentam, 'muito recorrentes, e a ultima, muito rara, embora seja extremamente valiosa para o estudo
da historia do epimitio.

3.3.1. O valor conclusivo de houtos
O adverbio houtos ("assim") aparece no inicio de 83 epimitios, mas a descricao de seu comportamento sintatico nesse conjunto mostra que na realidade,
ele deve ser interpretado de dois modos diferentes, de acordo com a estrutura
sintatica em que ele se encaixa. Ha epimitios em que houtos vem imediantamente
seguido de nominativo + genitivo, como ocorre, por exemplo, em Ch 196: houtos
hoi ponerol ton anthrbpon ("assim, os homens perversos"); em outros, ele vem
seguido de kai + genitivo + nominativo, como em Ch 8: houtos kaf ton anthrbpon
hoiponeroi ("assim, tambem os homens perversos"). Essas duas diferente estruturas
sintaticas correspondem a duas diferentes formulas, expressas pelo mesmo item
gramatical. No primeiro caso, ele instaura, entre o epimitio e a narrativa, uma
relacao coesiva de natureza causal; no segundo, de natureza comparativa, como
se vera mais adiante.
Veja-se a fabula "Zeus e Apolo" (Ch 121):

Zeus e Apolo disputavam a arte de manejar o arco. Apos ~ ~ o terl b
retesado o arco e lancado o dardo, Zeus esticou uma perna ate o
ponto que Apolo havia atingido.
Assim (houtos), os que competem com os superiores, alem de nao sobrepuja-los, ainda se expoem ao riso.
O enunciado moral dessa fabula seleciona, da narrativa, a sequencia de fatos
vivenciados por Apolo e a reitera como sequencia de fatos virtuais em relacao a
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qualquer ser humano que, como ele, ousa competir com seus superiores. Trata-se,
pois, de uma generalizacao do particular para o geral, de modo que o conteudo
do texto moral abrange o conteudo do texto narrativo.
Essa relacao de inclusao que se estabelece entre narrativa e moral confere
ao adverbio houtos um valor conclusivo, explicitando-se, por meio dele, a condicao
de conclusao, que caracteriza o texto moral, extraida do texto narrativo.

3.3.2. O valor comparativo de houtos kai
Veja-se, agora, a fabula "O orador Demades" (Ch 96)
O orador Demades falava, certa vez, ao povo de Atenas. E como d e s
nao ihe prestavam atencao de jeito nenhum, pediu-lhes permissao
para contar uma fabula esopica. Tendo eles consentido, comecou a
dizer: "Uma andorinha, uma enguia e Demeter seguiam por um mesmo
caminho. Quando chegaram a um rio, a andorinha voou e a enguia
mergulhou."Disse isso e calou-se. Entao eles perguntaram: "E Demeter? O que aconteceu com ela? Ai ele respondeu: "Ela esta bronqueada
com voces, que deixaram de lado os assuntos da cidade para se ligar
em fabulas esopicas."
Assim, tambem (houtos kai) dentre os homens, sao irracionais os que
negligenciam os afazeres necessarios e dao preferencia as coisas prazerosas.
Verifica-se, nessa fabula, que a form-a "assim, tambem "estabelece, entre a
narrativa e a morai, uma relacao semantica de natureza comparativa. Nessa relacao
coesiva, cada um dos itens que compoem a formula privilegia um aspecto diferente
dos textos que eles articulam. O adverbio houtos ("assimn)faz a coesao dos dois textos
enquanto enunciados potencialmente comparaveis num dado contexto. Trata-se, entao,
de uma conexao semantica de natureza discursiva, que privilegia os enunciados como
etapas constitutivas de um processo de interacao comunicativa (HALLIDAY; HASAN,
p. 241). A particula kai ("tambemn),por sua vez, completa aquela conexao semantica
instaurada pelo adverbio, na medida em que incide sobre o conteudo dos dois enunciados, apresentando-o8 como conteudos passiveis de comparacao, embora cada um
deles organizem diferentes mundos referenciais.
So assim 6 que se pode explicar a comparacao de uma narrativa que fale
de "homensn,os atenienses, no caso, com uma moral que tambem fale de "homens".
E que o texto narrativo deve ser considerado um enunciado ficcional, que instaura
seu proprio mundo de referencias. Deve-se, pois, considera-lo uma "realidade
linguistica", constituida pela palavra, que narra fatos sobre os quais nao se coloca
em questao se eles acontecem ou nao, no mundo extralinguistico. O mesmo nao
se pode dizer do texto moral, pois este faz assercoes a respeito de entidades do
mundo extralinguistico, o mundo das relacoes humanas, para o qual remete a
natureza exofbrica do artigo definido que forma a expressao "dentre os homens"
(ton anthrbpon).
Observa-se, entao, que o adverbio hbutos, tenha valor conclusivo, tenha valor
comparativo, funciona, nas formulas introdutoras de epimitios, como expediente
coesivo de natureza metalinguistica, pois ele fundamenta a conexao semantica que
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opera entre o epimitio e a narrativa sobre a condicao de enunciado, de produto
discursivo, que eles sao.

3.3.3. O complexo atar ofin kai
Usada como formula introdutora de epimitio em oito fabulas anonimas (Ch
23, 53, 60, 163, 245, 272, 284, 356), a expressao atar oun kai ("Pois bem. Portanto,
tambem") acumula tres itens gramaticais conferidores de coesao entre o texto
narrativo e o epimitio.
Ela aparece, poy. exemplo, na fabula "O homem e o satiro" (Ch 60), que se
reproduz a seguir.
Conta-se que, certa vez, um homem firmou um pacto de amizade com
um satiro. E ai, quando sobreveio o inverno e chegou o frio, o homem
levava as maos a boca e soprava. Como o satiro lhe perguntasse o
motivo pelo qual fazia aquilo, disse que estava aquecendo as maos
por causa do frio. Mais tarde foi-lhes servida a mesa e, como a comida
estivesse muito quente, o homem tomava uma pequena porcao, levava-a a boca e soprava. Quando o satiro lhe perguntou d e novo por
que ele fazia aquilo, ele disse que estava esfriando o alimento, pois
estava quente demais. Entao aquele lhe disse: "So que dispenso sua
amizade, meu caro, pois da mesma boca voce lanca tanto o frio como
o calor."
Pois bem. Portanto, tambem (atar odn kai) nos e preciso que evitemos
a amizade daqueles cuja po~turae ambigua.
A interpretacao dos valores semanticos de cada um dos itens que compoem
a formula atar oun kal - que na traducao acima equivale a "Pois bem. Portanto,
tambem" - incide sobre diferentes ambitos do texto. Nota-se que a forma .tambemu
(kai) incide sobre o pronome "nos"; a conjuncao "Portanto" ( o h ) incide sobre o
enunciado moral como um todo, e a forma "Pois bem" (atar) incide sobre a propria
enunciacao do periodo. Ver-se-a que cada um desses itens estabelece um tipo
diferente de relacao coesiva.
Usada na formula com valor comparativo, a particula kai estabelece um
ponto de igualdade entre duas realidades diferentes. Contrasta-se, por meio dela,
um nos, do texto moral, com um nao-nos, representado no texto narrativo pela
figura do satiro, cujo comportamento se mostra modelar.
A conjuncao o h , por sua vez, tem valor conclusivo, conferindo ao enunciado
moral a condicao de "etapa seguinte" de um processo argumentativo que se iniciou
com a enunciacao de uma narrativa. Tem-se, portanto, uma conclusao que se
especifica em forma comparativa.
Ja a particula atar tem um funcionamento mais complexo. Alias, o seu valor
semantico so pode ser determinado pela analise de suas ocorrencias fora do conjunto das fabulas anonimas.
Adrados (ADRADOS, Estudio ..., p. 236) nota que essa particula ocorre na
Retorica de Aristoteles, especificamente num texto de Esopo que Aristoteles cita
em discurso direto. Trata-se da fabula que Esopo teria pronunciado ao povo de
Samos, quando se estava acusando de crime capital um demagogo. Esopo, segundo
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Aristoteles (Arte Retorica, 1393 b), teria encerrado sua narrativa sobre a raposa
que fora atacada por um grande numero de carrapatos, com o seguinte epimitio:
Pois bem. Tambem (atarkai) a voces, homens de Samos, esse demagogo
em nada mais vai prejudicar (pois esta rico), mas se o matarem, virao
outros, pobres, que vao lhes roubar e dilapidar o restante dos bens.
As informacoes de Aristoteles fazem pressupor que a fabula de Esopo se
realiza num contexto maior em que ele discorria a respeito das vantagens ou
desvantagens de se acusar o demagogo naquele momento. Pressupoe-se, entao,
que ele tenha interrompido suas consideracoes para introduzir a narrativa sobre
o caso da raposa. Finda a narracao, ele enuncia o epimitio. A particula atan marca
exatamente essa passagem do nivel narrativo.para o nivel argumentativo, ancorando
o enunciado narrativo na situacao em que ele foi produzido, e'anunciando que se
vai apresentar, em seguida, uma justificativa para o fato de ele ter sido produzido
naquela situacao. Assim, essa particula nao so torna coesos o texto narrativo e o
epimitio, como tambem confere a fabula inteira a condicao de texto adequado
aquela situacao.
Essas constatacoes orientam a interpretar a particula atar nos epimitios das
fabulas anonimas, como uma marca da condicao oral da fabula, preservada no
texto escrito. Pode-se mesmo supor,que, no inicio de sua historia, o epimitio fosse
estruturado com partfculas proprias da fabula enquanto pratica oral, vinculada a
uma dada situacao discursiva. So depois e que se processariam alteracoes com a
finalidade de se eliminarem do texto as marcas da oralidade e lhe conferir o
estatuto de texto escrito autonomo, desvinculado de uma situacao particular12.

3.4. Elipse
Elipse e a omissao de algum item da estrutura de sintagmas ou de oracoes.
Essa omissao e feita de tal modo que deixa "pegadasnque favorecem a recuperacao,
no contexto, do item eliptico (HALLIDAY; HASAN, p. 143). Deve-se considerar,
portanto, que a elipse se define em relacao a uma 'norman, representada pelo
"esquema canOniconque a estrutura completa preenche (CHERCMI, p. 118-128).
Nos epimitios das fabulas anonimas encontram-se varios tipos de itens omitidos,
que podem fazer parte de sintagmas nominais, verbais ou de oracoes.
A elipse oracional constitui o tipo mais fre uente. Sao 63 ocorrencias, e
todas em fhbulas extraidas da Parafrase Bodleian$> O marcador Lingiiistico da
elipse oracional e a conjuncao hdti ("quen),tal como aparece no inicio do epimitio
seguinte, extraido de Ch 1:
[Que] ([hbti]) com bens ninguem depara rapido, mas pelos males cada
pessoa e a cada passo atingida.
E interessante observar que se fosse suprimida do epimitio a conjuncao hbti,
ele ficaria reduzido a mera expressao do texto moral. Por outro lado, fica evidente

que essa conjuncao tem a funcao de indicar que o epimitio, tal qual ele se apresenta,
nao esta completo; ela marca que C necessario recuperarem-se os itens elipticos
que tornariam completa a sua estrutura.
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A conjuncao hbti indica que o texto moral que a segue deve ser tomado
como oracao completiva, que se articula, sintaticamente, a uma oracao principal.
Ora, e justamente essa oracao principal que esta eliptica. O problema e que ela
nao se encontra nem na porcao de texto precedente, nem na porcao seguinte. Em
suma, ela nao se encontra "disponivel" no contexto.
Em nossa condicao de leitores modernos, podemos recuperar essa oracao,
necessaria para preencher o esquema, em outras fabulas da coletanea que apresentam epimitios estruturados sintaticamente por oracao principal acompanhada
de completiva introduzida por hbti. Assim, podem-se citar como opcoes para
preencher a elipse oracional, tres das formulas apresentadas no Quadro 1, citado
anteriormente. Tanto poderia ser ho lbgos ou ho mythos deloi ("o discurso" ou "a
fabula mostra"), como didaskei hemds ho lbgos ("o discurso nos ensina"). Essas
alternativas constituem, pois, tres possiveis 9xquemas canonicos" em funcao dos
quais a elipse oracional marcada por h'oti se realiza.
Vista, porem, da perspectiva do leitor grego, a recuperacao dessa oracao
eliptica tem que ser colocada de outro modo. Esse leitor nao precisava, como nos,
recorrer as outras fabulas da coletanea, que apresentam o esquema completo, para
recuperar itens elipticos. Com certeza ele os recuperava em sua propria memoria,
onde deviam estar estocados entre os procedimentos discursivos que constituiam
sua competencia discursiva, paradigmas de construcao de epimiticos. Entre esses
paradigmas estariam as formulas metalinguisticas.
Encontram-se na coletanea alguns casos de epimitios introduzidos por hbti
em que essa conjuncao nao esta convenientemente integrada a estrutura sintatica
do texto. E o que se observa em epimitios como o de Ch 345, citado a seguir:
[Que] ([hbti]) Os dorminhocos e preguicosos que ate do esforco alheio
se alimentam, a fabula censura.
Embora registrado entre colchetes, o emprego de hbti nao se ajusta nesse
epimitio por lhe conferir o estatuto sintatico de oracao completiva, em total desacordo com a condicao sintatica de oracao absoluta que o epimitio apresenta.
O interessante e que, assim como Ch 345, os outros epimitios (Ch 93, 133
e 227) que vem introduzidos inadequadamente por hbti apresentam suas formulas
metalinguisticas deslocadas para a posicao final do epimitio. Nesse deslocamento
poderia estar a explicacao para aquela inadequacao.
A tendencia dominante na coletanea e o uso da formula no inicio do epimitio.
E possivel que, quando a formula se encontra em posicao final, o epimitio se
mostrasse, a primeira vista, constituido so de texto moral, o que teria levado
alguem, em algum momento, a completar sua estrutura discursiva, acrescentando
um marcador de elipse, por meio do qual se faria recuperar uma formula metalinguistica.
Esses fatos permitem supor que havia uma,certa resistencia em se aceitar
epimitio que so explicitasse o texto moral. O fato de se acrescentar ao epimitio a
conjuncao hbti permite concluir, por outro lado, que as formulas metalinguisticas
expressas pelas oracoes que aquela conjuncao pressupoe, ja deveriam estar consagradas pelo uso, bastando, pois, um simples marcador de elipse para integra-las
a estrutura do epimitio.
O mesmo processo de recuperacao, fora do texto da fabula, de itens elipticos
vale tambem para as elipses nominais e verbais.
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O tipo mais frequente de elipse verbal e o que ocorre na formula ho lbgos
tukainos pros ("o discurso, oportuno para"), que apresenta eliptica a forma verbal
estin ("e"). Alias, como se pode observar no Quadro 6, o esquema canonico dessa
construcao aparece uma unica vez na coletanea.
Sao menos frequentes os casos de elipses marcadas pela preposicao prbs.
Elas ocorrem nas estruturas ho lbgoslm~thosprbs ("o discurso/fabula para"). Tais
elipses supoem varias alternativas de itens recuperaveis, pois aquelas estruturas
podem se completar com qualquer dos sintagmas verbais que regemprbs
acusativo, dentre as alternativas mencionadas nos Quadros 6 e 7.
Ja a elipse marcada porprbs e a-queconta com o maior numero de alternativas
para preencher seu esquema canonico. Um epimitio como o de Ch 115, que diz:

+

Para-(pros) homem perverso que empreende tarefas penosas.
pode se completar com qualquer - estrutura de que participe prbs + acusativo,
dentre as citadas nos Quadros 6, 7 e 8 ou nos Quadros 9 e 10.
Como observacao geral a respeito do uso de formulas com construcoes
elipti.cas nas fabulas anonimas, importa ressaltar que o emprego de marcadores
de elipses como a conjuncao hbti e a preposicaoprds representa o expediente mais
economico possivel para se deixar indicada, na estrutura do epimitio, a.existencia de
um,discurso metalinguistico, pois os itens lexicais lbgos ou m$thos se encontram
presentes em qualquer dos esquemas recuperados. Por meio da elipse, registra-se,
economicamente, uma intencao de se organizar o texto da fabula de tal modo que
se possa ostentar a condicao de discurso, que ela e.

3.5. Um caso particular: Ch 210
Trata-se da fabula "O leao, Prometeu e o elefanten (Ch 210), que narra a
historia de um leao desesperado por ter medo do galo. Embora Prometeu, seu
criador, procurasse consola-lo, ele so se conforma com sua fraqueza quando descobre que o elefante recuava diante do mosquito, um animal muito menor que o
galo. E encerra com o seguinte epimitio:
Voce esta vendo quanta forca tem o mosquito, a ponto de amedrontar
ate um elefante.
O que se ve, nesse epimitio, e que o enunciado metalinguistico esta representado exatamente pela expressao "Voce esta vendo", com que se traduziu a
segunda pessoa do singular 'do Verbo hordo ("ver").
A forma verbal, nesse caso horas, estabelece uma relacao coesiva de tipo
lexical entre o enunciado narrativo e o enunciado moral de'um modo muito particular: em vez de focalizar a producuo do discurso, como fazem os outros itens
coesivos ja.analisados, ela focaliza o ato de fala do ponto de vista de sua recepcuo
por parte do ouvintelleitor da fabula. Afinal, ver nada mais e, em se tratando de
um epimitio de fabula, que o pr'ocesso resultante de um pressuposto ato de mostrar,
que, e necessario ter sempre em vista, constitui o ato verbal explicitado na formula
metalinguistica mais reiterada na coletanea: "o discurso I a fabula mostra".
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4. O estatuto paradigmatico do epimitio
As fabulas anonimas documentam, como se pode verificar, varias alternativas
de expressao linguistica do enunciado metalinguistico. Este ppde explicitar-se por
meio do vocabulario, atraves de itens lexicais como Ugos e mytos, que se referem
ao texto narrativo enquanto entidade lingziistica, ou por meio da gramatica, atraves
de itens demosntrativos e conjuntivos que realizam sua acao coesiva mediante a
pressuposicao de que os enunciados que eles relacionam contituem eventos linguisticos.
Por outro lado, o exame e a,interpretacao que se fizeram das marcas coesivas
presentes nas formulas metalinguisticas permitem concluir que a fabula, ao optar
por realizar, entre o texto narrativo e o epimitio, relacoes coesivas de natureza
discursiva, se caracteriza como um texto que se organiza de modo a escancarar a
sua condicao de enunciado, de discurso. E reserva, para confessar sua identidade,
um espaco bem delimitado o inicio do epimitio.
O dado que melhor comprova esse empenho do texto sao as elipses. Elas
significam, em ultima analise, uma recusa, por parte do locutor da fabula, em
compor seu texto sem metalinguagem.
Alem disso, o uso da elipse como fator coesivo mostra que as formulas
metalinguisticas ja constituiam um paradigma estocado na competencia discursiva
do falante grego, que deve ser visto como o legitimo destinatario das fabulas
gregas. Esse fato obriga que se veja a fabula anonima como documento de um
estagio da historia da fabula esopica em que esta ja se encontrava fuada como
tipo discursivo composto de texto narrativo e de epimitio. Afinal, o estilo formular
e as construcoes elipticas constituem provas de que o epimitio esteve, necessariamente, sempre presente nesse processo de fixacao do genero "fabula", como sua
parte integrante.

Notas
1- Ver, por exemplo, PERRY; NOJGAARD; GASPAROV.

2- Promythium aparece, pela primeira vez, em Aftonio (sec. V) e epimythium, em
Luciano (sec. 11). Cf. NOJGAARD, p. 121. Dada a frquencia com que esses termos
serao usados neste estudo, optou-se pelo aportuguesamento dos termos latinos em
promftio e epimitio, respectivamente.
3- Cf. NOJGAARD, p. 236; ADRADOS, 1948; CHAMBRY, 1967.
4- O termo fabula C um derivado de "fari", "falar". Cf. BENYEMSTE, "Fasn.
5- Resgata-se, assim, o alcance da pripeira definicao de fabula que se conhece,
formulada por Teon, retor do sec. I: mythos esti Ldgos pseudb eikonizon aletheity
(apud NOJGAARD, p. 55). Quanto a delimitacao do sentido de "miton como
"narrativan,ver VERNANT, p. 196-210.
6- ADRADOS (ADRADOS, 1982, p. 33-36) propoe que os promitios e os epimitios
surgem como uma solucao que a fabula, ja na condicao'de texto escrito, encontra
para explicitar uma intencao comunicativa que, na pratica oral, podia ser recuperada pelo ouvinte no contexto de sua enunciacao.
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7- A Edicao consultada e a de CHAMBRY, o.c., que abriga 358 fabulas, das quais
dez, apenas, sao estruturadas sem epimitio.
8- Tem-se ai um caso de ocorrencia de discurso metalinguistico de natureza suprassegmental, prevendo-se, pois, na enunciacao do epimitio, uma mudanca de
tom, para mais baixo. Cf. LIMA, p. 64.
9- Grifou-se, nesses epimitios, a porcao de texto correspondente ao discurso metalinguistico.
10: ADRADOS (ADRADOS, 1978) observa que o proprio texto narrativo das
fabulas, sobretudo das fabulas da colecao Augustana, a mais antiga que nos chegou,
apresenta um verdadeiro estilo formular.
11- Equivocos dessa natureza e que levam Nojgaard, p. 54, a afirmar que entre o
epimitio da fabula e o texto narrativo nao ha ligacao nem mesmo de natureza
gramatical.
12- Que as expressoes lexicais como "ho Iogos" e 'h0 m9hosn vao se sobrepondo
as gramaticais, provam as formulas que introduzem o epimitio de Ch 356, apresentadas no Quadro 3.
13- NOJGAARD, p. '364. Trata-se de uma colecao de fabulas que constituem
parafrases em prosa das fabulas de Babrius, fabulista do seculo 11.
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RESUME: Ce travail presente les resultats de I'analyse de I'organisation textuelle des fables esopiques anonymes. L'examen des
marques linguistiques qui font Ia cohesion textuelle des deux textes
constitutifs de Ia fable - Ia narrative et I'epimythium - a montre que
Ia fable est un genre discursif qui se configure comme un type
particulier d'acte de parole realise au moyen d'une narrative qu'on
doit interpreter selon les orientations de son locuteur. Dans les
fables des collections anonymes, ces orientations se trouvent explicitees linguistiquement par des veritables formules metalinguistiques, situees, topiquement,' dans le debut de I'epimythium. - 0 n
peut demontrer le statut formulaire de ces expressions metalinguistiques tant par leur constante repetition dans un grand nombre
des fables, comme, et surtout, par Ia frequence elevee des marques
d'elipses nominaux, verbaux et orationelles qui ces formules presentent. On a o b s e ~ e aussi,
,
que Ia recuperation des unites lexicales qui completent les schemas sousjacents aux constructions
eliptiques devient possible seulement si I'on recourt a d'autres
fables du corpus. Ces faits nous permettent de presuposer I'existence de paradigmes de formules accumules dans Ia competence
linguistique du locuteur et de I'auditeur grec, de meme qu'ils.nous
pour signaler linguisrevblent un engagement de Ia fable Asopique
. .
tiquement sa condition d'enonce.
MOTS c~Es:-Esope,
fables, epimythia, linguistique, litterature grecque, Grece.

