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RESUMO

Calila e Dimna é uma tradução castelhana do século XIII que se inscreve 
em um contexto multilinguístico e multicultural que experimenta 
redeinições históricas, linguísticas e culturais.  Referenciando o contexto 
histórico onde se gesta a tradução do texto objeto, pretende-se estudar 
o texto fenômeno para visibilizar estratégias do processo tradutório que 
foram, ao longo de seu percurso de refração, inscritas e apagadas e assim 
recuperar outras verdades relacionadas ao poder criador, fundador e 
difusor da tradução. Toma-se a condição de tradução castelhana de uma 
tradução árabe de um texto persa antigo (pehlevi) que foi traduzido de 
um primitivo livro elaborado na Índia, associada a sua extensa cadeia de 
transmissão textual (das línguas clássicas às modernas) para reletir não 
somente a relação de tensão entre línguas como impulso ao fortalecimento 
do castelhano enquanto língua literária e cultural, mas, sobretudo, para 
abordar o texto como fenômeno da compreensão histórica da tradução 
que recupera, de forma inédita, este conjunto narrativo, objetivado no seio 
do processo de conformação da língua escrita e da escrita formal em prosa 
castelhana, como uma escrita fundacional.  Desdobra-se então a leitura 
para propor a abordagem desta tradução enquanto escrita fundacional 
que se expande como prototexto iccional da prosa castelhana. Esta obra 
se constitui, se preserva e se dissemina através e somente pela tradução, 
movimento que visibiliza seu poder de produzir outros discursos, de 
refratar e introduzir novas formas e enunciar outras verdades para além 
do texto traduzido. Este paradigma inluenciou a consideração de Calila 
e Dimna como um deslocamento, nas discussões que pulsam nos Estudos 
da Tradução, sobre a relação do “original” como “fonte primária” e da 
tradução como cópia. Por essa razão e como colofão à consideração do 
poder fundador, criador e difusor da tradução, se propõe uma prática 
tradutória do capítulo XV, intitulado De las garças e del çarapico, presente 
somente na recensio hispânica e, portanto, inédito em português, como 
metáfora da continuidade da cadeia de transmissão textual, do continuum 
do sentido que a tradução mantem em movimento. A fundamentação da 
leitura busca uma aproximação com marcos teóricos que se inscrevem, 
com bagagem relexiva compartilhada, sob a perspectiva intercultural 
da tradução desenvolvida de forma prospectiva em seus aspectos 



relacionais e históricos e que aceitam, de forma geral, a presença da 
interdisciplinaridade como metodologia para analisar as vicissitudes 
da tradução. Destacam-se as propostas da teoria dos polissistemas, 
as relexões sobre reescritura desencadeadas pelo trabalho de André 
Lefevere, as quais permitem conectar múltiplas teorias e hipóteses para 
investigar e estabelecer relações entre tradução e transformação cultural.

Palavras-chave: Teorias de tradução. Reescritura. História da tradução. 
Prosa castelhana. Literatura traduzida. 



RESUMEN

Calila e Dimna es una traducción castellana del siglo XIII que se 
inscribe en un contexto multilingüístico y multicultural que experimenta 
redeiniciones históricas, lingüísticas y culturales. Referenciando el 
contexto histórico en el que se gesta la traducción del texto objeto, se 
pretende estudiar el texto fenómeno para visibilizar estrategias del 
proceso traductorio que han sido, a lo largo de su refractado recorrido, 
inscritas y borradas y de este modo, recuperar otras verdades relacionadas 
con el poder creador, fundador y difusor de la traducción. A partir de la 
condición de traducción castellana de una traducción árabe de un texto 
persa antiguo (pehlevi) traducido, por su parte, de un primitivo libro 
elaborado en la India, asociado a su extensa cadena de transmisión textual 
(de las lenguas clásicas hasta las modernas), búscase relexionar no sólo 
sobre la relación de tensión entre las lenguas en contacto como propulsión 
al fortalecimiento del castellano en tanto que lengua literaria y cultural, 
sino y sobre todo, sopesar el texto como fenómeno de la comprensión 
histórica de la traducción que recupera, de forma inédita, este conjunto 
narrativo, objetivado en el seno del proceso de conformación de la 
lengua escrita y de la escritura formal en prosa castellana,  como una 
escritura fundacional. De ahí la lectura se desdobla para proponer que 
esta traducción, en tanto que escritura fundacional, se expande como 
prototexto iccional de la prosa castellana. Esta obra se constituye, se 
preserva y se difunde a través y solamente por la traducción, movimiento 
que visibiliza su poder de generar otros discursos, de refractar e introducir 
nuevas formas y de enunciar otras verdades más allá del texto traducido. 
Este paradigma hace que Calila e Dimna desplace, en las discusiones que 
pulsan en los Estudios de la Traducción, la relación del “original” como 
“fuente primaria” y la traducción como copia. Por esta razón y como 
colofón a las relexiones sobre el rol fundador, creador y difusor de la 
traducción, se propone una práctica traductiva del capítulo XV, titulado 
De las garças e del çarapico, presente solamente en la recensio hispánica 
y, por lo tanto, aún inédito en portugués, como metáfora de la continuidad 
de la cadena de transmisión textual, del continuum del sentido que la 
traducción mantiene en movimiento. La fundamentación de la lectura 
busca un acercamiento a marcos teóricos que se inscriben, con bagaje 
relexivo compartido, en una perspectiva intercultural de la traducción 
desarrollada de forma prospectiva en sus aspectos relacionales e históricos 



y que aceptan la presencia de la interdisciplinariedad como metodología 
para investigar las variables circunstanciales de la traducción. La teoría 
de los polisistemas, las relexiones sobre la reescritura desencadenadas 
por las aportaciones de André Lefevere, serán las protagonistas de este 
abordaje por su apertura a la conexión de múltiples teorías e hipótesis para 
analizar y establecer relaciones entre la traducción y las transformaciones 
culturales. 

Palabras clave: Teorías de traducción. Reescritura. Historia de la 
traducción. Prosa castellana. Literatura traducida.



ABSTRACT

Calila e Dimna is a 13th century Castilian translation produced within 
a multilinguistic and multicultural context that experiments historical, 
linguistic and cultural redeinitions. Taking into account the historical 
context where the translation of the text-object was conceived, the 
present work aims to study the text-phenomenon in order to make visible 
strategies of the translation process that were, over its refraction path, 
reproduced or erased and thus, to recover other facts related to power in 
its foundational and diffusing function as far as translation is concerned. 
The departing point is its condition of translation. We are dealing with  
a Castilian translation of an Arabic translation from an ancient Persian 
(Pehlevi) text that was translated from a primitive book elaborated in 
India, associated to an extensive chain of textual transmission (from 
Classical languages to modern ones) to relect not only the tension 
between languages as an impulse to invigorate the Castilian as a literary 
and cultural language, but, mainly, to address the text as a phenomenon 
of a historical comprehension of the translation that recovers, in an 
unprecedented form, this narrative compound, lodged in the heart of the 
shaping process of the written language and the formal written mode 
of the Castilian prose, as a foundational writing. The reading then, is 
deployed to propose the approach of this translation as a foundational 
writing that expands itself as a ictional prototexto of the Castilian prose. 
This work constitutes, preserves and spreads itself throughout and mainly 
in the form of translation, as a movement that makes visible its power 
to produce other discourses, to refract and introduce new forms and to 
enunciate other truths beyond the translated text. This paradigm inluenced 
the consideration of Calila e Dimna as a displacement, in the discussion 
within Translation Studies, about the relation between the “original” as a 
“primary source” and the translation as a copy. For this reason and as a 
colophon of the consideration of the foundational, creative and spreading 
power of translation, the present work proposes a translational practice 
of chapter XV, entitled De las garças e del carapico, -which exists only 
in the Hispanic recensio and, therefore, unprecedented in Portuguese, as 
a metaphor of the continuity of the chain of textual transmission, of the 
continuum of the meaning of the translation that keeps this low. This 
reading supports itself by the theoretical frameworks in which the writings 
of the translation are produced, as a shared relexive background, under 



the intercultural perspective of the translation developed in a prospective 
form of its relational and historical aspects, and that embraces, in a general 
way, the presence of the interdisciplinarity as a methodology to analyze 
the issues of the present translation. Furthermore, this work stresses out 
the proposals of the polysystem theory and the relections on rewriting 
triggered by the works of André Lefevere, which allow to associate 
multiple theories and hypothesis to investigate and stablish relationships 
between translation and cultural transformation.

Keywords: Translation theories. Rewriting. History of Translation. 
Castilian prose. Translated literature.
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1 INTRODUÇÃO

A construção desta proposta de estudo está ligada a um interesse 
particular sobre a linguagem como um processo de constituição, atribui-
ção e produção de sentidos que vê a tradução como um predicado dessa 
operação ao incidir na transgressão signiicante das fronteiras entre singu-
lares sujeitos históricos, culturais. Para deixar claro este efeito do desejo 
- o interesse e “é aí, na sensação, que começa a diiculdade da linguagem; 
não é fácil traduzir uma sensação” (BARTHES, 1988, p. 305), delineio, 
rapidamente, a evolução da minha própria posição em relação à lingua-
gem e à produção textual. Ainda que se falhe ao falar do que se ama, 
minha pesquisa de mestrado se deiniu pela signiicância das operações 
de linguagem nas aproximações textuais sob uma perspectiva crítica e 
teórica cuja relexão buscava a circulação do sentido através de uma es-
critura-leitura que desbaratava o discurso da iliação. O estudo teórico 
despertou o desejo de seguir este percurso relexivo buscando uma prática 
textual na qual se observasse, especiicamente, a pluralidade dos discur-
sos desde seu lugar de enunciação histórica. A linguagem como impulso 
às construções de sentidos, a partir da produção de textos da cultura, pôde 
ver-se associada a um recorte histórico estabelecido sob a controversa 
categorização da Escola de Tradutores de Toledo. Em geral, as traduções 
realizadas neste período assinalado têm, como marca comum, a condição 
bilíngue de tradutores que articularam, coletiva e discursivamente, os sen-
tidos resultantes do contato entre Oriente e Ocidente. Abrangendo uma 
intensa atividade tradutória, em um primeiro momento e sob o mecenato 
da igreja, os trabalhos dedicaram-se aos estudos latino-árabe, com me-
diação hebraica, para aproximar-se de textos e de autores gregos e, apre-
sentando um período de transição, passaram a realizar-se sob o mecenato 
do rei Alfonso X. Nesta etapa estabelece-se um projeto tradutório que 
enuncia uma transformação cultural através da ruptura com o domínio 
do latim e da coniguração do vulgar castelhano como expressão formal 
do saber, da cultura. Este período alberga a recepção de um conjunto de 
obras astronômicas, astrológicas, agrícolas, tratados de alquimia, física, 
matemática, ciência ou obras recreativas, didáticas e morais. Entretanto, 
em 1251, pouco antes de subir ao trono, o infante Don Alfonso encomen-
da a tradução literária do Kitab Kalīla wa-Dimna e assim reinscreve a 
primeira obra de narrativa iccional, de origem oriental, traduzida a uma 
língua vernácula, a castelhana Calila e Dimna. 
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Estabelecido o fato, atribui-se então o sentido de que a escolha de 
Calila e Dimna destaca a presença do texto literário, através da tradução, 
como produção da cultura inter-relacionada a outras relexões e comple-
xidades sócio-historiográicas. A constituição do Kītab Kalīla wa-Dimna, 
sua cadeia de transmissão e sua recepção especíica através da tradução de 
Calila e Dimna, também implicam recuperar um olhar dirigido aos fatos 
históricos, culturais e literários imbricados em um panorama extenso e 
amplamente documentado por diferentes pesquisadores tanto da História, 
da Crítica Literária ou dos Estudos da Tradução. Do ponto de vista aca-
dêmico, encontrar fendas sobre o já dito ica em constante ameaça pela 
ubiquidade do “roubo de palavras”, situação que se apazigua, do ponto 
de vista crítico, quando se experimenta, na prática, a tensão do sentido 
que sugere que se tudo já foi dito, cabe a possibilidade, portanto, de dizer 
de novo, de pensar esta repetição como a verdade mesma da escritura, da 
produção do sentido. Esta tradução literária, cuja matéria se constitui por 
uma linguagem que questiona constantemente os sentidos que mobiliza, 
estabelece-se assim, como uma estratégia de argumentação e de leitura 
crítica através da qual se captura uma compreensão histórica do papel da 
tradução na constituição de distintas representações, associadas à dife-
rença ou à continuidade, de certas verdades “inventadas”, certos desvios 
metafóricos. Destarte, o que se desprende, na intermitência entretecida 
por esta particular posição, é o continuun do desejo refratado pela disper-
são da linguagem que move a reescritura, este resultado de uma constante 
iniciação que impele o atravessamento de um objeto a outro.   

1.1 OBJETO

O livro de Calila e Dimna, Kitāb Kalīla wa-Dimna, assume o nome 
dos dois lobos que protagonizam o conjunto narrativo. Trata-se de uma 
composição de relatos breves que obedecem a uma estrutura de narração 
em quadros de diálogos que desencadeiam outras narrativas intercaladas, 
encaixando um relato dentro de outro relato. Cada capítulo constitui uma 
história independente, embora sirva de quadro para a inclusão de outras 
histórias, e todos os capítulos se estruturam fundamentalmente sobre o 
estilo direto, sobre a estratégia do diálogo. A maior parte dos relatos segue 
o protótipo de relexões realizadas por animais racionalizados, embora 
alguns já apresentem protagonistas humanos, para representar uma pauta 
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de comportamento em forma de exemplos que ilustrem a aplicação prática 
da razão, do saber, do conhecimento. Os personagens, presentes nos dis-
tintos planos da estrutura encaixante, aprendem e ensinam, ouvem e nar-
ram como se utiliza e como se aplica o saber alegorizado pelos exemplos, 
chamando também uma leitura atenta à assimilação dos valores reletidos 
para guiar escolhas e posicionamentos e reletir sobre as consequências. 
A temática acentua atributos como astúcia, discernimento, ponderação, 
compaixão, justiça, lealdade, coniança, mentira, ciúmes, inveja, abne-
gação, preguiça, má-fé, orgulho, natureza do ser, ordem social, os quais 
permitem ao leitor identiicar os sinais que conduziriam a constituição de 
uma determinda conduta. O enlaçamento temático vai criando vínculo 
com a narrativa temática principal e a cada pauta de comportamento cor-
respondem exemplos positivos ou negativos que se verão inseridos para 
esclarecer e construir o modelo de conduta referente ao tema principal.

Inscrito na Espanha do século XIII, supostamente em 1251, em um 
contexto multilinguístico e multicultural que experimenta, por sua parte, 
redeinições históricas, linguísticas e culturais, o texto traduzido de Calila 
e Dimna se refrata no castelhano de forma indireta, através de uma tradu-
ção árabe de um texto persa antigo (pehlevi) cuja composição tradutória 
remete aos relatos do Pãncatantra e Mahābhārata indiano, bem como à 
lenda budista de Caṇḍa Pradyōta. Esta tradução da tradução de uma com-
posição tradutória instaura uma condição estratégica que destaca o modo 
pelo qual se considera a relação entre texto e tradução, impondo a consi-
deração da signiicância textual, do acesso à linguagem para atribuições 
de sentido, como um movimento que desloca, nas discussões que pulsam 
nos Estudos da Tradução, a abordagem do “original” como “fonte primá-
ria” e da tradução como cópia, sobretudo quando esta produção textual 
se constitui, se preserva e se dissemina através e somente pela tradução.  

1.2 OBJETIVOS

A deinição dos objetivos desta pesquisa está marcada por uma abor-
dagem dedicada à estrutura descontrolada de um sentido representado, de 
uma atividade da linguagem. A questão do excesso, deste dispêndio da lin-
guagem, tão signiicantes para a tradução, é a própria questão do sentido e, 
por isso, os objetivos circulam em uma série signiicante ao redor de um 
conjunto temático. Com esta consideração, pode-se objetivar este campo 
metodológico e subsidiário do sentido, propondo a seguinte série: 
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• O movimento de releitura crítica da essencial condição de tex-
to traduzido busca visibilizar o poder da tradução de agenciar 
outros discursos, de refratar e introduzir novas formas de repre-
sentação, de narração e enunciar outras verdades metafóricas 
para além de sua ixação. 

• Tomando a condição de tradução da tradução de Calila e Dimna 
associada a sua extensa cadeia de transmissão textual (das lín-
guas clássicas às modernas), pretende-se reletir sobre a relação 
de tensão do sentido das línguas em contato, sobre o impulso 
ao fortalecimento do castelhano enquanto potencialidade de ex-
pressão formal, literária e cultural, e, sobretudo, abordar o tex-
to como fenômeno de uma compreensão histórica da tradução 
para recuperar este conjunto narrativo como escritura funda-
cional expandida em prototexto iccional da prosa castelhana.

• Referenciando o contexto histórico onde se inscreve o texto 
objeto, busca-se perscrutar o texto fenômeno para recuperar 
estratégias signiicantes de seu processo tradutório que foram, 
ao longo de seu percurso de refração, inscritas ou apagadas e, 
desta forma, enunciar outras verdades engendradas pela leitura 
da tradução.  

• Como colofão às relexões engendradas, a partir da tradução 
castelhana, propõe-se uma prática tradutória do capítulo XV, 
intitulado De las garças e del çarapico, presente somente na 
recensio hispânica e, portanto, inédito em português, como 
metáfora da continuidade da cadeia tradutória de transmissão 
textual, do continuum do sentido que a tradução mantem em 
movimento.

1.3 TEXTOS REFERENTES

As fontes para leitura e análise do texto traduzido de Calila e Dim-
na estão compostas sobre: 

a.  El libro de Calila e Dimna (1251): edición nueva de los dos 
manuscritos castellanos, con una introducción intercultural y 
un análisis lexicográico árabe-español, de Hans-Jörg Döhla 
(2008), apoiada nos manuscritos escorialenses (A e B), da qual 
foi extraído o modelo de ixação textual para a tradução do 
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 capítulo XV - De las garças e del çarapico. A edição crítica 
de Döhla, as passagens dos manuscritos castelhanos foram 
cotejadas com as versões árabes de Azzām (Kitāb Kalīla wa-
Dimna, el Cairo 1941), de Cheikho (La version arabe de Kalilah 
et Dimnah d’après le plus ancien manuscript daté, Beyrouth, 
1905) e com o manuscrito P18 da Bibliothèque Nationale de 
Paris (ms. Arabe 3478, supplément 1795) juntamente com 
extratos selecionados da versão hebraica de Joel e a tradução 
latina de Capua. 

b. A edição, acompanhada de introdução e notas, de Juan Manuel 
Cacho Blecua e Maria Jesus Lacarra (1984) realizada a partir do 
manuscrito A (de princípios do século XV) e complementada 
pelo manuscrito B (datado de 1467), ambos da Bilblioteca del 
Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. 

c. A edição de Mamede Mustafa Jarouche (2005) integralmente 
realizada sobre manuscritos árabes através das edições de 
cAbdulwahhāb cAzzām (1941;1973), de Cheiko (1905); de 
´Aḥmad Ḥasan Ṭabbāra (s/d); edição do Cairo revisada por 
´Ibrāhīm Addsūqī cAbdulġaffār (1868) baseada na de Silvestre 
de Sacy (1816); de Ignazio Guidi (1873); também derivam de 
consulta às edições árabes correntes de M.N. Almarṣafī, ´Ilyās 
Ḫalīl Zaḫariyyā e Yāzijī, a versão metriicada do século XI de 
Ibn Alhabbāriyya, a edição de Cacho Blecua e Lacarra (1984) e 
a tradução francesa de André Miquel (1957). 

d. A edição de José María Merino (2016), adaptada ao espanhol 
contemporâneo, com base nas edições de José Alemany y 
Bolufer (1915), de Cacho Blecua e Lacarra (1984) e na de Hans-
Jörg Dölha (2009), especiicando que esta edição foi consultada 
para a proposta tradutória ao português do capítulo XV - De las 
garças e del çarapico. 

1.4 PERCURSO 

Sob uma perspectiva estruturante, a construção deste trabalho, desta 
operação de leitura, de investigação constitutiva e signiicante sobre uma 
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tradução inserida no contexto medieval, se constitui a partir desta introdu-
ção, como primeiro capítulo e apresenta, no capítulo segundo - Tradução: 
da História à Crítica, sua fundamentação teórica respaldada e apoiada nas 
relexões propostas por Itamar Evan-Zohar. Esta abordagem, convertida em 
Teoria dos Polissistemas, é aqui reinscrita e entendida como uma constru-
ção amalgamada de práticas textuais que propõem um exercício de análise 
tradutória mais além da problemática da palavra ou do texto escrito, por 
arrastar e implantar cultura e história, juntamente com o texto-meta, como 
elementos discursivos diacrônicos e sincrônicos à tradução. Permeado por 
estas referências, o texto escrito, o objeto, é abordado como texto fenôme-
no, como cenário de forças heterogêneas que permitem mapear a incidência 
de desdobramentos testemunhados pela prática textual tradutória inserida 
no contexto histórico literário e recuperar as políticas disseminadas pelos 
encontros e transformações culturais. Considerando o caráter prospectivo 
desta teoria, bem como a tradução como uma operação de linguagem que 
mobiliza múltiplos campos conceituais, busca-se o auxílio de relexões teó-
ricas que se inscrevam, com bagagem relexiva compartilhada, sob uma 
perspectiva que relita as relações que se entretecem no processo tradutório 
possibilitando uma abordagem metodológica intertextual, uma leitura que 
transita entre os Estudos da Tradução, a teoria crítica literária e cultural. 

Destaca-se que, para construir uma perspectiva sobre a tradução 
em suas refrações interculturais e históricas e objetivar suas metamor-
foses textuais e discursivas, a relexão parte das considerações de André 
Lefevere, associadas às relexões de Raymond Williams sobre os paradig-
mas da cultura, língua, signo e linguagem, para sintetizar suas implica-
ções ilosóicas e históricas, ao mesmo tempo que recupero algumas cone-
xões com Barthes, Nietzsche, Terry Eagleton, Homi K. Bhaba ou Clifford 
Geertz. Como parte de uma prática da cultura, apresenta-se uma breve 
contextura histórica medieval com enfoque nas atividades tradutórias da 
Escola de Tradutores de Toledo, fundamentando-se nas leituras e nas re-
missões referenciais de Clara Foz, Mauri Furlan e Delisle e Woodsworth. 

O conceito de reescritura, proposto por André Lefevere, destaca-se 
para amparar a aproximação pragmática da contextura textual da tradução 
de Calila e Dimna e instaurar um enfoque discursivo que se constitui, 
metonimicamente, no campo da tradução da tradução, cujo percurso de 
transmissão denota, porque conota, o jogo signiicante e a tensão entre 
as relações do original e da cópia. Esta tensão se expande com a conside-
ração do conceito de reescritura sob a perspectiva de Rosemary Arrojo e 
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instaura a relação do original sob a metáfora do “texto palimpsesto” asso-
ciado às propostas borgianas referentes à escritura, leitura e tradução. Por 
seu status descentrado, o texto de Calila e Dimna é abordado como uma 
prática signiicante, uma escritura que, referenciando a Marc De Launay, 
conigura uma dimensão autônoma que faz parte do sentido e não do re-
gistro de uma lógica textual e autoral preexistente, posto que não há con-
trole sobre a polissemia do texto, seus entretextos, a totalidade do sistema 
linguístico ou a tradição discursiva e histórica que singularizam qualquer 
trabalho de escritura, de leitura e, consequentemente, de tradução. Eva-
dindo a ideia de imanência e materialidade para a produção do sentido, 
pode-se assim pensar que a tradução indica um texto de referência para 
constituir outro texto e ambos textos não esgotam, nem se esgotam, na 
rede signiicante da linguagem.

Com o objetivo de situar a contextura que envolve o processo tra-
dutório de Calila e Dimna, propõe-se seu Status Ars, como terceiro capí-
tulo, para reletir a origem e o percurso de sua composição recuperando, 
inicialmente, as conexões de suas histórias linguísticas através das rela-
ções, também mediadas pela tradução, com o aramaico, pehlevi e árabe e, 
posteriormente, sua relação literária com o Pãncatantra, Mahābhārata e 
a lenda budista de Caṇḍa Pradyōta. Esta aproximação é tomada como es-
tratégia para fundamentar e acentuar o atravessamento do texto traduzido 
entrelaçando sentidos que se capturam, de forma especíica, na estrutura-
ção da tradução medieval castelhana. A observação de sua constituição 
através de distintas leituras críticas, históricas e contemporâneas, desta-
ca a impossibilidade de estabelecer uma relação direta com o conceito 
de obra original, mas permite, por outro lado, elidindo a ideia de uma 
tradução que se faz original, pensar no texto-objeto como uma manifes-
tação concreta da tradução em si e por si, um trabalho de linguagem que 
coloca em movimento novos sentidos adaptados, transformados. Trata-se 
de uma produção tradutória que não ignora a origem, mas que se desvin-
cula do efeito que a secunda a partir da supremacia de um original que 
materialmente inexiste. Assim, esta tradução se denota pela leitura e se 
conota na “verdade da escritura” através da apropriação tradutória que 
dissocia e ressigniica a ideia da cópia enquanto imitação de um gesto 
signiicante anterior, próxima do dizer depois implicado pelo conceito de 
anuvad, designação da tradução em sânscrito. Concebida como um outro 
texto, a tradução é abordada a partir de seu contexto de transmissão em 
árabe, apoiada nos estudos de Martin Sprengling (1924) e deriva para as 
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refrações que se relacionam à família textual ibérica do Kitāb Kalīla wa-
Dimna, citando os trabalhos tradutórios em hebraico, latim, as traduções e 
edições do texto em castelhano e buscando introduzir sua recepção, indi-
reta e direta, no sistema literário português e brasileiro com destaque para 
a tradução de Jarouche (2005). 

Contextualizado o percurso e suas derivações, apresenta-se a es-
trutura narrativa do texto castelhano associada à versão árabe, ixada pelo 
tradutor Ibn Almuqaffac, guardando a ressalva do capítulo que se supõe 
arquétipo de uma família textual árabe ibérica, pendente de ser analisado 
e cotejado com os manuscritos “Arabe 3478” da Bibliothèque Nacional 
de Paris e o “Or.3900” da British Library. A estrutura de Calila e Dimna 
obedece a uma estratégia de narração em quadros de diálogos que de-
sencadeiam outras narrativas intercaladas, encaixando um relato dentro 
de outro relato. Seu arranjo textual é apresentado sob uma perspectiva 
dividida em três partes que referem, sequencialmente: à introdução, acres-
centada pelo tradutor árabe Ibn Almuqaffac, que cumpre a função de apre-
sentação teórica sobre a estrutura e intenção do livro; à história do médico 
Berzebuey, lida como o efeito-verdade da escritura do texto pois este, 
ao viajar à Índia em busca de umas ervas imortais acaba descobrindo e 
traduzindo o livro do porvir com o único pedido de que sua biograia 
fosse acrescentada em forma de prólogo ao livro traduzido; explicitados 
os acréscimos de sendos tradutores do Kitāb Kalīla wa-Dimna, a terceira 
parte vai tratar do conjunto de relatos breves propriamente dito em sua 
forma de estrutura encaixante para problematizar as funções, usos e riscos 
que comportam a aquisição do saber como norma de conduta e o conhe-
cimento. Com o objetivo de ilustrar esta estrutura encaixante, exempli-
ica-se, esquematicamente, as narrativas que vão desencadeando outras 
narrativas intercaladas a partir do capítulo De las garças e del çarapico 
que, como parte deste estudo, é traduzido ao português. 

O capítulo quatro se desdobra para abordar a tradução castelha-
na de Calila e Dimna como escrita fundacional. Para tanto, sintetiza a 
compleição histórica, para efeitos de contextualização, e recupera algu-
mas relexões sobre as transformações históricas e culturais implicadas 
no estabelecimento formal do castelhano como língua associada às con-
tribuições da tradução a partir das referências de Rafael Lapesa, García 
Yebra, Gómez Redondo, Ruiz Casanova, Cacho & Lacarra, Gomez Re-
nau, George Bossong e Jarouche, entre outros. A língua considerada como 
expressão formal dá passagem à abordagem constitutiva da prosa caste-
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lhana, também associada às produções tradutórias, apresentada sob a sub-
classiicação, a partir da síntese de Gómez Redondo, de Prosa Histórica, 
Prosa Relato (Doutrinal e Didática) e Prosa Narração. O desenvolvimento 
da escritura em prosa ouviu o que se dizia em distintas narrativas, histó-
ricas, cientíicas, jurídicas ou narrativas que já inscreviam a linguagem 
com valor literário, como atesta a tradução de Calila e Dimna, foco de 
interesse desta pesquisa. As considerações apresentadas buscam funda-
mentar como a contribuição do processo de escrita através de um sistema 
expressivo diferenciado, tanto formal como linguístico, está relacionada 
à observância de um processo dentro do sistema de estabelecimento lin-
guístico que é também um espaço de construção escriturária que impul-
siona o desenvolvimento do sistema literário. Ao objetivar este processo, 
o contexto que envolve a recepção de Calila e Dimna é lido como estra-
tégia para repensar e enfatizar a força disparadora da tradução por detrás 
do desenvolvimento da expressão literária - uma tradução que funda e 
aciona sentidos na cultura em que está intervindo e que se apresenta, nes-
te caso, como escrita fundacional. Considerando que o Kitāb Kalīla wa-
Dimna constituiu a primeira obra traduzida ao árabe em prosa narrativa, 
sem fundo religioso, expõe-se como sua tradução ao castelhano atualiza 
e introduz, formalmente, um esquema de composição escriturária, uma 
forma de narrar oriental que obedece à estrutura das narrativas intercala-
das. Esta é a leitura poética da tradução de Calila e Dimna que se busca 
distinguir: o reconhecimento performativo da tradução no nascimento da 
prosa literária castelhana, pois a mesma tradição literária que reconhece a 
força narrativa e canoniza a obra, escamoteia e dissocia o papel fundador 
distinguido que esta pervivência da tradução põe em evidência através do 
texto e da leitura de Calila e Dimna.

No capítulo cinco, tomando a tradução de Calila e Dimna como 
escrita fundacional da prosa castelhana, é possível desdobrar, reinscrever 
e expandir a leitura do caráter fundacional da escritura em prosa através 
de sua composição em forma de narrativas breves que engendram outra 
complexidade estrutural. Esta proposição considera que o surgimento da 
prosa iccional, desenvolvido literariamente na história textual castelha-
na, como em outros sistemas literários, foi forjado a partir da tradução 
– como prática histórica em Calila e Dimna ou iccional em Don Quijote 
de la Mancha. A leitura da tradução de Calila e Dimna refere que através 
da apropriação nasce, em castelhano, a narrativa encaixante – a protofor-
ma “de uma narrativa da narrativa” retomando o ponto de contato, entre 
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Oriente e Ocidente, a partir da entrada no sistema literário castelhano de 
um estilo narrativo oriental já condensado. 

Ao correlacionar relações culturais percebe-se que enunciados em 
contextos distintos produzem efeitos diversos e aludem usos diferentes, 
logo, provocam conceitos e produzem histórias diferentes. Ao observar o 
que se enuncia pela tradução, inscrevem-se sentidos que também atualizam 
uma enunciação que se verá ligada a um sujeito histórico, cultural e linguís-
tico.  Destarte, Calila e Dimna, enquanto encargo tradutório do infante Don 
Alfonso, atualiza sua condição de tratado político que incide sobre a consti-
tuição de si através de uma relação com o saber mobilizado pela reescritura, 
pela forma de narrar e pelas dimensões temáticas atravessadas por sua tex-
tualidade oriental, identiicadas pela exposição das narrativas do Pãncatan-
tra e Mahābhārata indiano e da lenda budista de Caṇḍa Pradyōta.  

Assim, pode-se propor que esta narrativa encaixante, canonizada 
como um conjunto de fábulas, seja concebida como prototexto iccional, 
no sentido desenvolvido por Jean-Bellemin Noël (1972), ou seja, na me-
dida em que é construído pela intervenção do olhar crítico, tomado por 
um discurso que se demonstra por outro discurso, por outra operação de 
linguagem. Deinida como prototexto literário, considerando as relações 
textuais a partir das distintas classiicações associadas à narrativa breve, 
com particular enfoque sobre as ambíguas deinições conceituais entre 
os gêneros fábula e apólogo, acentua-se a poligênesis constituinte das 
narrativas breves recuperadas pelo processo tradutório. Matizando estas 
classiicações, propõe-se considerar o viés metonímico classiicatório de 
Calila e Dimna e acentuar que sua gênese prototextual se dá a partir da 
transgressão dos gêneros, ressigniicando a inserção desta tradução me-
dieval no sistema literário castelhano a partir do traslado de uma compo-
sição encaixante que se estabelece como arquétipo, como prototexto da 
narrativa sobre a narrativa, da narrativa iccional castelhana.   

Dando exemplos sobre a arte de narrar, conforme sugere Palomo 
(1973), a tradução de Calila e Dimna assume o papel de recontar ou re-
dizer verdades históricas, de ouvir a multiplicidade de vozes registradas 
ou apagadas pela história, mas que ecoam, através do tempo, no jogo sig-
niicante de uma leitura que sugere a presença de um discurso emergente 
e alternativo que se inscreve no contexto medieval coexistindo com uma 
tendência retórica, de certa forma hegemônica. Neste sentido, a escolha e 
a tradução de Calila e Dimna são aqui abordadas pelo viés de outra inten-
ção que, objetivando a aquisição do saber através da escritura e da leitura 
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(subentendidas nos propósitos de elaboração do Pãncatantra e reforçadas 
no prólogo de Berzebuey e na introdução de Almuqaffac), buscaria o de-
senvolvimento de uma consciência individual, com consequente reprodu-
ção social, aprimorando a educação, a formação, a conduta, a aquisição e 
transmissão de saber, processos implicados pelos conceitos de nītiçāstra 
e adab. Como voz dissonante, não domesticada, a leitura da tradução faz 
emergir outros sistemas de pensamento, com distintas estruturas e catego-
rias, e desloca o discurso hegemônico abrigando a icção do que poderia 
ser dito de outro modo, formal e semântico.   

Estas aproximações, através de Calila e Dimna, entreteceram o 
vínculo da tradução com o discurso da parrhesĭa, com graia associada ao 
primórdio do vernáculo, como forma de reinscrever uma concepção dife-
renciada sobre saber e verdade, como liberdade da linguagem que é tam-
bém liberdade e coragem de falar a verdade, independente das consequên-
cias. Pensar a tradução como parrhesĭa implica deixar que ela fale todas 
as línguas que já esqueceu, que seu processo atordoe o texto e reinvente a 
história no universo da construção do sentido por uma leitura que explora 
o que houve e que ouve o já dito, o que foi feito com um texto clássico, 
anônimo cuja persistência salvou a cópia – o dizer depois e não o original.

Como vértice essencial desta leitura, no capítulo seis, busca-se des-
tacar e caracterizar o movimento da tradução constituindo, apropriando-
se e fundando novas discursividades. Esta busca se exempliica, de forma 
prática, com a proposta de uma versão tradutória do capítulo intitulado 
De las garças e del çarapico como parte da família textual árabe-ibérica. 
Passados oito séculos, a tradução deste texto em castelhano pode ainda 
inscrever-se de forma inédita em língua portuguesa, dando continuidade a 
cadeia de transmissão textual que se funda pela tradução. Este paradigma 
inluencia a consideração tradutória deste capítulo como metáfora do des-
locamento da relação do “original” como “fonte primária” secundando a 
tradução como cópia. 

A leitura e o estudo dos lexemas castelhanos medievais instigaram 
o interesse de buscar, pela segmentação dos signiicados, a fundamentação 
para recuperar a tessitura das redes semânticas e tentar rastrear as possíveis 
disseminações presentes e atualizadas pelas acepções correspondentes em 
língua portuguesa. Ao investigar a restituição do diálogo signiicante, atra-
vés de uma forma linguística primitiva, desvelam-se indícios que realocam 
o campo discursivo dos anônimos tradutores da equipe de Alfonso X e re-
cuperam a presença de rastros formais que destacam o sistema linguístico 
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galego-português, passado da futura língua portuguesa. À parte dos padrões 
linguísticos de Burgos, Toledo e León, a presença desta variante discursiva 
apresenta-se como outro elemento etimológico estruturante para a ixação 
do sistema linguístico castelhano em prosa literária, uma vez que Alfonso 
X designara o galaico-português como meio de expressão oicial para as 
produções líricas, conforme exposto no terceiro capítulo. 

Esta produção textual, recuperada no percurso e no diálogo históri-
co com o galaico-português, arquétipo da língua portuguesa, desloca-se de 
sua posição marginal para transladar este particular texto através de uma 
estratégia discursiva que, amalgamando história, cultura e tradução, rompe 
com a abordagem tradicional, ou com a ordem estabelecida, para inscrever 
sua leitura e sua tradução como possibilidade de inscrição central no siste-
ma literário de chegada, reconirmando que a posição da tradução, assim 
como da cultura, nunca é ixa ou pré-determinada. Expondo uma relexão 
sobre a historicidade dos sistemas linguísticos em contato, suas transições 
e particularidades linguísticas e recuperando as relexões tradutórias me-
dievais, deiniu-se uma estratégia para abordagem desta versão tradutória 
que é apresentada através de um exercício de leitura que busca -  em um 
primeiro momento, uma atualização da aproximação ad verbum, como ten-
tativa operacional sobre a integridade estilística para, na sequência, plasmar 
uma nova proposta ad sensum que enreda o translado semântico, com suas 
omissões e acréscimos, e o cristaliza em uma versão em língua portuguesa 
com performance contemporânea. Em ambos textos, o recorte dos vocábu-
los que inspiraram ou desencadearam a experiência dialógica, o fazer tradu-
tório, são apresentados de forma vinculada ao corpo textual que motivou as 
descrições e digressões convertidas em notas de tradução. 

Este capítulo se oferece como reairmação prática do movimento 
da tradução preservando, disparando e ressigniicando as inscrições cin-
zeladas, de forma material, embora arquivadas em um a-topos, em um 
espaço virtual que se oferece como prova em si e por si da constituição 
histórica da tradução para enunciar verdades in continuum. 

A consumação deste exercício tradutório busca exempliicar o de-
senvolvimento do fazer crítico, simultaneamente com a escrita da his-
tória, como forma de contribuir às relexões dos Estudos da Tradução, 
vinculada à PGET, acerca das implicações da prática tradutória em uma 
dimensão histórica e cultural, o que aqui se constitui indagando, a partir 
do texto objeto, a constituição do texto fenômeno como leitura, reescritura 
e produção da cultura do espaço onde é gerado.
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2 TRADUÇÃO: DA HISTÓRIA À CRÍTICA

2.1 TEORIA DOS POLISSISTEMAS: UMA ABORDAGEM 
PROSPECTIVA 

Falar sobre a história da tradução exigiria sintetizar um código 
mnemônico e qualquer escrito assemelhar-se-ia a um verbete cronológi-
co simplista. Por esta razão, talvez, seja tão comum entre todos os que 
buscam conhecer as práticas tradutórias, airmarmos que seus primórdios 
remontam há aproximadamente três milênios na Ásia Menor, respaldados 
pelas evidencias de listas de palavras gravadas em argila. É fato, está com-
provado e, portanto, autoriza-se a fala. Por outra parte, a tradução, além 
do registro, da inscrição, translada elementos que vão mais além das pa-
lavras gravadas e recompõem o jogo simbólico constitutivo das represen-
tações imaginárias para referenciar realidades através da linguagem, para 
escrever história(s). Deixo então as listas na argila e passo à construção de 
digressões que objetivam a história não como produto ou fato - é sempre 
preciso, como dizia Nietzsche, introduzir um sentido para que haja um 
fato, mas sim como um processo constitutivo de sentidos amalgamados. 
A constituição do sentido traz implícita a análise das possibilidades e das 
transformações discursivas representadas pela história daquilo que de um 
passado ainda age ou é passível de ser lido.

A leitura do percurso da história da tradução ocidental sinaliza 
que, durante vasto tempo, o conhecimento sobre a arte de traduzir esteve 
guardado em prefácios e paratextos que tinham como objeto prescrever 
ou descrever princípios tradutórios1. Caberia mencionar, consciente das 
diiculdades implícitas na periodização, alguns textos clássicos da his-
tória da tradução: séculos XV – XVI: Étienne Dolet, Jacques Pelletier 
du Mans, Juan Luis Vives, Leonardo Bruni, Martinho Lutero; séculos 
XVII – XIX: Alexander  Fraser Tytler, Alexander Pope, August Wilhelm 
Schlegel, Friedrich Schleiermacher, Goethe, John Dryden, Nietzsche, 
Schopenhauer, Thomas Carlyle, Wilhelm von Humboldt, e, já no sécu-
lo XX, Andrej Fedorov, Charles Russell Taber, Derrida, Eugene Albert 

1 Há um consenso crítico que relete que, após o século II e durante a Idade Média, desde o século 
IV, não foram sistematizados princípios teóricos tradutórios muito embora, ante a necessidade de 
fundamentar os posicionamentos, as relexões sobre a matéria apoiavam-se em Cícero, Horácio 
ou São Jerônimo, como se observa nos comentários de Boécio (480 –524), João Escoto (810 – 
872), Anastásio o Bibliotecário (850), Tomás de Aquino (1224 –1274) ou Roger Bacon (1214 
–1294), como ilustração deste recorte temporal.
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Nida, Ezra Pound, Hans-Georg Gadamer, Henri Meschonic, Jiří Levý, 
Jorge Luis Borges, Ortega y Gasset, Roman Jakobson, Valentín Gar-
cía Yebra, Walter Benjamin, entre outros que, embora não citados, não 
compõem a história dos deslembrados. A restrição se deve unicamente 
ao pretenso verbete.

Na tensão dos discursos que compõem esta história, focalizo a 
leitura e busco um movimento intelectivo que se apropria total ou par-
cialmente de sentidos já articulados e os atualiza de forma metoními-
ca para fundar outros espaços discursivos que mobilizam e cristalizam 
“outras” possibilidades de leitura nos Estudos de Tradução. Essa leitura 
se insere a partir das relexões de Itamar Evan-Zohar, convertidas em 
Teoria dos Polissistemas, uma construção amalgamada de práticas tex-
tuais que propõe um exercício tradutório mais além da problemática da 
palavra ou do texto escrito porque esta aproximação arrasta e implanta 
cultura e história, juntamente com o texto traduzido, como elementos 
discursivos diacrônicos e sincrônicos ao ato de traduzir. Esta possibili-
dade de ler o movimento tradutório a partir das redes que se estabele-
cem por seus diálogos signiicantes sustenta as relexões sobre Calila e 
Dimna, uma tradução textual inscrita em um contexto multilinguístico 
e multicultural. A teoria se coloca em prática e fundamenta a leitura que 
objetiva a tradução sob uma perspectiva intercultural e desenvolve seus 
aspectos relacionais e históricos de forma prospectiva o que, portanto, 
permite considerar a interdisciplinaridade como metodologia para abor-
dar o texto traduzido. Permeado por estas referências, o texto escrito, o 
objeto, é abordado como texto fenômeno, como cenário de forças hete-
rogêneas que permitem mapear a incidência de desdobramentos teste-
munhados pela prática textual tradutória inserida no contexto histórico 
literário e assim recuperar medidas comuns que se disseminam pelos en-
contros culturais favorecidos pela tradução. Calila e Dimna, uma tradu-
ção castelhana do século XIII sobre uma tradução árabe realizada entre 
os anos 750 e 757 sobre um texto pehlevi, se constituiu, preservou e se 
disseminou através e somente pela tradução. Sua condição essencial de 
tradução metaforiza a persistência do poder tradutório, sua capacidade 
de produzir outros discursos, de refratar e introduzir novas formas de 
representação e enunciar outras verdades nutridas pelo continuum do 
sentido que a tradução agencia e mantem em movimento. 
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2.1.1 A emergência da teoria 

As relexões de Itamar Even-Zohar se inserem nas discussões his-
tóricas e teóricas coevas aos anos 70. Produzidas entre 1970 e 1977, re-
coletadas e publicadas em 1978 em Papers in Historical Poetic e republi-
cadas em Poetics Today (1990a), suas relexões e colocações conceituais 
se perilam na consideração de múltiplos aspectos que procuram ediicar 
um discurso particular em culturas emergentes ou em crise, cujas caracte-
rísticas se deinem, sobretudo, pela presença de conjuntos multiculturais 
e multilinguísticos. Não aleatoriamente, Even-Zohar participava de um 
projeto especíico que objetivava descrever a história da tradução literária 
para o hebraico como construção e reairmação de uma identidade nacio-
nal, em um movimento similar aos discursos constitutivos dos Estados 
primordiais que buscavam, através dos processos linguísticos de tradução, 
fundar nações e criar identidades, conforme aponta Delisle e Woodsworth:

Começamos com o exemplo da Inglaterra onde as 
inluências estrangeiras enriqueceram a língua e ao 
mesmo tempo, estimularam a necessidade de um 

idioma verdadeiramente nacional. Na França, o 

nacionalismo, combinado com a existência de mo-

narquias poderosas, encorajou a tradução e a incor-

poração de grandes obras estrangeiras muitas vezes 

com o objetivo expresso de fortalecer e emancipar 
a língua nacional. Na Suécia, o surgimento de um 

vernáculo escrito coincidiu com a cristianização do 

país. [...] Na Alemanha também foi a tradução de 

textos cristãos que levou à formação de uma lín-

gua padrão. [...] Na África, como em muitos países 
europeus, língua e religião estiveram associados; 

[...] o centro de Tradução para Gbaia [...] reforçava 

a necessidade ideológica de promover uma língua 

nativa. O último exemplo é o hebraico, seleciona-

do pela situação especial dessa língua: um idioma 

antigo que, durante séculos, foi a língua sagrada do 

povo judeu, revivida para ser usada, no século XX, 

por uma nova nação. (DELISLE; WOODSWOR-

TH, 1998, pp. 37-38)
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Esta contextura ilustra o movimento de Even-Zohar que, em 1971, 
ao concluir sua tese doutoral sobre tradução literária, instaura língua e 
tradução como ponto de partida para sua relexão teórica, considerando-as 
como fundamento de uma constituição discursiva abrangente que explora 
e estabelece diálogos fundados pelas dinâmicas sociais, históricas e cultu-
rais. Com efeito, o discurso que acolhe esta relexão inicia seu percurso e 
se justiica, genericamente, a partir da uma expressão artística - a literatu-
ra, proposta sob uma perspectiva particularizada:

Como consequência, a teoria dos Polissistemas – 

sob qualquer formulação – eventualmente se esfor-

ça para dar conta de complexidades maiores que 
literatura. No entanto, “literatura” não é nem “de-

sertada” nem “liquidada” por tal procedimento. Ao 

contrário, dá-se a ela uma oportunidade para sair do 

canto o qual foi disposta (às vezes com as melhores 
intenções) por nossa tradição relativamente recen-

te. A literatura é assim concebida não como uma 
atividade isolada na sociedade, regulada por leis 

exclusivas (e inerentemente) diferentes de todas as 
outras atividades humanas, mas como um fator in-
tegral – frequentemente central e muito poderoso 
- entre as últimas. (EVEN-ZOHAR, 1990, p. 2). 2 

A literatura é abordada como uma atividade social e uma atividade 
cultural, especíica e global e, neste sentido, pode-se então, a partir da lite-
ratura, cuja matéria se constitui na linguagem e constantemente questiona 
os sentidos que mobiliza, buscar leituras que reconstruam as representa-
ções de sujeitos históricos, as construções simbólicas tramadas e super-
postas entre textos objetos e textos fenômenos, entre a convergência de 
leituras e reescrituras.  

2  “As a consequence, Polysystem theory -under whatever formulation -eventually strives to 
account for larger complexes than literature. However, “literature” is neither “deserted” nor 
“liquidated” by such a procedure. On the contrary, it is given the opportunity to break out of 
the corner into which it had been pushed (sometimes with all good intentions) by our relatively 
recent tradition. Literature is thus conceived of not as an isolated activity in society, regulated 
by laws exclusively (and inherently) different from all the rest of the human activities, but as an 
integral -often central and very powerful- factor among the latter.” (Tradução e grifos meus)
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2.1.2 Contextualizando uma proposta 

A proposição dos Polissistemas surge em um momento histórico 
e intelectual onde se confrontam posturas antagônicas entre teoria lite-
rária e história, decorrentes da concepção espaço-temporal. Nesse con-
texto, Even-Zohar reclama uma mirada que considere, na apreciação tex-
tual, tanto os elementos diacrônicos [collection of data] como também 
os sincrônicos [sistemas] como estratégia para compreender o próprio 
dinamismo das construções discursivas da história de forma prospecti-
va: “Ao admitir-se o aspecto histórico na abordagem funcional, várias 
implicações devem ser esboçadas. Primeiro, deve-se admitir que tanto a 
sincronia quanto a diacronia são históricas, mas a exclusiva identiicação 
da última com a história é insustentável.” (1990, p 12).3 Ao adotar esse 
código dinâmico Even-Zohar indica que a realização da pesquisa não se 
dá de forma estática, pois:  

[...] em qualquer dado momento mais de um con-

junto diacrônico está operando no eixo sincrônico. 
Portanto, por um lado, um sistema consiste em sin-

cronia e diacronia; por outro lado, cada um destes, 

por separado, obviamente é também um sistema. 

(EVEN-ZOHAR, 1990, p. 11)4

Uma vez que a pesquisa não se dá de forma estática, intratextual 
ou desconectada das relações que agem em seus momentos de produção 
e leitura, a proposta de abordagem vai inquerir o texto no seu conjunto 
como um todo integrado que motiva as manifestações de determinadas 
partes sob uma perspectiva holística (sopesando os sistemas) e pragmá-
tica (sopesando a interferência do contexto histórico na construção do 
sentido). Esta premissa afasta o texto de referência das teorias com base 
linguistas que procuram desvelar uma estrutura sob o sistema linguístico 
e chama à consideração o texto como cenário de forças heterogêneas (sis-
tema de sistemas abertos) em relação dinâmica no tempo e no lugar: 

3 “Once the historical aspect is admitted into the functional approach, several implications must 
be drawn. First, it must be admitted that both synchrony and diachrony are historical, but the 
exclusive identiication of the latter with history is untenable”. (Tradução minha)
4 […]“at any given moment more than one diachronic set is operating on the synchronic axis. 
Therefore, on the one hand a system consists of both synchrony and diachrony; on the other, each 
of these separately is obviously also a system”. (tradução minha)
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[...] se a ideia de estruturação e sistematicidade não 

precisa mais ser identiicada com homogeneidade, 
um sistema semiótico pode ser concebido como 

uma estrutura aberta e heterogênea. É, portanto, 

muito raramente um unissistema, mas é, necessa-

riamente, um polissistema -  um sistema múltiplo, 

um sistema de vários sistemas que se cruzam en-

tre si e se sobrepõem parcialmente, usando opções 

concorrentemente diferentes, mas funcionando 

como um todo estruturado, cujos membros são in-

terdependentes. (EVEN-ZOHAR, 1990, p. 12) 5

Do ponto de vista conceitual, o projeto dos polissistemas é abran-
gente e trabalha com termos cuja conotação histórica é bastante ampla, 
como podem ser as aproximações críticas e históricas da literatura, dos 
sistemas, das instituições, mas, sobretudo porque introduz a perspectiva 
da intervenção cultural como modus operandi da aproximação dos tex-
tos que circulam, que se reescrevem e estabelecem novas relações. Neste 
sentido, pode-se pensar que a investigação sobre o texto assemelha-se à 
proposta de um campo metodológico onde se disseminam e se agenciam 
sentidos dilatórios passíveis de serem engendrados por operações de pes-
quisa, de leitura.  

A abordagem desenhada por Even-Zohar a partir da sua prática re-
lexiva relacionada ao desenvolvimento da literatura hebraica, explicitada 
na introdução de Polysystem Studies, em Poetics Today, parte de uma 
perspectiva sistêmica da literatura fundamentada no Formalismo russo6, 
uma perspectiva que implica, enquanto princípio organizativo, observar 
como se manifesta e quais conexões entram em relação com o texto lite-
rário.  Entretanto, Even-Zohar também remarca diferenças substanciais 
com esta corrente literária ao reletir que a abordagem dos polissistemas 
propõe uma aproximação textual distinta que se constitui pelo e no atra-

5 “if the idea of structuredness and systemicity need no longer be identiied with homogeneity, 
a semiotic system can be conceived of as a heterogeneous, open structure. It is, therefore, very 
rarely a unisystem but is, necessarily, a polysystem - a multiple system, a system of various 
systems which intersect with each other and partly overlap, using concurrently different options, 
yet functioning as one structured whole, whose members are interdependent.” (tradução minha)
6 Para um estudo sobre o formalismo russo, suas propostas e perspectivas históricas bem como 
sua relação com a Escola de Praga, remeto às relexões de Peter Steiner em El formalismo ruso 
publicado pela Akal em 2001. 
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vessamento mútuo de vários sistemas que estão entretecidos, lavrados no 
polissistema da cultura7. 

Em linhas gerais, o movimento intelectual dos formalistas russos as-
pirava descrever cientiicamente os produtos e os sistemas culturais com 
maior ênfase no campo da literatura. Para os formalistas, abalizados pelas 
relexões saussurianas, a linguagem poética é um sistema, um conjunto de 
relações fechadas entre as partes e o todo e a análise do texto literário suben-
tende uma leitura interna pautada no princípio da imanência da obra. Su-
pondo-se sobre a arbitrariedade do signo, a especiicidade literária é investi-
gada e entendida em termos linguísticos. Entretanto, com relação a este mo-
vimento, é interessante inserir e sobrepor a releitura de Anthony Pym para 
recuperar um dado relevante, do ponto de vista discursivo, quando observa 
que as sementes do formalismo russo incidiram sobre os estudiosos do Cír-
culo Linguístico de Praga [os linguístas: Roman Jakobson, Petr Bogatyrev 
y Grigori Vinokur] e os membros do Opojaz, acrônimo de Sociedade para 
o estudo da Língua Poética [os historiadores literários: Viktor Shklovsky, 
Yuri Tynianov, Boris Eikhenbaum y Boris Tomashevsky] ao empregarem, 
de forma inédita, a descrição cientíica na esfera cultural: 

Ambos proyectos se basaban en una idea muy sen-

cilla: […] los métodos y objetivos de la ciencia se 

iban a aplicar a la cultura. Es decir, los dos pre-

tendían desarrollar modelos explícitos, deinir tér-
minos cuidadosamente, y utilizar las observaciones 

para veriicar o descartar los hipotéticos principios 
o leyes del lenguaje artístico, independientemente 

de la psicología de los autores, de las emociones 

de los lectores, o de la supuesta representación de 

sociedades. Para los formalistas, el objeto de estu-

dio no era la obra literaria en sí misma, sino las 

estructuras subyacentes que la hacían literaria (la 
“literariedad”, o literaturnost’ en la terminología de 

Jakobson). Este lenguaje literario tenía sus propias 
“técnicas” artísticas (priyómy, dice Shklovsky, a 

7 Texto explicativo e desenvolvido a partir do fragmento: “The theoretical work and research done 
by Russian Formalism, where what I consider to be the foundations of Polysystem theory emerged, 
is diverse. It was mostly designed to deal with problems of literature, but since on the one hand 
the very conception of “literature” had undergone a series of modiications (most importantly in 
conceiving of it within the larger framework of culture), […].” (ZOHAR: 1990, p. 3) 
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veces traducido como devices en inglés o procédés 

en francés), su propio patrón sistémico subyacente 
y, en especial según los estudios de Tynyanov, sus 

relaciones dinámicas especíicas con otros siste-
mas culturales, de manera tanto sincrónica como 
diacrónica. (PYM, 2012, p. 69). [Grifos meus].

Logo, a leitura crivada de Pym (2012, p. 73) restaura e situa o in-
teresse de Even-Zohar sobre a natureza das culturas e suas leis de in-
teração entendendo que a cultura, enquanto polissistema ou relação de 
sistemas complexos, está composta por outros sistemas abertos como 
a literatura, os idiomas, o direito, a arquitetura, a organização familiar, 
militar, sistemas que também podem ser complexos, dinâmicos e hete-
rogêneos. Seguindo essa linha, ao buscar estabelecer as relações sistê-
micas sob uma reconstruída mirada sincrônica e diacrônica da literatura, 
Even-Zohar encontrou respaldo nos trabalhos de Yuri Tynianov, membro 
da Opojaz, que procurava incrementar e integrar o estudo da literatura 
com uma perspectiva histórica que considerasse tanto as normas literárias 
como o extraliterário, as realidades sociais passadas e futuras, ressaltando 
que nesta evolução, a obra e a própria literatura deveriam ser objetivadas 
como sistemas e entendidas através do processo de uma cessão de siste-
mas atendendo aos fundamentos do dinamismo histórico. Para Tynianov, 
nos sistemas, os elementos desempenham funções que entram em corre-
lação com elementos similares de outras obras, com elementos similares 
que pertencem a sistemas de outras séries culturais ou com os diversos 
elementos que compõe o sistema da própria obra8. Destarte, a evolução 
literária implicaria uma permanente destruição e reconstrução de elemen-
tos não isolados. O inovador dependeria do que é normal e a literariedade 
passaria a equivaler à diferença, a inter-relação de elementos sistêmicos, 
conforme sintetiza Gentzler (2009, pp. 143-148). 

A partir de sua prática relexiva, com base na consideração histó-
rica e no conceito de sistema desenvolvido pelos formalistas russos pos-
teriores, Even-Zohar cunha o termo polissistema – “um sistema múltiplo, 
um sistema de vários sistemas que se intersectam e se sobrepõem parcial-

8 Esta inferência espelha e orienta o desejo depositado na aproximação do texto traduzido de 
Calila e Dimna e na realização da tradução do capítulo De las garças et del çarapico, ainda 
inédita em português. 
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mente”9, vinculando o signiicado do elemento “poli” a não limitação no 
número de relações ou interconexões possíveis: 

Visto em tal contexto, o termo “polissistema” é 
mais do que apenas uma convenção terminológica. 

Seu propósito é explicitar a concepção de um sis-

tema dinâmico e heterogêneo em oposição à abor-

dagem sincrônica. Assim, enfatiza a multiplicidade 
de interseções e, consequentemente, as maiores 

complexidades de estruturação envolvida. Além 
disso, destaca que, para que um sistema funcione, 

a uniformidade não precisa ser postulada. Uma vez 

reconhecida a natureza histórica de um sistema (um 
grande mérito do ponto de vista da construção de 

modelos mais próximos do “mundo real”), a trans-

formação de objetos históricos em uma série de 

ocorrências a-históricas não correlacionadas é evi-

tada. […] No entanto, não se pode enfatizar o sui-

ciente que não exista uma propriedade relacionável 
com o “polissistema” que não pudesse, como tal, 

estar relacionada com o “sistema”. Se por “sistema” 

se está preparado para entender tanto a ideia de um 

conjunto fechado de relações, em que os membros 

recebem seus valores através de suas respectivas 

oposições, quanto a ideia de uma estrutura aberta 

consistindo de várias dessas convergentes redes de 

relações, então o termo “sistema” é apropriado e 

bastante adequado. O problema é que os termos es-

tabelecidos tendem a preservar noções mais antigas. 

Novos termos devem ser cunhados portanto, para 

tornar os conceitos por trás deles evidentes, mesmo 

quando termos antigos seriam, a princípio, suicien-

tes. (EVEN-ZOHAR, 1990, p. 12)10

9 “a multiple system, a system of various systems which intersect with each other and partly 
overlap”. (ZOHAR: 990, p.11). (Tradução minha)
10 “Seen against such a background, the term “polysystem” is more than just a terminological 
convention. Its purpose is to make explicit the conception of a system as dynamic and 
heterogeneous in opposition to the synchronistic approach. It thus emphasizes the multiplicity 
of intersections and hence the greater complexity of structuredness in- volved. Also, it stresses 
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Da busca por soluções para problemas especíicos relativos à 
tradução e a complexa estrutura histórica da literatura hebraica, a li-
teratura traduzida passa então a ocupar um espaço determinante como 
um sistema entre os vários sistemas literários ou como um sistema que 
compõe o polissistema literário inserido em outro polissistema, o da 
cultura. Os elementos sistêmicos como o contexto e a cultura passam a 
ser examinados em termos da função11 que desempenham na cultura re-
ceptora, alvo, ou seja, o que o texto gera ou as mudanças que se operam 
a partir de sua introdução em um distinto polissistema. A “importação” 
do texto não é direta e isolada, atemporal ou a-cultural e portanto, neste 
contexto, para entender o passado e a identidade, compreender o que 
é tradução em si e por si é capital12. Esta consideração destaca como 
Even-Zohar acrescenta, de forma diferenciada, um elo explícito com a 
relexão sobre o lugar e a força da tradução, um movimento fundador e 
disseminador de sentidos. 

Muito embora a lógica da produções da cultura não impõe nem 
determina suas múltiplas possibilidade de representação, devido a seu ca-
ráter dinâmico, a proposta de Even-Zohar, questionada pela crítica por 

that in order for a system to function, uniformity need not be postulated. Once the historical 
nature of a system is recognized (a great merit from the point of view of constructing models 
closer to “the real world”), the transformation of historical objects into a series of uncorrelated 
a-historical occurrences is prevented. […] However, it cannot be stressed enough that there is 
no property relatable to the “polysystem” which could not, as such, be related to the “system”. 
If by “system” one is prepared to understand both the idea of a closed set-of-relations, in which 
the members receive their values through their respective oppositions, and the idea of an open 
structure consisting of several such concurrent nets-of-relations, then the term “system” is 
appropriate and quite adequate. The trouble is that established terms tend to preserve older 
notions. New terms must therefore be coined to make the concepts behind them conspicuous, even 
when old terms would in principle sufice.” (tradução mina)
11 A partir da obra de Even-Zohar aparecem os estudos da “escola de Tel Aviv”, entre os quais 
se destaca Gideon Toury, aluno de Even-Zohar e o primeiro a aplicar a teoria dos Polissistemas 
em 1974. Esta “escola” é responsável pelo termo “Estudos descritivos da Tradução” e amplia 
as concepções de função de uma tradução relacionada à posição ocupada dentro de um sistema 
correspondente, de modelos e normas (preliminares e operacionais) bem como da natureza 
primária ou secundária da literatura em história literária. (Gentzler, 2009, p.158-182). Para 
uma relexão sobre o desenvolvimento do paradigma da norma, consultar Working with norms 
e Beyond norms, in: HERMANS, Theo. Translations in Systems. Descriptive and Systemic 
Approches Explained. Manchester: St. Jerome Publishing, 1999. p. 72-101.
12 Convém assinalar, conforme destacam Jean Delisle e Judith Woodsworth, que o sistema 
literário de Israel foi fortemente inluenciado por literaturas estrangeiras. Israel não possuía 
cânones de obras literárias. Além de uma frágil situação diplomática, experimenta, como um 
estado jovem, uma situação limite: é multilíngue, multicultural com forças históricas e sociais 
do passado lutando para inluenciar o presente e perpetuar-se na escrita da história, situação que, 
guardada as proporções, pode também representar o contexto histórico e cultural da tradução de 
Calila e Dimna. (1998, p. 67-72). 



41

seu aspecto dicotômico13, prevê a existência de posições hierarquizadas 
representadas entre centro e periferia, entre margem e cânone. Entretanto 
cabe considerar que esta dicotomia, no que se refere ao sistema literário, 
não reduz a heterogeneidade do contexto em pares posto que identiica a 
presença de múltiplos gêneros não canônicos – representados por outras 
variedades linguísticas e literárias como a literatura infantil, de massa ou 
a literatura traduzida, em permanente tensão pelo reconhecimento hege-
mônico frente à produção literária dominante. A proposta polissistêmica 
prevê as relações de poder e de coexistência dos sistemas signiicantes. A 
análise do contexto literário não se realiza de forma isolada, mas sob uma 
perspectiva conjunta, integrada e, sobretudo variável, pois se relaciona 
com as circunstâncias históricas e especíicas de cada sistema literário 
sob análise. Nessa perspectiva, a tradução seria então central quando con-
seguisse modiicar o idioma, a cultura ou a literatura de recepção, deslo-
cando assim, em contrapartida, a supremacia da origem. Ao deslocar a 
origem, focaliza-se a leitura14. Com este paradigma, os textos traduzidos 
podem tanto ocupar posições centrais e canônicas como marginais ou pe-

13 Nesse sentido, Hermans (1999, p. 102-150), ao analisar o trabalho de Shelly Yahalom, sobre 
o romance oitocentista e de Lieven D’hulst, sobre a evolução da poesia romântica na França, 
remarca que a proposta polissistêmica, por sua marcada inluência formalista, opera com termos 
mutuamente exclusivos que reduzem o que excede às categorias binárias por não relacionar 
aspectos híbridos, instáveis ou variáveis.  Por outro lado reconhece que a multiplicação dos 
modelos quando os campos analisados são complexos estão amparados pelo método na medida 
em que este possibilita a criação do objeto, ou seja, a proposta permite designar um conjunto 
de elementos inter-relacionados com características especíicas e distintivas entre si. A ideia do 
conjunto não é compatível com a perspectiva excludente; o leitor pode adaptar-se ou opor-se aos 
parâmetros delimitados pelas “restrições” e articulá-las de forma diferenciada “intersectando” 
os conjuntos e realizando múltiplas relações, ou seja, seguindo a referência dos sistemas como 
categorias correspondentes que estão em constante movimento e por isso devem ser observadas 
de forma relacional e contextualizada, aparados pelos níveis sincrônico e diacrônico, para 
investigar e identiicar forças de dominância, emergência ou dependência, entre outras, que 
atuam dentro do polissistema. Esta possibilidade de leitura, da criação de novas perspectivas 
signiicantes, entendo, sinaliza a relevância desta abordagem metodológica. 
14 Estas relexões poderiam ser associadas, sem deixar de considerar a coexistência de múltiplos 
pensamentos agindo no tempo histórico, aos estudos que se desenvolveram pelas teorias 
interpretativas fundamentadas na perspectiva da recepção, amparando-se, para esta inferência, 
nos escritos de Eagleton com relação à Fenomenologia, Hermenêutica e Teoria da Recepção, 
nos quais identiica que “alguns estudiosos e críticos de literatura podem se preocupar com a 
possibilidade de um texto literário não ter um único signiicado ‘correto’, mas provavelmente 
não serão muitos a ter essa preocupação. É mais certo que se deixem seduzir pela ideia de que os 
signiicados de um texto não estão encerrados nele, [...] mas sim que o leitor tem um papel ativo 
nesse processo. Nem se preocupariam com a ideia de que o leitor não chega ao texto virgem, 
por assim dizer, imaculadamente livre de envolvimentos sociais e literários anteriores, como um 
espírito totalmente desinteressado ou como uma folha em branco, para a qual o texto transferirá 
todas as suas próprias inscrições. De um modo geral, admite-se que nenhuma leitura hoje é 
inocente, ou feita sem pressupostos. Poucas pessoas, porém, levarão às últimas consequências as 
implicações dessa culpa do leitor”. (EAGLETON, 2006 p. 134-135).
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riféricas dependendo da força inovadora ou tradicional que sua leitura 
assuma em relação às regras hegemônicas no sistema de chegada. Este 
processo dinâmico de evolução é vital para o polissistema, pois indica 
que as relações entre sistemas inovadores e conservadores estão em cons-
tante estado de luxo e competição e, por causa desse luxo, a posição da 
literatura traduzida também não é ixa ou pré-determinada. Essa abertura 
conceitual permitiu à literatura traduzida a possibilidade de ostentar uma 
condição de referente, de um sistema ativo nas relações culturais, salien-
tando suas particularidades, sua capacidade de romper ou inovar critérios 
tradicionais identiicados e estabelecidos como ordem. 

A variabilidade das leituras permitidas pela perspectiva dos polissis-
temas leva a abordagem teórica a deinir-se antes como uma descrição do 
processo tradutório mais que como uma prescrição sobre como operacio-
nalizar as traduções textuais.  Entretanto esta descrição é uma realização 
a posteriori que redeine a abordagem teórica dentro do campo conceitual 
prospectivo uma vez que busca compaginar, de forma relacional, as leitu-
ras que possam advir dos textos objetos enquanto constructos históricos, 
ambos determinados pela lógica sistêmica da cultura que os assimilou – e 
que é designado, neste trabalho, como texto fenômeno. Deste modo, ao 
estudar uma obra literária e seu processo tradutório, inicia-se a prospecção 
do campo metodológico – do texto, para seguir as tramas relacionadas às 
contexturas da história cultural que coloca em relação a produção e seu 
excesso, vale dizer, as leituras derivadas e disseminadas, engendradas pelo 
movimento da tradução que cristaliza sentidos recuperados por leituras 
produzidas em distintos momentos por distintos sujeitos históricos.

2.1.3 Teoria e prática da tradução

Para efeitos de pesquisa, a característica prospectiva libera o traba-
lho do tradutor [as escolhas tradutórias] do juízo qualitativo ao considerar 
que o valor ixo de prescrever o que é “bom” ou “ruim” está vinculado à 
produção de discursos signiicantes em cada momento histórico especí-
ico e ao mesmo tempo cambiante. Toda tradução será passível de nova 
leitura, de uma retradução e quantas mais forem realizadas, melhor, como 
expunha Borges15. Os textos traduzidos assumirão diferentes status se-

15 “El concepto de texto deinitivo no corresponde sino a la religión o al cansancio. La superstición 
de la inferioridad de las traducciones -amonedada en el consabido adagio italiano- procede de 
una distraída experiencia. No hay un buen texto que no parezca invariable y deinitivo si lo 
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gundo os polissistemas culturais, razão pela qual este conceito só pode ser 
variável porque dependerá, sempre, das simultâneas relações estabeleci-
das em um momento distintivo e signiicante do sistema literário alvo de 
pesquisa e de leitura, valer dizer, de uma estratégia conceitual tradutória 
relacionada a um momento histórico especíico. 

Tradução e literatura dialogam então para fazer circular sentidos 
e signiicados: a tradução responde ao reconhecimento de seu status quo 
liberando o texto literário da obrigação de coincidir e permanecer atrelado 
a uma cultura, uma nação ou uma língua. Destarte, a tradução também 
encerra um caráter dinâmico, sobretudo ao postular seus efeitos a partir da 
recepção, momento em que a tradução é investida com o cargo de leitora 
– produtora de sentidos, de verdades, enim, como agente de transfor-
mação cultural. O texto traduzido sempre introduz novos elementos que 
sem a tradução não existiriam. Esse caráter dinâmico reverte o conceito 
de cânone - entendido como norma padrão em determinada cultura, pois, 
sob a perspectiva dos polissistemas, o cânone deine aquilo que tem força 
inovadora e é capaz de catalisar as relações sistêmicas no polissistema 
cultural. Esta inserção fundamenta a ressigniicação de Calila e Dimna 
como cânone da literatura espanhola apesar de sua constituição tradutória 
e permite recuperá-lo como fenômeno introdutório de um estilo narrativo 
que germinaria a prosa iccional neste sistema literário através de e por 
sua constituição tradutória. 

Independente do importante trabalho para a teoria da tradução 
- pelo papel que relegou ao texto traduzido no sistema literário funda-
mentado em escopos históricos e culturais, a teoria dos polissistemas 
apresenta alguns aspectos controversos. Destaca-se o postulado que air-
ma que em uma perspectiva descritiva, a abordagem ou interpretação 
de uma cultura deve ser pesquisada como em qualquer outra ciência, 
ou seja, buscando determinar suas leis ou universais. Considera-se uni-
versal algo que somente se encontra nas traduções e em nenhum outro 
produto cultural; algo que ocorre somente no processo de traduzir e em 
nenhum outro processo. O universal é o que faz com que a tradução 
seja tradução16. As Leis seriam os traços ou tendências especíicas das 

practicamos un número suiciente de veces. Hume identiicó la idea habitual de causalidad con 
la sucesión. Así un buen ilm, visto una segunda vez, parece aún mejor; propendemos a tomar 
por necesidades las que no son más que repeticiones.” (BORGES, 1974, p. 239) [Grifo meu].
16 Cabe recordar que na Teoria do Polissistema não há um espaço para a discussão sobre o 
conceito de equivalência linguística. Esta questão é a priori dada como resolvida pela mera 
existência do fenômeno tradutório. Se existe tradução, existe equivalência, o que também pode 
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traduções. Even-Zohar refere-se a princípios subliminares subjacentes à 
natureza sistêmica dos sistemas [algo que poderia ser entendido como as 
leis do sistema solar, segundo vários paradigmas da física]. Ao falar dos 
princípios subliminares seria possível, portanto, identiicar as interfe-
rências entre os sistemas. A proposta desta aproximação descritiva com 
a ciência poderia ser considerada uma aspiração positivista baseada na 
crença de que a pesquisa metodológica dos fatos observáveis revelaria 
as verdadeiras leis do mundo [é fato, é comprovável, está autorizado] ou 
ainda, talvez, um resquício de um pensamento estruturalista que deseja 
“desvendar” uma lógica oculta e à espera de ser revelada. No entanto, 
esta tentativa esbarrou na apreensão de seu próprio elemento constitu-
tivo, o campo sociocultural já deinido como espaço múltiplo, “poli” e, 
portanto, irredutível. O próprio objeto de pesquisa torna impraticável 
qualquer tentativa de estabelecer leis simples, de abstrair uma lógica de-
terminista e desbarata a teoria no que se refere à busca de um princípio 
subjacente à natureza sistêmica do sistema cultural e suas representa-
ções. Por outro lado, entretanto, poder-se-ia considerar o surgimento de 
uma nova fênix. Da derrota – violando sua própria lógica por aderir à 
ela, pode-se ler uma conquista. A partir da observação dos movimentos, 
dos luxos e substituições entre forças sistêmicas e assistémicas [centrais 
e periféricas] no campo discursivo e sua consequente impossibilidade de 
padronização determinista, germina a força motora tanto da literatura, 
história, tradução como da cultura. A lei mais simples refere-se a não 
existência de uma regra permanente que determine a forma de atuação 
cultural porque este discurso surge de um acordo coletivo não formali-
zado e passível de ser transgredido, permanentemente. Neste sentido, 
como contraponto à proposição de Even Zohar e reforçando a conver-
gência da cultura como algo que pode ser mudado, Eagleton airma que:

[...] a cultura também é uma questão de seguir re-

gras, e isso também envolve uma interação entre o 

regulado e o não regulado. Seguir uma regra não é 

similar a obedecer a uma lei física, já que implica 

uma aplicação criativa da regra em questão [...] E 

ser entendido e expandido, como revela a estrutura de Calila e Dimna bem como seu momento 
histórico medieval (produção de glosas, comentários, retroversões ou utilização de versões 
intermediárias como fonte ou auxílio tradutório), que a tradução instaura sempre a possibilidade 
fundar outros sentidos, de transliterar. 
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não pode haver regras para aplicar regras, sob pena 

de um regresso ininito. Sem esse caráter ilimitado 
e aberto, as regras não seriam regras, assim como 

as palavras não seriam palavras; mas isso não sig-

niica que qualquer que seja a ação possa contar 
com o seguimento de uma regra. O seguimento de 

regras não é uma questão de anarquia nem de au-

tocracia. Regras, como culturas, não são puramente 
aleatórias nem rigidamente determinadas – o que 

quer dizer que ambas envolvem a ideia de liberda-

de. Alguém que estivesse inteiramente eximido de 
convenções culturais não seria mais livre do que 

alguém que fosse escravo delas. (2011, p.13)

As circunstâncias históricas, sociológicas ou individuais favore-
cem a emergência de um conhecimento colocando-o frente a outros em 
uma posição associativa, justiicativa ou invalidante, ambas passíveis de 
serem ressigniicadas e expressadas pelos planos de desdobramento de 
distintas leituras. Assim sendo, a teoria do polissistemas fomenta uma li-
berdade prática teórica descritiva para que os polissistemas se conectem 
e fundem diferentes leituras a partir das relações observadas, reverberan-
do assim o renascimento da própria teoria prospectiva. Sistematizada em 
uma categoria de deciframento cuja lei é a formulação de regras, a teoria 
dos polissistemas implicaria como regra a variação interpretativa em bus-
ca de um signiicado que traçasse a curva de um discurso social e histórico 
reconhecível pelo literário, pela tradução. Sua proposta posta em prática 
sugere ler, investigar, esquadrinhar uma realidade cultural dinamicamente 
para, a partir destas relações, estabelecer, recuperar a teoria como prática 
tradutória signiicativa ou, dito de outro modo, como construção de senti-
dos a partir de um processo de leitura inter-relacionada. 

2.1.4 Amplitudes conceituais e aplicativas 

A abordagem da proposta polissistêmica supõe uma prática textual 
e tradutória onde o texto não seja concebido como um objeto estático, 
estável. Antes, pressupõe uma prática textual que se aproxima do texto 
como um “campo metodológico onde circulam e se articulam uma plura-
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lidade de signiicações não hierarquizadas”17, tramadas nas redes signii-
cantes de cada sistema e atravessadas pelo polissistema da cultura. 

A descrição dessas relações parte de uma leitura, sempre lutuante, 
que inventariará e descreverá um conjunto de paradigmas signiicantes. 
A fundação da leitura busca um tradutor leitor que se identiique em uma 
igura transcultural que realiza sua pratica escriturária a partir da ideia 
e do espaço de deslocamento, do atravessamento. Nesse jogo, resgata-
se a etimologia de translatio para ler a rasura e sublinhar um sentido: 
Translatio emaranha, com seus ios constitutivos, o ato de traduzir, de 
transladar e, rasurando uma vez mais e sem abandonar o código do trans-
porte, observa-se que metapherein abriga o sentido de “ir além” [meta] 
e de “transladar” [pherein]. Destarte, metapherein/metaforizar pode ser 
entendido como nomear, nomear com um o que é sempre outro. Nomear 
é traduzir, é encontrar sentidos, friso, plural e ao mesmo tempo não deixar 
que os sentidos cessem. Se a metáfora leva além, transladando sentidos, 
o discurso do tradutor, no campo de trabalho da linguagem, não pode ser 
dissociado do discurso de deslocamento que supõe toda enunciação de um 
sujeito histórico. O tradutor e também leitor, realiza a tarefa de transgre-
dir, transportar, de criar metáforas dizendo com um aquilo que era outro. 

Ao focalizar e deslocar meu olhar [também metafórico] retomo a 
relexão de Said em Traveling Theory (1983, p. 226-247) sobre as ideias 
intelectuais que se apropriam parcial ou totalmente de uma teoria pelo 
deslocamento e são praticadas em um novo espaço escriturário para inter
-relacionar a teoria do polissistemas com uma perspectiva antropológica 
cultural pelo viés discursivo, vale dizer, pelo atravessamento da lingua-
gem. Clifford Geertz, em A Interpretação das Culturas, airma que a an-
tropologia não é uma ciência experimental em busca de leis ordenadoras, 
mas uma ciência interpretativa em busca do signiicado. Para Geertz, “os 
textos antropológicos são eles mesmos interpretações [...] Trata-se, por-
tanto, de icções; icções no sentido de que são ‘algo construído’, ‘algo 
modelado’ – no sentido original de ictio” (1989, p. 25-26). Ao buscar o 
signiicado, considera o comportamento humano como uma ação simbó-
lica, uma representação que também diz com um o que é sempre outro. O 
ponto de encontro destes sistemas signiicantes é a linguagem, sintagma 
17 A relexão sobre texto como um campo de metodológico, como uma prática relexiva sob 
a perspectiva de uma linguagem particular que coloca em crise seu próprio ato enunciativo, 
fundamentada nas relexões de Roland Barthes a respeito da teoria do texto, foi desenvolvida e 
apresentada como referencial teórico de minha dissertação de mestrado em Crítica Literária, na 
UFSC, com o título: BARTHES, Rolando textos e viagens”.
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de um movimento dinâmico que recupera representações simbólicas. A 
linguagem faz presente o ausente, traduz, signiica, desloca, translada e, 
nesse sentido, a tradução se situa como predicado desta operação, vale 
dizer, como predicado da linguagem. Ela é a materialização discursiva – a 
escritura que busca signiicados, que permite a leitura de múltiplas redes 
simbólicas ou polissistemas e que desempenha uma atividade produto-
ra de sentidos, uma prática social de difusão cultural, sobretudo ao con-
siderar, junto com Barthes, que “a cultura é essencialmente linguagem” 
(BARTHES, 1988, p. 180) e que o texto nunca se mostra, somente se 
demonstra, se sustenta na linguagem. 

Este movimento possibilita uma apropriação das ideias de Even-
Zohar para pensar a tradução, o texto e a cultura com uma perspectiva 
deslocada que possibilita focalizar o passado e torná-lo suscetível de exa-
me; permite escalonar, introduzir um sentido que signiique o fato históri-
co, ou seja, torná-lo pensável em uma situação determinada por conside-
rar que a leitura atualiza construções imaginárias distintas entre sujeitos 
históricos sob uma combinatória particular. A leitura se aproxima da no-
ção metafórica e vai além, funde a ideia teórica, histórica, com a prática. 
Aqui modelo e prática se superpõem, são idênticos. Revisitar a teoria dos 
polissistemas é recuperar também o que propunha Even-Zohar sobre suas 
formulações ao airmar que para testar o que possa ser relevante de sua 
proposta teórica, em geral ou de suas hipóteses, deve-se fazer pesquisas 

ao invés de discuti-la. Essa aplicabilidade da teoria equipara-se, estrategi-
camente, à noção da utilidade teórica como uma caixa de ferramentas sob 
a perspectiva de Deleuze, como algo que deve ser útil. 

O legado teórico de Even-Zohar estabeleceu uma metodologia de 
abordagem tradutória que permite que múltiplas teorias e hipóteses se co-
nectem, a partir da tradução, a certas situações histórico-culturais especí-
icas e que, na presente investigação, se adaptam ao estudo e às relexões 
que se mobilizam ou surgem da aproximação crítica da tradução medieval 
castelhana de Calila e Dimna e da proposta tradutória do capítulo De las 
garças e del çarapico, uma composição exclusiva da família textual árabe 
ibérica ainda inédita no sistema literário em língua portuguesa. O arca-
bouço teórico dos polissistemas multiplica, propulsiona, pulveriza os sen-
tidos e rende leituras inteligíveis. Como suporte da leitura crítica que aqui 
se apresenta, assume a função de uma proposta performativa que somente 
se demonstra, tal como o texto que se prova com relação ao signo, por 
uma operação de linguagem na primeira pessoa do presente [histórico].
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2.2 A TRADUÇÃO COMO REESCRITURA TRANSCULTURAL

Ao pensar a tradução como um elemento de medida integrante do 
corpo social, concebe-se sua participação como artifício constitutivo e 
motivador da formação e transformação da cultura. Por esta razão é ne-
cessário aproximar-se de marcos teóricos que se inscrevam, com baga-
gem relexiva compartilhada, sob a perspectiva intercultural da tradução 
desenvolvida em seus aspectos relacionais e históricos. Estas abordagens 
aceitam, de forma geral, a presença da interdisciplinaridade para analisar 
as vicissitudes do texto traduzido. Isto signiica pensar a tradução como 
um processo não isolado e sim integrador, na medida em que se relaciona 
a distintos contextos, sejam linguísticos, sócio políticos, institucionais, 
ideológicos, econômicos e outros que se façam necessário reletir a partir 
das relações que se mobilizam e se emaranham no processo tradutório. 
Essa amplitude se deve à força operacional da signiicância tradutória 
que desconhece as arbitrariedades das classiicações acadêmicas ou das 
limitações metodológicas, exatamente por funcionar em relação e sob a 
política das manifestações culturais. A regra da gramática tradutória po-
deria ser pensada como uma variação, característica que talvez explique 
a diiculdade para ouvir seu campo de saber especíico que, embora inter
-relacionado, concede-lhe autonomia para disparar relexões e conigurar 
distintos textos em distintas formas de produções e discursos culturais. 
A tradução é um saber que se deine na transgressão18, que ocupando um 
entrelugar, demanda sua visibilidade ao constituir-se em vínculo que co-
necta e relaciona distintas formas de produção textual nos processos de 
signiicação e construção das culturas. Assim, ante a problematização da 
invisibilidade, procedente de una distraída experiencia sobre a iliação do 
tradutor, acentua-se o contraponto e a capacidade de refração discursiva 
que se relete pela ubiquidade da tradução, do texto. 

Para colocar a tradução sob a perspectiva da refração intercultu-
ral e objetivar suas metamorfoses discursivas, o conceito de reescritura, 
proposto por André Lefevere, vai amparar a consideração destas trans-
formações nos sistemas culturais a partir de operações textuais, elemento 
por excelência do trabalho literário e com este enfoque, vai auxiliar a 
18 O sentido assumido para transgressão considera que não se pode agregar à linguagem uma 
palavra que supere todas as palavras, pois a palavra, ao constituir o sujeito no limite de toda 
linguagem, também é constitutiva de uma singular experiência, a da transgressão. Este conceito 
foi desenvolvido no texto Prefácio à Transgressão de Michel Foucault e pode ser consultado em 
Ditos e escritos (2009, p. 28-46)
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aproximação pragmática da contextura textual da tradução de Calila e 
Dimna como fenômeno, estendida e exempliicada pelo recorte tradutório 
do capítulo De las garças e del çarapico. 

A construção desta abordagem teórica considera que a difusão da 
cultura, a constituição do saber, é elaborada e reelaborada não sobre origi-
nais mas através de outros textos que disseminam o saber que está aí rele-
tido e serão reescritos, vale dizer, lidos, apropriados e reinscritos sob nova 
representação. Estabelece-se assim uma forma de diálogo onde a reescri-
tura reconstitui outros textos culturais ao propagá-los na cultura própria. 
Desta forma, a tradução, como forma mais reconhecível de reescritura, 
coordena esta irradiação cultural e desenha, modela o encadeamento das 
diferenças ao disparar e disparatar os textos, ao colocá-los em movimen-
to. Esta ocorrência, a exposição à contextura literária por meio de rees-
crituras, é associada, consequentemente ao desenvolvimento das litera-
turas, tanto no passado como no presente, na medida em que propiciam 
inovações e introduzem elementos que perturbam a ordem dominante nos 
sistemas que as recebe. Desenvolve-se assim uma ideia da tradução como 
uma forma de reescrever ou agrupar qualquer texto produzido, a partir de 
outro, adaptando-o a uma determinada ideologia ou a uma certa poética, 
ou a ambas, pois “toda reescritura, qualquer que seja sua intenção, rele-
te uma certa ideologia e uma poética e, como tal, manipula a literatura 
para que ela funcione dentro de uma sociedade determinada e de uma 
forma determinada”. (LEFEVERE, 2007, p. 11). No campo da tradução, 
as reescrituras se movimentam para indagar o estabelecido, descolocando 
e recolocando saberes para além dos limites de uma cultura especíica 
produtora de sentidos. Sem perder de vista o encadeamento produtivo de 
Calila e Dimna, sua história e estrutura possibilitam operar prática e teo-
ria paralelamente e assim exempliicar como a reescritura introduz novos 
conceitos, novos gêneros, novos artifícios invertendo ou exercendo o po-
der formador de uma cultura sobre outra e, desta forma, representar sua 
função de força modeladora na sociedade. 

As relexões apresentadas por André Lefevere fazem uso do concei-
to sistêmico de literatura e buscam as relações da tradução com acento em 
fatores mais sociológicos e ideológicos. Essa abordagem parte da conside-
ração da estrutura literária, da evolução e de suas relações com o mundo 
forâneo. Para tanto, reutiliza o conceito de sistemas como um construto 
heurístico para investigar e revelar questões relativas ao estudo da rees-
critura de forma produtiva. O sistema seria uma moldura neutra, não etno-
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cêntrica, sobre as relações que se moldam através do poder e, para analisar 
o poder, devem-se analisar as relações de poder com suas inlexões, retro-
cessos, mudanças de direção ou possíveis resistências. Os sistemas só exis-
tem na teoria dos sistemas e, portanto, não possuem um status ontológico, 
sendo entendidos, simplesmente, como uma ferramenta empírica, algo útil 
que permite descrever dados culturais de forma operacional e signiicante. 
Lefevere, relendo ou reescrevendo Even-Zohar, emprega o termo sistemas 
de forma neutra e descritiva com o objetivo de designar um conjunto de 
elementos inter-relacionados com características especíicas e distintivas 
entre si. Nesta linha, vai considerar que a literatura pode ser lida em ter-
mos sistêmicos e identiicada como um “sistema artiicial” no sentido de 
construção, ediicação, de constructo, pois esta se constitui tanto por textos 
[objetos] quanto por agentes humanos que leem, escrevem e reescrevem 
textos e que portanto, podem adaptar-se ou opor-se aos sistemas dados, aos 
parâmetros delimitados pelas restrições e liberdades hegemônicas [fenôme-
nos]. Inscrito dentro dos limites de uma cultura e inluenciando a evolução 
dessa cultura, o fazer tradutório nunca poderá ser lido de forma neutra. De 
igual maneira, identiica a cultura como um complexo “sistema de siste-
mas” composto por vários subsistemas e, do mesmo modo, entende que a 
literatura é um complexo sistema de sistemas conhecido como cultura de 
modo que, consequentemente, pelo viés, a cultura e a sociedade servem de 
ambiente para o sistema literário: “dentro desse sistema geral, fenômenos 
não literários se relacionam com a literatura não na forma de peças inde-
pendentes, mas como um interjogo entre sistemas determinado pela lógica 
da cultura à qual eles pertencem.” (STEINER, 1984, p. 112 apud Lefevere, 
2007, p. 29). Por conseguinte, Lefevere questiona e associa o estabeleci-
mento da lógica da cultura a dois fatores de controle que correspondem, por 
um lado, aos proissionais literários cuja função pode ser desempenhada 
por críticos, resenhistas, professores e tradutores e, por outro, ao mecenato, 
cuja função se representaria por pessoas ou instituições que exercem algum 
poder entendido no sentido foucaultiano, ou seja, como uma experiência, 
uma atividade múltipla e em diferentes âmbitos nos quais se reletem apoios 
e oposições por meio de uma sutil relação exercida em distintos níveis den-
tro do tecido social. Toda relação é, de certo modo, uma relação de poder 
e onde haja relações sociais e grupos humanos, ali se estará exercendo o 
poder que, por si, não apresenta uma entidade própria. O poder também 
se demonstra, somente aparece ao ser exercido e a partir desta constatação 
torna-se possível uma busca descritiva de suas relações. 
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Em outra ordem, Lefevere considera que os proissionais literários 
são aqueles que estão capacitados para oferecer um serviço, não um bem 
de consumo. Essa capacidade os transforma em autoridade e lhes confere 
status – possuem monopólio de competência em seu campo particular. 
Podem rejeitar uma obra que se oponha ao conceito dominante, ao que 
seria permitido à literatura ser – sua poética, e ao que seria permitido à 
sociedade ser, sua ideologia. Controlam o sistema literário desde dentro 
através dos parâmetros estabelecidos pelo segundo fator de controle, o 
mecenato, que geralmente opera desde fora do sistema literário. Lefevere 
(2007, p. 33-39) desenvolve a ideia do mecenato como uma categoria 
que busca regular a relação entre o sistema literário e outros sistemas que 
juntos constituem uma sociedade, uma cultura. Como regra, agem atra-
vés de instituições para regular a escritura de literatura, sua distribuição 
(academias, censura, jornais de crítica) e também, o mais importante: os 
estabelecimentos de ensino. São proissionais que representam a ortodo-
xia reinante, são cúmplices da ideologia, mantém textos canônicos, acei-
táveis, censurando os que entram em colisão com a ideologia dominante. 
Portanto, o sistema mecenato é constituído por três elementos que intera-
gem de diferentes formas. O primeiro seria o ideológico que restringe a 
escolha e o desenvolvimento da forma e do conteúdo e aqui utiliza o con-
ceito de ideologia no sentido utilizado por Jameson, como moldura, como 
um gradeado da forma, convenção e crença que ordenam nossas ações; o 
segundo seria o econômico que garante que escritores e reescritores sejam 
capazes de ganhar a vida por meio de pensão ou indicando-os para algum 
cargo, professores, resenhistas, pagando direitos autorais. E por último 
considera a categoria do status que confere prestígio e reconhecimento 
pois ao aceitar o mecenato, passa-se a integrar um grupo de apoio deter-
minado e um estilo de vida. Acrescenta que os sistemas literários podem 
ser controlados por dois tipos de mecenato, o indiferenciado que ocorre 
quando as três categorias – ideológica, econômica e de status – são forne-
cidas pelo mesmo mecenas. No passado isto é associado à passado, escri-
tores ligados à monarquia absolutista, e contemporaneamente, aos estados 
totalitários que pagam subvenções e pensões. Nos sistemas de mecenato 
indiferenciado, os mecenas buscarão preservar a estabilidade do sistema 
social geral e a produção literária aceita e encorajada dentro deste siste-
ma deverá perseguir também este objetivo determinado pela formação 
cultural. Qualquer produção diferente será identiicada como dissidente e 
encontrará diiculdades para ser publicada ou será considerada literatura 
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baixa ou popular. Por outro lado, quando o sucesso econômico é rela-
tivamente independente do ideológico19 e não traz um status segundo a 
“elite literária”, como no caso dos autores de best-sellers, presencia-se 
uma forma de controle identiicada como mecenato diferenciado. A exis-
tência desses dois fenômenos distintos em uma mesma sociedade, com a 
sobreposição de um sobre o outro, motiva a produção da literatura igua-
lada em uma categoria de “grupo coeso” que opera dentro da órbita do 
mecenas no poder. Não obstante, a mudança do sistema literário também 
está ligada ao mecenato e observa que o sistema literário pode resistir 
à mudança e entrar em colapso sob a pressão vinda de seu ambiente na 
medida em que uma diferenciação de mecenato se estabelecer. No entanto 
esta mudança responderá a necessidade de que, para manter-se funcional, 
é preciso mudar e o sistema literário precisa impactar seu ambiente com 
as obras que produz ou suas reescrituras. Os mecenas cuidarão para que as 
produções respondam as expectativas da novidade gerando também parti-
culares categorias de leitores identiicados como indiferenciado – os que 
apresentam expectativas mais restritas com uma interpretação correta das 
obras que tende a ser enfatizada através de vários tipos de reescritura e, os 
leitores que se fragmentam em uma profusão de subgrupos, identiicados 
como diferenciados. 

O mecenato pode fomentar ou impedir a leitura, escritura e a rees-
critura da literatura. Exerce o poder não como força opressiva, como algo 
que proíbe ou diz não, mas como uma força que produz discursos, efeitos 
de saber e verdade. Desta forma, as instituições vão desempenhar a fun-
ção de reforçar uma determinada poética dominante e certas obras serão 
elevadas a clássicos em um curto espaço de tempo e outras serão rejei-
tadas, aguardando a troca de mecenato para serem lidas. Lefevere des-
taca que algumas obras permanecem na categoria de clássicos, ou seja, 
canonizadas independentemente das mudanças de poética, de mecenato. 
Atribui este status à própria tendência conservadora do sistema e também 
ao poder da reescritura que vai atualizando a interpretação, vai alinhando 
a obra à nova poética dominante. Nesse processo de seleção, de manuten-
ção dos cânones, entram em ação várias instituições como as academias, 

19 Na atualidade, segundo Lefevere, o mecenato, com base na realidade europeia e americana, 
não está baseado principalmente na ideologia. Agora o compromisso econômico, o lucro poderia 
deinir um tipo de mecenato também indiferenciado considerando as grandes livrarias de varejo, 
presença das edições de bolso nas grandes vendas, informatização dos inventários e depósitos, 
pelo novo agente literário, o apresentador de talk shows que promovem os autores “convidados”, 
a presença de Holllywood no negócio das publicações de livros.
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as revistas literárias especializadas, os editores, as universidades, os es-
tabelecimentos de ensino. Estes últimos conservam o cânone vivo basi-
camente pela seleção de textos para os cursos de literatura que em geral 
não agregam a literatura dita marginal. Os clássicos a serem ensinados 
serão impressos e os que continuam sendo impressos serão os conhecidos 
pela maioria das pessoas expostas às instituições educacionais na socie-
dade contemporânea. Este processo seletivo de canonização também pode 
ser observado na produção das obras completas de um autor, geralmente 
clássico. Os livros de certos autores, utilizados pela academia, estarão 
disponíveis enquanto outros livros, do mesmo autor serão mais difíceis 
de encontrar a não ser em edições completas. As instituições cumprem 
então o papel de manter viva uma escolha e uma classiicação literária 
ao mesmo tempo em que uma abordagem institucionalmente aceita para 
a recepção e leitura do cânone que sustenta, em contrapartida, as institui-
ções que publicam as obras. O processo de canonização está diretamen-
te relacionado com a disponibilidade das obras literárias que serão mais 
facilmente publicadas por editoras inluentes. Obras que diiram deste 
sistema têm sido publicadas de forma clandestina ou em outro sistema 
literário e, embora publicadas fora do domínio do poder do sistema literá-
rio e político, podem de forma ostensiva operar e desaiar o sistema.  Nos 
acordos entre editoras e educação superior, com a publicação e seleção 
das “antologias introdutórias” aparece o fenômeno da canonização de for-
ma mais evidente. As obras são prefaciadas apresentando um resumo da 
poética que se canonizou, retiradas de seu contexto histórico, silenciando 
suas inluências, suas reescrituras, e o resultado aparece como algo eterno, 
algo que não pode ser esquecido, tal como se viu tratada a classiicação 
canônica de Calila e Dimna “pese a ser una traducción”20. As institui-
ções do sistema mecenato estabelecem relações que domesticam também 
o novo, absorvem escritores que romperam com uma poética dominante 
ou propuseram uma função nova para a literatura. O que perturbava o 
estabelecido, as inovações, começam a ser aceitas e imitadas e as produ-
ções seguintes são amalgamadas, deixam de apresentar o caráter inovador 
e consequentemente são neutralizadas. Cabe destacar que este processo 
de institucionalização gera suas marcas nos escritores individuais: obras 
canonizadas fazem parte da formação dos “rebeldes” e voltam a aparecer 

20 Esta assertiva, presente no prefácio de Gonzalo Fernández Parrilla para o livro de Francisco 
Márquez Villanueva, El concepto cultural alfonsí, será retomada e desenvolvida no capítulo A 
tradução castelhana como escrita fundacional.
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em suas escrituras como reescrituras, como algo novo, como reescrituras 
das reescrituras. Esse aspecto permite colocar escritor e tradutor lado a 
lado ao abrir uma margem para considerar que todo trabalho de escritura 
é, em primeiro lugar, um trabalho de reescritura, de leitura de uma escri-
tura precedente. Esta abordagem parte de uma visão não essencialista da 
linguagem e do signiicado ao entender a escritura como reescrita e trans-
formação, mesmo campo metodológico da tradução: escrever e traduzir 
são partes de um mesmo processo sobre a linguagem, são escrituras sobre 
o que já foi escrito, sobre o que é culturalmente atravessado, penetrado 
pela linguagem, é uma aventura do signiicante.  A tradução é então uma 
das muitas formas em que a literatura se reescreve, ressigniica o trabalho 
sobre a linguagem.

2.2.1 Tradução: texto e cultura

O Trabalho de Lefevere observa as reescrituras com uma dimensão 
ideológica nas culturas receptoras e situa o que advém do processo tradu-
tório como marca de uma ação social, ou seja, que a tradução operacio-
naliza a cultura ao considerar que este processo desvela uma percepção 
de como se auto deine a cultura em seus diálogos com outras formas de 
pensar, de falar, de construir uma existência considerando a perspectiva 
histórica e as redes que entram em relação21. Sua leitura descreve aspectos 
sobre as formas de articulação do sistema de reescritas relacionados ao 
exercício do poder, à política que se desenha no processo de interação da 
tradução com a cultura, subentendido no desenvolvimento e implementa-
ção das políticas culturais. 

Estas relexões permitem considerar que a cultura, assim como o 
texto, não se determinam pelo que é estável, fechado, deinido, mas que 
implicam um processo suscetível de mudanças, de deslocamentos e, ao 
mesmo tempo, pensar a tradução como uma estratégia que põe estes pro-
cessos de manifesto. Nesse sentido, sua presença pode ser lida como um 
fator de precipitação, um movimento que dispara, desloca, que agencia 
estas mudanças. Portanto, conluente com a abordagem do fenômeno tra-
dutório textual, pode-se chamar a asserção barthesiana sobre o texto como 
21 Cabe aquí remeter e correlacionar culturalmente a presença especíica do sistema linguístico 
e cultural galaico-português oculta pelo status marginal do capítulo XV, De las garças e del 
çarapico, presente somente na tradução castelhana que foi realizada, supostamente, a partir de 
um modelo textual árabe ibérico, cuja relevância será abordada em Status Ars e nas considerações 
sobre o projeto de tradução realizado e apresentado como colofão deste trabalho. 
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“um tecido de citações saídas dos mil focos da cultura” (BARTHES, 1988, 
p. 68-69) e contemporizar a convergência entre texto e cultura captura-
das no processo tradutório, na investigação sobre estes campos onde se 
observa a dispersão da linguagem. Provando a  potencialidade do texto 
de rearticular vozes híbridas e espaços de negociação cultural, observa-se 
como a linguagem libera seu fundo eminentemente social, perspectiva as-
sumida por Homi K. Bhaba ao considerar que  a cultura, associada a uma 
atividade tradutora (translational), se produz como uma estratégia no ato 
de sobrevivência social, distinguindo as diversas experiências culturais e 
seus sentidos particulares a partir de uma investigação sobre a circulação 
dos signos nas situações contextuais especíicas e nos sistemas sociais de 
valores para, desta forma, determinar o que a cultura signiica ou o que 
é signiicado por ela com estes deslocamentos (1994, p. 172)22. Sob esta 
ótica, a do deslocamento metonímico ou metafórico, a rede de relações 
políticas que se signiicam entre as culturas em contato – entendendo a po-
lítica como estabelecimento de paradigmas comuns23, será capturada atra-
vés da leitura, do deslocamento dos signos a partir do texto e da tradução 
de Calila e Dimna. Entendida como reescritura, a leitura deste fenômeno 
textual acolhe, desloca e dissemina paradigmas mobilizados por um modo 
de narrar oriental que são lidos como dispositivos de acesso a uma fun-
cionalidade do intercâmbio cultural permeada pelo movimento tradutório. 

Considerando que as relexões em torno do campo conceitual de 
cultura apresentam ênfases relacionais amplas e, diante da necessidade 
de estabelecer uma relação lógico semântica com a especiicidade deste 
objeto deste trabalho, opta-se por destacar paradigmas que compartilhem 
relexões sobre os mecanismos da linguagem a im de desvelar a corres-
pondência entre tradução e texto da cultura como outro viés que atraves-
sa e é capturado a partir da investigação do fenômeno textual tradutório.  
Destarte, encarregada pelo infante Don Alfonso, Calila e Dimna, pri-
meira obra em prosa de narrativa iccional traduzida ao castelhano funda 
uma enunciação, uma escritura sem origem, que diz respeito à política 

22 “Culture as a strategy of survival is both transnational and translational. It is transnational 
because contemporain- postcolonial discourses are rooted in speciic histories of cultural 
displacement, [...]. Culture is translational because such spatial histories of displacement [...] 
make the question of how culture signiies, or what is signiied by culture, a rather complex 
issue.” Ver: BHABHA- Homi K. The location of culture. New York, Routledge. 1994. p.172.
23 Este sentido de política, também adotado no título deste trabalho, fundamenta-se nas relexões 
de Julia Kristeva apresentadas pela TEL QUEL nos artigos: “D’une identité à l’autre,” (n° 62, 
1975. p. 11-27), “Sujet dans le langage et pratique politique”, (n°58, 1974. p. 22- 27) e “Um 
Nouveau Type d’intellectuel: Le Dissident”, (n ° 74, 1977. p. 3-8).  
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de estabelecimento, conformação e capacitação do insipiente castelhano 
– invertendo a hegemonia do latim como língua do saber, para reletir 
e agir em qualquer âmbito: político, legal, histórico, cientíico, literá-
rio mais além do uso vulgar, coloquial. Esta fala histórica e social, atra-
vés do processo de amoldamento linguístico reconduz a questão sobre 
o trabalho de signiicação da linguagem ao considerar que o texto, sob 
o ponto de vista epistemológico, como relete Barthes, faz parte de um 
conjunto conceitual cujo centro é o signo - um conceito histórico, um 
artefato analítico e ideológico fruto da civilização ocidental24. Ao inserir 
“civilização”, termo acunhado no século XVIII, Barthes não somente in-
troduz um conceito, mas examina a sociedade que fala e que é sociedade 
precisamente porque fala, para interrogar a cultura como um campo de 
dispersão de linguagens, pois “para dizer-se homem, o homem precisa 
de uma linguagem, isto é, da própria cultura” (1988, p. 105). Partindo 
da premissa que o texto se prova na sua relação com o signo, buscam-se 
pequenos recortes dedicados a delinear esta estrutura descontrolada que 
se compõe pelo excesso, por um dispêndio da linguagem. Este excesso 
engendra uma série signiicante ao redor de um conjunto temático e con-
igura a própria questão do sentido implicada na relexão e produção dos 
discursos da tradução, cultura e história. 

A multiplicidade de abordagens que buscam conceber a natureza e 
manifestação da cultura manifesta um contexto epistemológico no qual se 
podem abordar distintos paradigmas a partir de distintos marcos teóricos. 
De fato, Eagleton (2011, p. 9) assinala a cultura como um dos dois ou três 
termos mais complexos da língua inglesa, derivado e às vezes oposto ao 
conceito de natureza, termo este considerado o mais complexo de todos. 
A palavra inglesa - e seu cognato coulter, tem sua etimologia, via fran-
cês, associada ao latim culter ou colere e designa, originalmente, lavoura, 
cultivo agrícola, cultivo do que cresce naturalmente e associa-se portan-
to, conceitualmente, às noções de trabalho, colheita e cultivo. Segundo 
Eagleton, a palavra latina colere pode signiicar desde cultivar e habitar 
(que possibilita associar, pela etimologia de colonus, a epistemologia do 
colonialismo) até adorar e proteger. Através do latim cultus o termo colere 
também designará a acepção religiosa de culto - guardando assim o senti-
do da imponência da autoridade religiosa além da consequente ainidade 
semântica com a ocupação e a invasão.  Pensar na palavra cultura, para 

24 BARTHES, Roland. Texte Théorie du, in: Encyclopædia Universalis. Disponível em: http://
www.universalis.fr/encyclopedie/theorie-du-texte/, Consultado em 09/07/2017.
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Eagleton, é considerar seus textos históricos e ilosóicos e também seu 
lugar de conlito político25, pois a “cultura (no sentido das artes) deine 
uma qualidade de vida reinada (cultura como civilidade) cuja realização 
na cultura (no sentido de vida social) como um todo supõe uma tarefa 
referente à mudança política” (Eagleton, 2011, p. 34). Eagleton recupera, 
para tanto, as relexões de Raymond Williams relacionadas à historicida-
de do conceito de cultura e seus distanciamentos e este, ao descrever as 
questões e as contradições sobre as quais se desenvolveu historicamente o 
conceito, identiica a diiculdade que engendra sua deinição:

A história e o uso desse termo excepcionalmen-

te complexo podem ser estudados em Kroeber e 
Kluckhohn (1952) e Williams (1958 e 1976). Co-

meçando como nome de um processo – cultura 

(cultivo) de vegetais ou (criação e reprodução) de 
animais e, por extensão, cultura (cultivo ativo) da 
mente humana – ele se tornou, em ins do século 
XVIII, particularmente no alemão e no inglês, um 

nome para a coniguração ou generalização do es-

pírito que informava o “modo de vida global” de 

determinado povo. (1992, p.10).

A preocupação com a mudança de sentido do termo cultura deram 
origem a algumas relexões como, por exemplo, as publicadas em Pala-
bras clave: un vocabulario de la cultura y sociedad, em Cultura, ou em 
Cultura e Sociedade que acentuam um certo viés social e antropológico. 

25 Considerando o contexto histórico da Península Ibérica que registra a presença e a disputa 
territorial com os árabes e que, em decorrência deste contato, possibilita-se a disseminação 
cultural através de manuscritos referentes a distintas áreas do saber entre as quais destaca-se 
o objeto deste trabalho, o texto literário de Kalīla wa-Dimna, seria possível associar e reletir 
sobre a constituição e o encontro cultural a partir das teses de Benjamin sobre a leitura histórica 
sopesando o aspecto da não existência de um documento de cultura que não seja ao mesmo tempo 
um documento de barbárie, entendendo no entanto que a acepção da barbárie também implicaria 
como resultado um movimento cultural derivado do esforço humanitário para sobreviver. Embora 
inter-relacionada com o contexto histórico das disputas territoriais que possibilitaram o acesso 
aos manuscritos árabes, a leitura aqui proposta não vai considerar o texto de Calila e Dimna 
pelo viés da tradução como confronto cultural. A partir do elemento comum que se mobiliza 
nas aproximações discursivas entre história, cultura e tradução, representado através do trabalho 
signiicante com a linguagem, minha abordagem busca visibilizar o papel da tradução como 
agente disseminador de relexões históricas, culturais e literárias. As relexões de Benjamim 
foram consideradas a partir de textos compilados entre os anos 1892/1940, apresentados por 
Willi Bolle com o título: Documentos de cultura. Documentos de barbárie: Escritos Escolhidos. 
(Trad. Celeste H.M. Ribeiro de Sousa). São Paulo: Cultrix, 1986.
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Por outra parte, em seu livro Marxismo e Literatura (1979) observa-se 
uma análise detalhada sobre os conceitos básicos de cultura, língua (além 
de literatura e ideologia) a partir do desenvolvimento e como efeitos de 
uma certa linguagem, como formulações históricas não deinidas que, 
para serem entendidas em sua historicidade, devem ser recuperadas das 
formas ou das marcas que foram sendo apagadas ou desconstruídas em 
seu processo constitutivo.

Abordando o desenvolvimento complexo do conceito de cultura, 
Williams  (1979, p. 15-26) analisa como esta, até o século XVIII, era 
parte de um processo objetivo e paralelamente relete como os concei-
tos de sociedade e economia sofriam modiicações que posteriormente 
inluenciariam na compreensão e em uma deinição diferente de cultura, 
então integrada e confundida com a noção de “civilização” que, derivan-
do de civilizar, seria a absorção dos homens por uma organização social, 
reletida no adjetivo civil enlaçando o sentido de ordenado, educado e 
cortês, e ainda, “civilização” como um Estado realizado em contraste com 
a barbárie e um Estado realizado de desenvolvimento. Cultura também 
esteve associada com um processo de desenvolvimento íntimo e subjeti-
vo, com religião, arte, família e vida pessoal em oposição à “civilização” 
e “sociedade” e disseminou-se pelas artes e literaturas como um registro 
profundo do “espírito humano”. Novos sentidos foram agregados à civi-
lização como o desenvolvimento esclarecido e progressivo, como estado 
retrospectivo, realizado e ameaçado enquanto que, por seu lado, a cultura 
desenvolvia, junto ao sentido subjetivo, um peril mais social e antro-
pológico. É aqui onde as raízes desse sentido social se enredam com os 
sentidos de civilização. A leitura de Williams recupera a Vico para situar 
sua descrição sobre o “modo de evolução que era ao mesmo tempo a 
formação das sociedades e a formação das mentes humanas, e a sua inte-
ração” (1979, p.16-26) como a origem efetiva do sentido social geral da 
cultura. Este conceito, que conheceu um desenvolvimento evidente com 
Herder em “Ideias sobre a Filosoia da História da Humanidade”, parte 
da aceitação do autodesenvolvimento histórico da humanidade, mas con-
tra-argumenta que o desenvolvimento não sendo unilinear, não deve ser 
reduzido a um princípio racional exatamente por sua variabilidade, e daí a 
necessidade de falar em “culturas”, no plural. Herder gesta a ideia de um 
processo social que molda “modos de vida” característicos possibilitando 
o sentido social comparativo de “cultura” e seu plural. O processo social 
da cultura, por sua parte, recuperou a história do homem que, fazendo sua 
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própria história, passa a ser considerado o homem que se constitui, se faz 
a si mesmo pela produção de seus meios de sobrevivência. Retoma-se a 
história material em contraposição à história da civilização - ou relatos 
sobre a história das religiões e Estados que defendiam a concepção de um 
signiicado transcendental ou sentido único, por relacionarem-se com ver-
dades absolutas e não linguísticas [Deus, razão, lei, ciência] como regu-
ladoras da “linguagem” e consequentemente, controladoras dos campos 
políticos, econômicos, ilosóicos, sociais, etc.

Considerando que a lógica interna de uma cultura não consegue 
impor e determinar tudo o que se possa representar dentro dela, devido a 
seu caráter dinâmico, Williams acrescenta que “as possibilidades totais do 
conceito de cultura como processo social constitutivo que cria “modos de 
vida” especíicos e diferentes, que poderiam ter sido aprofundados de for-
ma notável pela ênfase no processo social material, foram por longo tem-
po irrealizadas” (WILLIAMS, 1979, p. 25). Este processo de conceitua-
ção da cultura se revela como um percurso complexo de signiicações e a 
reconstrução desse discurso supõe uma releitura dos momentos históricos 
nos quais enunciações emergentes podem ser inseridas pela rearticulação 
dos sentidos inscritos e, ao mesmo tempo, deslocados pela operação de 
realinhar os signos - signiicantes ou signiicados nessas tensões cultu-
rais.  Com este movimento, Williams infere que este conceito, elemento 
de distintos sistemas e práticas, vem repetindo, desde seu período forma-
tivo no século XVIII e começos do século XIX, uma questão decisiva, 
ou seja a questão da língua humana26. Revisitando a cultura como um 
constructo que atravessa e é atravessado pela linguagem enquanto pro-
cesso signiicante, compreende que todas as implicações da ideia de um 
“processo humano constitutivo” requerem a consideração dos também 
mutáveis conceitos de língua. A descrição dessas relações parte de uma 
leitura que descreve um conjunto de práticas constituintes e signiicantes 
que marcaram a condição humana e a concepção de um tratado de paz, de 
convenções, de legislações embora todos constitutivos e constituídos pela 
linguagem. Estas indagações sobre as relações fecundadas pela língua, ou 
linguagem, campo epistemológico da tradução, reconirmam o movimen-
to incessante do sentido. 

Para reletir sobre a história da língua, Williams (1979, p. 27-49) 

26 Estas relexões, como parte desenvolvida em tese, foram apresentadas no simpósio “Tradução 
literária e subjetividade tradutória” do II Congresso Internacional de Estudos em Linguagem, em 
outubro de 2017, com o título: “O signo nas encruzilhadas da cultura e da linguagem”.
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indica que o século XVIII também servirá como um marco para situar 
a ênfase da língua como atividade relacionada à ideia, já desenvolvida 
pela acepção de cultura, de homens que izeram sua própria sociedade. 
Esse registro marca também a ruptura com a ideia pré-socrática que 
igualava a linguagem à ordem do mundo e da natureza onde a pala-
vra recobriria as coisas de forma uniforme, válida e obrigatória, como 
leis da Verdade. O pensamento setecentista considerava o problema 
postulado por Platão, base do pensamento idealista, quanto à correção 
da atribuição de nome, entendendo que a relação entre palavras e coi-
sas era dada não pela natureza ou pela convenção, mas por instâncias 
intermediárias, metafísicas e constitutivas como “forma”, “essência” e 
“ideia”. Essas concepções determinaram as considerações sobre língua 
e realidade de modo que a língua, como meio de referir à realidade, foi 
entendida como lógica; a língua, quando forma ixa, acessível da reali-
dade, foi estudada como gramática e, quando vista como instrumento de 
diferenciação entre língua e realidade, foi analisada pela retórica e pela 
poética. Ressalta-se que sendas ramiicações do estudo da língua -lógi-
ca, gramática e retórica, excluíram o exame da forma da distinção entre 
língua e realidade. É o caso do conceito medieval de signo, recuperado 
pela linguística moderna, derivado do latim signum, marca ou símbolo, 
baseado na distinção entre língua e realidade como mediação entre pa-
lavra e coisa que repete a intervenção platônica de “forma”, “essência” 
e “ideia”.  Tributário dessa percepção, Jean Buridan propõe signos na-
turais (equivalências mentais universais da realidade) e signos artiiciais 
(sons ou letras) e partir daí desenvolveram-se vários estudos sobre a 
atividade da linguagem entre os quais se citam as gramáticas especula-
tivas do pensamento medieval que descreveram o poder das frases e dos 
modos de construção que jaziam sob a “atribuição de nomes”. A retórica 
e a gramática também se ocuparam em descrever formalmente as pro-
priedades de corpus de escritos clássicos e assim, compunham a gesta 
para o posterior desenvolvimento do que viria a ser conhecido como 
“estudos literários” e, a partir do início do século XVII, como “crítica”.

Em outra ordem, Williams expõe que o pensamento ilosóico, am-
parado em Descartes, atuava com a distinção entre “língua” e “realidade” 
no plano da “consciência”. Essa diferença foi acentuada e determinada 
pela exigência de que sua condição não se pautasse na metafísica, mas no 
conhecimento cientíico (talvez por isso Descartes tenha se aprofundado 
nas relexões físicas e matemáticas). Contrário ao paradigma vigente so-
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bre o reino da razão, Giambattista Vico, considerando sentido, imagina-
ção e razão, propõe que somente se pode ter conhecimento pleno sobre 
aquilo que se faz. Não obstante, ao sopesar que o mundo físico não era 
uma criação humana, por um lado, enfraquecia o cientiicismo favorecen-
do a instauração de Deus em seu lugar, mas por outro, de forma reativa e 
pelo revés, possibilitava uma margem para a compreensão da sociedade 
exatamente por ser uma criação humana em cujo processo a atividade 
central era a língua e que esta se havia desenvolvido sob três fases, ou 
seja, o estágio divino – constituído por cerimoniais e rituais mudos, o he-
roico – composto por gestos e signos e estágio humano, momento em que 
a língua aparece. Rousseau recupera essa leitura e fundamenta o retorno 
romântico ao poder original e primitivo da língua, enfraquecendo o sen-
tido de atividade que estava já subjacente em Vico, ainda não expressado 
em conceito, mas verbal, característica e constitutivamente humana. Her-
der aproveita essa abertura para negar a linguagem como um dom dado ao 
homem por Deus e consequentemente, como forma especial de aquisição 
ou instrumento. Aqui cabe pensar a linguagem como atividade humana 
característica e constitutiva como uma abertura para considerar o que é 
essencialmente do homem. 

Seguindo o rastro das tendências discursivas, observa-se uma ope-
ração que segmentava a oposição entre “humanidade” e “criatividade” 
sob perspectivas idealistas (enquanto essências) ou materialistas objeti-
vas. Essa separação escamoteava-se convencionalmente sob o domínio 
da “arte” (literatura) no plano humanístico, criativo e sob o domínio da 
“ciência”, enquanto conhecimento positivo, comprovável, imanente, fac-
tual. Arte, literatura, ciência, cultura e novos termos especializados que se 
izeram necessários como “estético”, “experiência” e “experimentação”, 
mudaram de signiicado entre o início do século dezoito e o início do 
século dezenove. Essa mudança torna-se signiicativa quando se observa 
que, embora estando o campo aberto, preparado para a inserção da au-
tonomia linguística, a linguagem não é indagada, não é investigada nas 
potencialidades de seus desdobramentos convencionais. A história enca-
minha-se, talvez por capricho ou resistência do sentido, para a ampliação 
do conhecimento empírico das línguas junto ao aumento substancial do 
acervo disponível para estudos linguísticos em contrapartida às referên-
cias das línguas clássicas mortas e as modernas, dela derivadas, como 
modelos gramaticais. Essa direção coincide com a expansão colonialista 
europeia. Destaca-se deste período o trabalho de William Jones, contem-
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porâneo da biologia evolucionária, sobre a classiicação das famílias in-
do-europeias em decorrência de sua experiência na Índia e da observação 
das semelhanças entre o sânscrito, latim e grego, propondo o estabele-
cimento de leis de modiicações, sobretudo com relação aos sons, para 
favorecer uma aproximação, produtiva do ponto de vista descritivo, do 
estudo das línguas com a ciência natural que se verá reletida na consi-
deração da linguagem como faculdade física e na concepção da origem 
evolucionária da fala. O desenvolvimento da fonética linguística, próxi-
ma da psicologia experimental e da nova área cientiica da Antropologia, 
poderia haver problematizado o sentido da linguagem como atividade e 
constituição, mas derivou, objetivamente, para o estudo comparado de 
“corpus exótico” acessado desde uma posição colonialista. Nessa linha, 
qualquer deinição de língua partia da concepção de um sistema especia-
lizado, objetivo e estranho.

Entretanto, o contato com dialetos de grupos distantes e com lín-
guas sem textos, subvertia o lugar da fala prática como derivada histori-
camente do vernáculo e de suas representações fundamentais, os textos 
materiais. Determinada por uma abordagem comparativa desde a supre-
macia do referente do “observador”, esse desvio - a fala, foi domesticado 
no conceito de “comportamento”, alienando a manifestação ativa e cons-
titutiva da linguagem. Os linguistas norte-americanos abriram uma fresta 
nessa tendência ao considerarem a supremacia da fala frente à ausência 
de textos padrões clássicos, mas o objetivismo da teoria dominante, lin-
guística estrutural ortodoxa, transformou a “fala em si” em linguagem, 
em palavra exemplar de um sistema ixo e “dado” com prioridade tan-
to teórica quanto prática. Como expressão dessa consideração teórica da 
linguagem como entendimento retiicado, Williams insere a contribuição 
notável e produtiva de Saussure que investiga a natureza social da lingua-
gem expressada enquanto “langue” e “parole” e orienta as descrições da 
linguagem e de suas leis reguladoras. 

A relexão de Williams recupera e sintetiza que a linguagem foi 
analisada como categoria ilosóica e histórica, concebendo primeiro a 
produção material e então a linguagem. Acrescenta que o marxismo refor-
çou essa redução em suas exposições sobre a consciência e suas análises 
das atividades linguísticas práticas, reunidas nos conceitos de “ideologia” 
e “superestrutura” e associadas à linguagem como materialidade física no 
sentido de aptidão e não de atividade: 
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O principal defeito de todo o materialismo até 

agora (inclusive o de Feuerbach) é que o objeto, a 
realidade, [...] só é compreendido na forma do ob-

jeto de contemplação (anschauung); mas não como 
uma atividade humana sensória, como prática, não 

subjetivamente. (Marx e Engels apud WILLIAMS, 

1979, p. 36).

Partindo destas considerações Williams recupera a Wilhelm von 
Humboldt para marcar que a linguagem, embora desenvolvida em uma 
determinada altura da história evolucionária, carece de informação sobre 
seu sintagma exceto pelo fato de que qualquer pesquisa sobre a atividade 
constitutiva relete a linguagem em si e em seu objeto de observação. Aqui 
a ideia de atividade projetou-se para outras formas de idealismo apro-
ximadamente sociais como “nação” (correlacionada ao estudo ilológico 
das famílias das línguas), “consciência coletiva” ou “espírito coletivo”, 
“indivíduo” enquanto “subjetividade criativa” (ênfase sobre a capacidade 
de criar e gerir signiicados desde uma realidade subjetiva primária não 
como sujeito singular, indivisível). A noção da linguagem como atividade 
se vê enclausurada em ideias, em aproximações do que seria esta ativi-
dade.  Logo, o “observador” neutro ocupa o lugar do “sujeito ativo” e no 
lugar da linguagem como prática signiicante entram as relações intersub-
jetivas – fala para os outros, entre si, transmitindo informações, consti-
tuindo identidades à parte ou distinguíveis e não relações de uns com os 
outros ativadas e constituídas pela linguagem. A linguagem assemelhou-
se a uma ferramenta, instrumento ou meio. Era útil, mas não sustentava, 
não deinia, não era signiicação.  Como resultado da versão idealista da 
linguagem e contra esta redução instrumental da linguagem, desenvolveu-
se a ideia de linguagem como expressão, sendo mais evidente seu exercí-
cio na literatura, pois recuperava as disposições de falar com, de fazer ou 
reagir ao ritmo sem determinar-se por uma mensagem, objeto ou informa-
ção. São repensadas as divisões do discurso e contrapostas as categorias 
entre referencial e emotiva, entre denotação e conotação, entre linguagem 
ordinária e literária. Destarte, partindo da problemática da signiicação e 
de modelos associativos, Williams introduz a proposta de Vygotsky sobre 
uma nova teoria social que libera a linguagem e a consciência de analo-
gias simples com a percepção física, aportando considerações importantes 
sobre o desenvolvimento da linguagem e a fala ou pensamento interior: 
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“o desenvolvimento do pensamento verbal segue uma trajetória oposta: 
do motivo que gera um pensamento à modelação do pensamento, primei-
ro no discurso interior, depois nos signiicados das palavras e inalmente 
nas palavras.” (VYGOTSKY, 1991, p. 150- 51). Vygotsky reativa uma 
perspectiva histórico-materialista, embora tenha sido ignorado pelo mar-
xismo ortodoxo que considerava que a língua não tinha “caráter de classe 
essencial”, mas um caráter nacional, retrocedendo o pensamento teórico 
à teoria do relexo. Coeva a esta situação histórica, a linguística assumia 
uma tendência impregnada pelo objetivismo e sintetizava, de forma práti-
ca, posições marxistas com as teorias da linguagem produzindo sistemas 
poderosos de estruturalismo e semiótica. 

Volosinov, representante da escola linguística marxista, contempo-
râneo de Bakhtin, considerava o signo como um ato ideológico e a língua 
como interação social, constituindo e construindo socialmente a mente do 
indivíduo. Ampliou as considerações sobre expressão e sistemas objetivos 
reconsiderando o problema da linguagem sob uma orientação marxista 
geral. Essa postura comporta a “atividade” (força da ênfase idealista em 
Humboldt) como atividade social e o sistema (força da linguística objeti-
va) na sua relação com essa atividade social e não distinta dele.  Recupe-
rando a linguagem como atividade, como consciência prática, recuperava 
também o signiicado como uma ação social: “a consciência toma forma 
e ser no material dos signos criados por um grupo organizado no processo 
de seu intercambio social. A consciência individual é alimentada pelos 
signos; deles deriva o seu crescimento, ela lhes relete a lógica e as leis” 
(WILLIAMS, 1979, p. 42). A leitura de Volosinov é muito relevante quan-
do “reavalia” o conceito de signo e esta perspectiva de Williams é o ponto 
de intersecção com a leitura que desejamos sobrescrever. Em Saussure o 
material dos signos era traduzido em sistema de signos que por sua vez 
era projetado como noção de “contrato social” e protegido de exame dado 
a prioridade da análise sincrônica sobre a diacrônica. Ao considerar a ati-
vidade social na qual os indivíduos participam de forma signiicativa, ou 
seja signiicante, Volosinov remarca sua posição aceitando a relação en-
tre o elemento formal e o signiicado que esse elemento encerra, embora 
desligada de seu referente, como convencional e discorda de sua nuance 
“arbitrária” por julgá-la “ixa”, fortuita ou casual. Explica que o conceito 
de arbitrariedade foi desenvolvido em distinção ao termo “icônico” para 
indicar que a maioria dos signos verbais não são “imagens” das coisas. 
Para Volosinov a fusão do elemento formal e do signiicado, ou seja, do 
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signo, é resultado de uma operação real e continuada de desenvolvimento 
social nas produções de fala e na atividade da linguagem. Esse caráter de 
processo permanente restaura as divisões entre socialização e individua-
lização – divididas pelas teorias dos sistemas e das expressões, e reinte-
gra a linguagem social ativa, ou seja, a linguagem como uma experiência 
geradora de compreensão da realidade dentro de uma sociedade ativa e 
em permanente transformação: “o que o distingue o signo como signo, e 
na verdade o que faz dele um signo, é nesse sentido um processo formal. 
Uma articulação especíica de um signiicado” (WILLIAMS, 1979, p. 
43-44). Lemos, através de Williams, em uma abordagem evolucionária e 
também histórica, que a capacidade social é o meio de realização de qual-
quer vida individual, reconciliando a linguagem como elemento constitu-
tivo que, ao exercer pressões, ixa e recusa limites, evade conceitos e se 
perila como o movimento ou a força motriz do homem enquanto sujeito 
histórico e signiicante.

A cultura, portanto, pode ser abordada de forma proveitosa por 
seu caráter de convergência de interesses seja através do aspecto idealis-
ta – com ênfase no espírito formador de um modo de vida manifesto nas 
atividades sociais e mais especiicamente nas atividades culturais que 
produzem uma certa linguagem, estilos de arte ou trabalho intelectual, 
ou sob uma perspectiva mais materialista que daria ênfase a uma or-
dem social global no seio da qual uma cultura especíica se manifestaria 
como resultado direto ou indireto de uma ordem constituída por outras 
atividades sociais (WILLIAMS, 1992, p. 11-12). Com esta leitura, per-
cebe-se a cultura como um “modo de vida global” distinto dentro do 
qual se desenvolve um sistema de signiicações implicado por múltiplas 
práticas signiicativas compostas pelos campos sociológicos, históricos 
e das análise culturais. Reletindo sobre a historicidade do conceito, Ea-
gleton (2011, p. 11-12) acrescenta que a cultura codiica também ques-
tões ilosóicas como liberdade, determinismo, o dado e o criado, uma 
dialética sobre o que é artiicial e o natural, entre o que se faz ao mundo 
e o que o mundo nos faz. A cultura refere-se então a existência de uma 
natureza ou matéria prima que precisa ser elaborada numa forma huma-
na signiicativa e neste sentido, abole a oposição entre cultura e natureza 
porque desvela que a própria cultura já é em si uma desconstrução, um 
produto de determinado sistema de signiicações deinidos em oposi-
ções e que, portanto, são passíveis de uma operação crítica que poderá 
desvelar como estas oposições se enfraquecem parcialmente ou através 
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da qual se pode mostrar como se constroem sobre um sistema de pensa-
mento instituído por novas práticas de leitura com relações históricas e 
sociais reletidas nas deinições e perceptíveis através da própria história 
da linguagem, de suas redes de signiicações. 

Se como considera Barthes, “la culture recupere” e “la récupéra-
tion est la grand loi de l’histoire” (BARTHES apud BROCHIER, 1975, 
p. 29), este trabalho de recuperação da linguagem como processo foi 
disparado pela leitura de Raymond Williams para analisar os conceitos 
de cultura e língua, discussões que aqui se inserem como io condutor 
para construir o percurso destas práticas signiicantes na suas relações 
com o signo e com a tradução. Recupero a relexão de Williams sobre 
a tensão dos discursos que compõem esta história para rearticulá-la e 
reescrevê-la como forma de visibilizar as redes signiicantes em torno 
ao signo e abordar este objeto histórico e analítico, matéria e subjetivi-
dade da tradução, que parece resistir impassivelmente no excesso, na 
produtividade, escorregando a cada tentativa de apreensão do sentido. 
Nesse momento abandono o texto de Williams para deixar que se instale 
minha leitura e acrescento que ao abordar as políticas textuais partindo 
de uma análise evolucionária e histórica, Barthes expõe que o texto, na 
acepção clássica, é um instrumento cientíico que deine as regras de 
uma interpretação perpétua que supõe, por sua vez, uma leitura ao ler. 
Aqui a palavra, o signo, guarda as leis da verdade, um segredo forjado 
pela obliteração do processo de signiicação, pela atribuição dogmática 
e coerciva de um signiicado único, ixo e unívoco. No entanto, existe 
uma pergunta que não se cala: “o que se passa com aquelas convenções 
da linguagem? São talvez frutos do conhecimento, do senso de verda-
de: as designações e as coisas se recobrem? É a linguagem a expressão 
adequada de todas as realidades?” (NIETZSCHE, 1987, p. 33).  Pelas 
palavras de Nietzsche, Barthes assinala que suas relexões propiciaram 
o ocaso da metafísica do sentido e estas palavras indicam como indagar 
a relação constitutiva entre homem e linguagem:

O intelecto, como meio para a conservação do in-

divíduo, desdobra suas forças mestras no disfarce; 

[...] Enquanto indivíduo, em contraposição a outros 

indivíduos, quer conservar-se, ele usa o intelecto, 

em um estado natural das coisas, no mais das ve-

zes somente para a representação: mas, porque o 
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homem, ao mesmo tempo por necessidade e tédio, 

quer existir socialmente e em rebanho, ele precisa 
de um acordo de paz [...] Esse tratado de paz traz 

consigo algo que parece ser o primeiro passo para 

alcançar aquele enigmático impulso à verdade. 

Agora, com efeito, é ixado aquilo que doravante 
deve ser “verdade”, isto é, é descoberta uma de-

signação uniformemente válida e obrigatória das 

coisas, e a legislação da linguagem dá também 

as primeiras leis da verdade: pois surge aqui pela 

primeira vez o contraste entre verdade e mentira. 

(NIETZSCHE, 1987, p. 31-32)

Nietzsche parece capturar um processo que decompõe a “forma” 
ou “deforma” o sentido. Essa deformação poder-se-ia estender, sem de-
cretar juízos de valor, às leituras históricas como ferramenta para descons-
truir a forma em que o sentido foi ixado e buscar uma alternativa para 
devolvê-lo à linguagem, considerando que o acesso à cultura é também o 
aceso à linguagem. 

A leitura apresentada observou o signo como centro de um con-
junto conceitual que envolveu a cultura, a língua, a civilização e sua in-
vestigação deparou com a estrutura descentrada da linguagem, aliciando, 
em uma fugaz viagem conceitual, a equiparação da cultura como texto 
à tradução. A estrutura descentrada é também uma estrutura desejante 
que não cria sentidos absolutos, teológicos. O texto cultural e a tradução, 
como uma cauda imaginária deste processo, se apresentam e reivindicam 
um estatuto descentrado que se abre a uma pluralidade de signiicações 
obtidas através do jogo ininito de substituições, de leituras, de deslo-
camento dos signos. Compõem-se e se permitem uma mescla sutil entre 
dispêndio e reserva. Se o texto não tem im, tampouco o tem a tradução. 
Ambos podem ser lidos como recuo ininito da signiicação uniicada, um 
jogo ininterrupto cuja regra é a variação: momento em que um sujeito 
histórico, apreendido por uma força signiicante busca uma saída, um ato 
enunciativo constituinte do tipo “je suis langage”. A enunciação é este ato 
renovado pelo qual o sujeito apropria-se da língua, do signo, transgride 
e traduz, ou seja, experimenta os sentidos. O sujeito não é anterior à lin-
guagem; só se torna sujeito na medida em que fala. Mas falar é nomear e 
nomear é dizer com um o que é sempre outro... assim falava Nietzsche! 
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Legiões de metáforas, metonímias, antropomorismos, enim, deforma-
ções. Como prática da cultura, a tradução é a metáfora que leva além, a 
metonímia que “desloca”, a diferença que diz com um o que é sempre 
outro e libera, adia a clausura do sentido.

2.2.2 Alkīmiyās no século XIII: Tradução e história 

A palavra árabe kīmiyā, sem artigo, originou química em caste-
lhano e, em árabe moderno, al-kīmiya signiica a química. Etimologi-
camente, o termo alkīmiyā relaciona-se ao árabe hispânico cuja origem 
provém do árabe clássico kīmiyā que deriva do grego χυμεία – chymeía. 
Alkīmiyā relaciona-se à química na Idade Média, uma atividade proto-
cientíica dedicada a estudar as estruturas, as propriedades e transfor-
mações dos corpos a partir de sua composição. Ao estudar as transfor-
mações pelo viés da leitura da composição tradutória de Calila e Dimna 
observa-se que as atividades tradutórias realizadas na Península Ibérica 
foram referidas de diferentes formas muito embora as relexões críticas 
sobre o fazer tradutório deste período, especíico, sejam escassas, quase 
nulas. Identiica-se em 1199 uma carta em resposta à consulta do tra-
dutor judeu Samuel bem Tibbon realizada ao cordobés Maimônides27 
que lhe responde, desde o Cairo, esclarecendo suas dúvidas ilológicas 
ou interpretativas28. Esta é considerada a primeira inferência sobre uma 
relexão acerca do processo tradutório que se tem notícia na Península 
Ibérica e, até o século XIV, não foram identiicadas outras intervenções 
sobre o assunto, como observa Ruiz Casanova (2000, p. 25-26). 

O aspecto cientíico coloca Toledo, de forma diacrônica entre os sé-
culos X e XIII, como depositária dos tesouros da ciência árabe, um dos cen-
tros onde se realizavam traduções cientíicas motivadas por suas bibliotecas 
e destaca sua realidade multicultural e plurilinguística, capaz de transitar 

27 Curioso recordar que Menéndez Pidal remarca que Maimônides, entre outros sábios árabes, 
fora infra valorado no antigo Oriente mulçumano e que várias de suas obras sequer são 
textualmente conservadas no original árabe, sendo conhecidas somente por sua tradução. Eis a 
tradução novamente exercendo seu poder de preservação e ressigniicação como atesta, de fato, o 
interesse pelo conhecimento da cultura árabe que se desenvolveu, neste período histórico, através 
das atividades tradutórias na Península Ibérica, Itália, Sicília e Bizâncio.
28 Esta carta destaca o papel da comunicação entre autor e tradutor, o conhecimentos das línguas 
em contato e os temas que serão traduzidos e indica uma tendência à realização da tradução 
próxima do sentido ainda que isto suponha uma alteração na sintaxe do discurso a ser traduzido. 
Uma versão tradutória desta carta realizada por Miguel Ángel Vega pode ser consultada no livro 
Textos clásicos de teoría de la traducción, publicada em Madrid pela Cátedra em 2004. 
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pelo árabe, hebreu, latim e vernáculo. Toledo converte-se assim na “Cidade 
das Três Culturas”, nome com o qual foi batizada em decorrência da convi-
vência cultural entre mulçumanos, judeus e cristãos e esta peculiar situação 
insere a cidade como um importante núcleo intelectual e cultural da Europa 
medieval. Com os textos árabes, albergados em Toledo, tradutores e comen-
taristas articularam o acesso às obras de Ptolomeu, Aristóteles, Euclides 
entre outros, textos que se apresentavam comentados, explanados e que si-
nalizam a reminiscência do contato entre as culturas islâmica e indostânica, 
notadamente desenvolvida em ciências e letras29. 

Clara Foz (2000, p. 11-138) apresenta uma relexão sobre o perío-
do da história da tradução nos séculos XII e XIII espanhóis destacando os 
desaios políticos e culturais relacionados a estas produções. Seu estudo 
parte da consideração da ideia comum sobre uma empresa tradutória dei-
nida como Escuela de Toledo30. Marietta Gargatagli31, em seu artigo sobre 
“La historia de la escuela de traductores de Toledo”, em consonância com 
Clara Foz, explicita que em 1843, Charles Jourdain reedita as pesquisas 
publicadas em 1819 por seu pai, Amable Jourdain, e o capítulo III desta 
edição revela a primeira referência histórica da escola de tradutores de 

29 Esta observação pode ser ilustrada pelas palabras de Menéndez Pelayo: “Fué entonces 
Toledo, desde el emperador Alfonso VII hasta Alfonso el Sabio, la metrópoli de las ciencias 
misteriosas y de la oculta ilosofía, el primer foco del saber experimental, el gran taller de la 
industria de los traductores, el emporio del comercio cientíico de Oriente. Cuantos ardían en sed 
de poseer aquellos tesoros acudían allí desde los más remotos conines de Europa, y ávidamente 
se procuraban traducciones o las emprendían por su cuenta: así Adelardo de Bath, Herman el 
Alemán, Miguel Scoto (principal propagandista del averroísmo), y sobre todos Gerardo de 
Cremona, traductor de 71 obras cientíicas de astronomía y matemáticas, de ciencias naturales 
y medicina.” (2008, p. 210). Disponível em: http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/
bmcpg256 Acesso 16/05/2016.
30 Para uma abordagem especializada, consultar a página da Fundación Ignácio Larramendi 
que disponibiliza o acesso a diversos materiais (versões digitais e áudios) referentes à história, 
produção, cultura, ilosoia relacionados à escola de Toledo, podem ser acessados em: http://
www.larramendi.es/traductores_toledo/i18n/cms/elemento.cmd?id=ms%2Ftraductores_
toledo%2Fpaginas%2FEnlaces_recomendados.html. Destaco também as referências bibliográicas 
propostas por Clara Foz em seu artigo “Bibliografía sobre la Escuela de Traductores de Toledo”, 
publicado na Quaderns. Revista de traducció 4, 1999, p. 85-9, disponível para acesso em:  https://
ddd.uab.cat/pub/quaderns/11385790n4/11385790n4p85.pdf. Para uma abordagem sintética 
consultar o artigo de Bárbara Azaola Piazza, “La Escuela de Traductores de Toledo - presente, 
pasado y futuro, publicada na Idea La Mancha: Revista de Educación de Castilla-La Mancha, 
Nº. 5, 2007, p. 122-129. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3730501), ou a 
síntese apresentada pelo Ministerio de Educación (http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/
bachillerato/espana/rcristianos_04_01.html). Acesso em 03/03/2016. Jean Delisle e Judith 
Woodsworth (2012) também retomam esta questão em Translators through History, no capítulo 
4: Medieval Spain: cultural exchange and rebirth (p. 109-114). 
31 Quaderns. Revista de traducció 4, 1999. (p. 9-13). Disponível em: https://dialnet.unirioja.es/
ejemplar/19078 Acesso em 09/03/2016.
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Toledo ou “la decouverte de ce collège de traducteurs”. Menéndez Pelayo 
(2008, p. 210), por sua parte, sugere a existência de um gran taller de tra-
ductores e Millás Vallicrosa se refere a um grupo batizado como Escola de 
Tradutores de Toledo (apud FOZ, 2000, p. 28). Esta última denominação 
e sua abreviação como Escola de Toledo é a mais utilizada para reportar-
se a este período da história da tradução. Entretanto, Julio-César San-
toyo32 identiica esta denominação com um erro na história da tradução 
que necessita ser revisado. O conceito de escola tem sido questionado por 
sua implicação física ou institucional e pela falta de documentos que ates-
tem que em Toledo, Zaragoza, Daroca, Tarazona ou, em qualquer outro 
lugar da Península Ibérica, onde tenham sido realizadas traduções neste 
período, houvesse uma Escola de Tradutores. Talvez a consideração de 
que uma primeira versão tradutória de collège para Schule, proposta em 
1874 por Valentin Rose, e depois assumida em castelhano como escuela 
e não como “colegio” - deinido pelo DRAE33, na quarta acepção, como 
sociedade ou corporação de pessoas com uma mesma atividade proissio-
nal, tenha descartado que a referência de Amable Jourdain não iria além 
de uma acepção de coletividade, de um grupo de pessoas com uma mes-
ma atividade cuja acepção é também possível em francês34. Tal escolha 
tradutória talvez tenha induzido a querela entre a referência a um grupo 
que desenvolvia uma atividade comum e a alusão de um espaço regulado, 
de uma instituição de ensino tradutório, sobretudo ao relembrar que, à 
diferença de Salamanca, a existência de uma instituição universitária em 
Toledo ocorrerá somente no século XVI (1520).  Em 1218, Alfonso IX de 
León, cria em Salamanca o Studium Generale, o segundo mais antigo da 
Espanha, depois de seu homólogo em Palencia. Esta criação é o gérmen 
da Universidade de Salamanca, a terceira mais antiga da Europa e a pri-
meira a ostentar o título de Universitas Studii Salmanticensis com o edito 
de 9 de novembro de 1252 de Alfonso X, ratiicado pela bula do Papa Ale-

32 Esta discussão pode ser consultada no capítulo “Blank Spaces in the History of Translation”, 
in BASTIN, G, BANDIA, P. Charting the Future of Translation History. Ottawa: University 
of Ottawa Press, 2006. (p. 11-42) e, no já citado artigo, “Medieval Spain: cultural exchange 
and rebirth”, in Delisle, J; Woodsworth, J. Translators through history. Amsterdam, Benjamins 
Translation Library, v. 101, p. 109-113.
33 4. m .Sociedad o corporación de personas de una misma profesión, a la que generalmente se 
atribuyen funciones de ordenación y disciplina de la actividad profesional. Colegio de abogados, 
de médicos. Disponível em http://dle.rae.es/?id=9lHy7Ag. Acesso 16/05/2016.
34 O dicionário Larousse deine collège, em sua quinta acepção, como Réunion des personnes 
revêtues de la même dignité ou ayant la même fonction: Collège des magistrats.” Disponível em: 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/coll%C3%A8ge/17186 Acesso em 03/09/2016.
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jandro IV em 1255. Entretanto, sob esta discussão conceitual permanece 
o fato de que, em um primeiro momento, Toledo albergava manuscritos 
de matérias novas que ajudariam a introduzir a ciência árabe no Ocidente 
e que atraiam o interesse dos estudiosos medievais, viajantes e tradutores.  

A despeito dos problemas que acarreta a referência à Escola de 
Toledo, Clara Foz assinala que a visão globalizante que condensa as ati-
vidades tradutórias sob a ideia de uma realização uniicada - que nasce 
entre 1126 e 1130 e termina em 1287, merece uma consideração particular 
posto que tanto o panorama da tradução quanto o peril dos tradutores 
sofre alterações no decorrer dos séculos XII e XIII. Os doutos do século 
XII exerciam suas atividades no seio da igreja que detinha o saber e o 
difundia em latim. Os doutos do século XIII eram escolhidos por sua com-
petência e tinham a função de instruir ao rei e fundamentar sua política 
linguística e cultural. Estes dois períodos podem ser distinguidos segundo 
os temas abordados pelos tradutores e pelos idiomas utilizados no pro-
cesso tradutório - aos quais Foz identiica sob a classiicação de trabalhos 
latinos e trabalhos afonsinos, e salienta, entretanto, que ambos períodos 
compartilham as características do desenvolvimento de uma atividade que 
se reapropria da herança árabe contida nas bibliotecas muçulmanas sob o 
conceito de mecenato exercido pela igreja, no século XII, e pelo estado 
monárquico no século XIII. 

As traduções realizadas neste período têm como marca comum a con-
dição bilíngue de tradutores e comentaristas que construíram e articularam 
coletivamente os saberes entre o Oriente e o Ocidente objetivando matérias 
cientíicas concretas. Em um primeiro momento, que se pode estimar entre 
1130 e 1187 desenvolve-se uma atividade de estudos latinos árabes, com me-
diação hebreia, estando à frente o Arcebispo Raimundo de Toledo que bus-
cava o conhecimento de textos e de autores gregos para preencher as lacunas 
do conhecimento decorrentes da hegemonia dos reinos germânicos sobre as 
ruínas do império romano que haviam propiciado um distanciamento intelec-
tual do mundo oriental. Este período corresponde ao interesse e à tradução 
de uma grande quantidade de obras ilosóicas árabes embora, anteriormente, 
as traduções que se realizavam na Espanha versavam sobre ciências exatas 
com predomínio da astronomia e das matemáticas. Clara Foz remarca que 
o êxito destas traduções se deve a labor do movimento em conjunto e não a 
ação de um único homem, apesar do poder que pudesse ter, e acrescenta que, 
se houvesse que destacar a atividade de um ator no século XII, haveria que 
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considerar o tradutor Gerardo de Cremona35 quem produziu mais de setenta 
traduções de obras gregas e árabes. O século XII conhece um período sob 
a inluência do arcebispo Raimundo até sua morte em 1152, e partir desta 
começa uma nova etapa associada a Gerardo de Cremona que inalizaria em 
1187. Dá-se um período de transição e alguns dos tradutores que exerciam 
suas atividades relacionadas à Igreja também trabalham junto a alguns sobe-
ranos. O mecenato da igreja prossegue aproximadamente até inais do século 
XIII considerando, por exemplo, o caso de Álvaro de Oviedo, tradutor da cor-
te de Alfonso X, que dedica seu comentário à obra de Averroes, De substancia 
orbis, a Gonzalo García Gudiel, arcebispo de Toledo entre 1280 e 1298.

O segundo momento da história da tradução em Toledo está as-
sociado à igura de Alfonso X, rei de Castela e Leão entre 1252 e 1284, 
considerado como igura de proa do século XIII e que marca o início 
de um projeto tradutório que produzirá trabalhos em língua vernácula36. 
Conforme aponta Clara Foz, a atividade cultural e cientíica desenvolvida 
sob o reinado de Alfonso X está intrinsicamente unida a seu interesse pela 
ciência e pelo saber em geral, levando-o a patrocinar numerosos trabalhos 
e a participar da realização de alguns deles. Destaca-se que 

[…] por trabajos hay que entender dos actividades 

distintas, pues una de las características de este 

período es la de producir traducciones pero también 

obras originales. Las primeras, esencialmente 

dedicadas a la astronomía y a la astrología, los dos 

dominios predilectos del rey, ven a luz entre 1250 

y 1260 principalmente. Las segundas aparecen 

hacia 1270 y los dominios que abordan son la 

historiografía y el derecho inspirando-se en gran 

medida en las fuentes existentes como demuestra 
el prólogo a la Crónica General irmado por el rey 
Alfonso X. (FOZ, 2000, p. 36)

35 Por sua parte, Roger Bacon (1214-1294), refutando a prática tradutória ad verbum critica 
duramente os tradutores Gerardo de Cremona, Miguel Escoto, Alfredo o Inglês ou Hernan o 
Alemão, por produzirem alterações, asperezas e pela diiculdade de compreensão de seus 
trabalhos tradutórios. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/traducao/article/
view/6195.
36 Remeto a consulta do referente artigo de Gonzalo Menéndez Pidal sobre “Cómo trabajaron 
las escuelas alfonsíes”, disponível em: https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/19078. Acesso em 
03/03/2016.



73

Neste período, dá-se início uma grande tarefa de traduções à língua 
vulgar, o romance castelhano, favorecendo a recepção de um conjunto de 
obras didáticas, morais, astronômicas, astrológicas, agrícolas, tratados de 
alquimia, física, matemática, ciência ou ainda recreativas. Entretanto, em 
1251, pouco antes de subir ao trono, o infante Don Alfonso encomenda 
a tradução literária do Kitab Kalīla wa-Dimna, obra que marcará profun-
damente a história literária ocidental “instaurando una tradición que se 
prolonga con el Roman de Renart, los cuentos de Boccaccio y las fábulas 
de la Fontaine” (FOZ, 2000, p. 33) e, com esta encomenda tradutória, 
inscreve a primeira obra narrativa literária de origem oriental traduzida a 
uma língua vernácula, o castelhano. Esta opção pela tradução literária em 
castelhano distingue-se dos trabalhos cientíicos e ilosóicos do século 
precedente. Marca o início da transformação ou da Alkīmiyā das estruturas 
orais e intermediárias entre os arabistas e os latinistas e impulsiona o for-
talecimento do castelhano como língua culta, como língua protoliterária 
escrita em prosa, inscrevendo-se no imaginário literário espanhol como 
metáfora do encontro com a narrativa oriental. Esta tradução poderia ser 
associada a um movimento de vanguarda que enuncia uma transformação 
cultural, a ruptura com o domínio do latim, língua de doutos, dos clérigos 
e da ciência; por outra parte, na tensão do encontro, do contato da língua 
vernácula com outras línguas, permite reletir a compreensão histórica da 
tradução através de uma leitura que, buscando observar fatores associa-
dos à diferença ou a continuidade, propõe abordar este conjunto narrativo 
como escritura fundacional, como prototexto da literatura castelhana. 

A ausência de comentários críticos sobre o fazer tradutório deste pe-
ríodo impulsiona a história a restaurar e a escrever uma leitura destas pro-
duções tradutivas a partir de vestígios, de marcas que possam proporcionar 
relações e considerações engendradas pela dinâmica tradutória em ação. 
Considerar esta dinâmica supõe observar o contexto histórico e cultural, 
aquele que arrasta e aquele que intervém na forma de recortes semânticos 
que deixam rastros dos movimentos articulados entre a leitura e a escrita. 
Leitura e escrita se objetivam para recuperar o escrever da história, simboli-
zando a relação do discurso com aquilo “que designa perdendo, quer dizer, 
com o passado que ele não é, mas que não seria pensável sem a escrita que 
articula “composições de lugar” como uma erosão desses lugares.” (DE 
CERTEAU, 2015, p. 107). Essa narrativa a partir de um recorte dá lugar à 
possibilidade de “fazer falar” outros elementos não semantizados ou não 
ditos e que, por sua parte, se oferecem como uma inteligibilidade diferente 
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do passado. Sob o signo da leitura e da escrita, o texto histórico seria uma 
outra leitura, uma outra possibilidade do sentido, da interpretação.    

Como parte desta escrita da história e para abordar a tradução me-
dieval castelhana de Calila e Dimna, estabelece-se um recorde que recu-
pera e sublinha as discussões e as transformações que ocorreram com o 
conceito (depositário de um sentido histórico) da tradução ad verbum37 
incialmente relacionada a Cícero e aos trabalhos tradutórios sobre textos 
latinos e gregos. Furlan (2003, p. 12) observa que, na primeira etapa da 
tradução ocidental, o bilinguismo dos romanos, com relação ao grego, 
situava o papel de tradução como difusora da cultura de outros povos, de 
conhecimentos cientíicos e literários, para estruturar a própria literatura 
remarcando o contexto histórico e considerando o consequente entendi-
mento do conceito de mimese referente a antiguidade literária. Segun-
do Furlan, estas traduções se orientavam para a prática e aprendizado da 
língua, através da gramática, e para elaborar argumentos persuasivos e 
discursos públicos, respaldados pela retórica cuja função equivalia a uma 
ferramenta hermenêutica para a realização da trabalho tradutório sobre 
a diferença, o deslocamento, a substituição e a apropriação cultural ou 
canônica. Parte desta airmação, a que se refere à troca cultural, cientí-
ica, literária e de estruturação da própria língua, pode ser ressigniicada 
-quando observada sob a perspectiva teórica da teoria dos polissistemas, 
na tarefa de aproximação do texto medieval de Calila e Dimna. 

Conforme Furlan, após a tradução de Lívio Andrônico da Odisseia, 
Cícero, sobretudo em De optimo genere oratorum, objetivando o trabalho 
com a palavra, a recepção do “signo”, registra a primeira relexão sobre a 
prática tradutória a qual, citando a G. Mounin, disparou uma das grandes 
discussões no campo dos Estudos da Tradução: a) a idelidade às palavras 
do texto [ad verbum] constituindo-se na igura do tradutor “intérprete” 
que buscava plasmar um sentido “literal”; b) a prática tradutória com foco 
no “pensamento”, no sentido [ad sensum], postura do tradutor “orador”38. 

37 Uma exposição desta concepção e seu desenvolvimento pode ser consultada em: FURLAN, 
Mauri. “Brevíssima história da teoria da tradução no Ocidente: I. Os Romanos”, in Cadernos 
de Tradução nº VIII. Florianópolis: PGET, 2003. (p. 11-28). O texto está disponível em versão 
digital e pode ser acessado em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/traducao/article/view/5881.
38 Síntese determinada pela crítica a partir a partir do comentário de Cícero: “Não verti como 
tradutor, mas como orador, com os mesmos pensamentos e suas formas bem como com suas 
iguras, com palavras adequadas ao nosso costume. Para tanto não tive necessidade de traduzir 
palavra por palavra, mas mantive todo o caráter das palavras e sua força. Não considerei, pois, 
ser mister enumerá-las ao leitor, mas como que pesá-las. […] Se, como espero, eu tiver assim 
reproduzido os discursos dos dois servindo-me de todos seus valores, isto é, com os pensamentos 
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Pese as diferenças de leituras históricas sobre a consideração da relexão 
de Cícero estar ou não relacionada a atividade tradutória ou a imitação 
para apropriação de estilo oratório através da relação entre gramática e 
retórica, Furlan, recuperando a Guillermo Serés, ressalta que a tradução ut 
orator se assemelha a prática tradutória grega, como exercício retórico que 
reelaborava o texto sob os princípios da imitatio ou aemulatio e portanto, 
“traducir vale tanto como suplantar retóricamente el original, reinventar 
la eloquentia griega, apropiársela, o, mejor, latinizarla” (SERÉS, apud 
FURLAN, 2005, p. 16). Esta inserção situa a preocupação com o texto de 
chegada, conforme a leitura de Delisle-Woodsworth (2012, p. 62) ou Rita 
Copeland (1991, p. 33-34). Assim, Furlan sintetiza, a partir de Copeland 
(1991, p. 47) e Folena (1991, p. 8) que, para Cícero,

[...] reconstituir o texto verbal e estilisticamente re-

presenta um ato de resigniicação, no sentido de uma 
‘mudança corrente’: todos os elementos do texto, 
forma e estilo, dependem da interpretação, são adap-

tados ad nostram consuetudinem, transplantados, 

naturalizados, transferidos ao sistema do latim cor-

rente [...], as reivindicações da tradução se expres-

sam em termos de transgressão textual, em termos 
de capacidade heurística da elocutio. (2003, p. 18)

Destas breves considerações, interessa reter a concepção de que a 
tradução ad uerbum ou ut interpres é um exercício sobre uma técnica que 
busca uma aproximação sobre a compreensão do estilo e da semântica 
textual e que a tradução ut orator, praticada como imitatio ou aemulatio, 
respeitando a historicidade da mimeses, vincula-se à busca de uma produ-
ção com coniguração literária, signiicante. 

Acompanhando as transformações historiográicas, a leitura vai 
ixar-se sobre alguns aspectos relacionados à Idade Média cuja con-
cepção tradutória associa-se à enarratio, derivada da inventio retóri-
ca, e constituída a partir das relexões sobre as práticas da tradução ad 
verbum e ad sensum. Segundo Furlan39, o deslocamento referencial da 

e suas iguras e na ordem das coisas, buscando as palavras até o ponto em que elas não se 
distanciem de nosso uso…” (FURLAN, 2003, p. 15)
39 Remeto à síntese sobre a tradução medieval, apresentada pelo professor Mauri Furlan, 
“Brevíssima história da teoria da tradução no Ocidente: II. Idade Média”, in Cadernos de 
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língua grega, o im do império romano e o desenvolvimento do cristia-
nismo incrementa a presença e a necessidade de traduções que se de-
senvolvem para atender concepções históricas relacionadas ao sagrado, 
à fé e derivam em uma tentativa de reprodução “literal” dos textos tra-
duzidos, abordando a eloquência como um recurso utilitário, de modo 
que a conotação negativa da tradução ad uerbum, relacionada a Cícero, 
é ressigniicada. Frente a esta necessidade, hegemoniza-se no medievo a 
tradução como enarratio, uma prática que Delisle e Woodsworth (2012, 
p. 62), relendo Copeland (1991), deinem como uma produção associa-
da ao comentário e a apropriação textual como estratégia interpretativa 
textual. Furlan observa que esta forma de tradução é uma extensão da 
aproximação gramático-literária já identiicada como método desde os 
tempos dos romanos; no entanto, o medievo assume a enarratio desen-
volvendo uma abordagem criativa para reelaborar estilos e estruturas 
como estratégia de interpretação da antiguidade e, desta forma, desenca-
deia intervenções na recepção e na consequente transmissão textual em 
função de que, conforme Rubio Tovar, 

[...] o texto não era considerado como algo imutá-

vel e deinitivo, mas como objeto de interpretação 
contínua e mutável segundo o julgamento e as con-

dições de compreensão de cada geração de exposi-
tores, valorizava-se a possibilidade de enriquecê-

-lo, corrigi-lo e variá-lo. Assim, pois, a tradução 

não signiicava somente trasladar um texto de uma 
língua a outra, mas passava pelo iltro de glosas e 
comentários, de uma expositio escolar em que mui-

tas palavras eram explicadas mediante sinônimos, e 
cada passagem era analisada e às vezes reestrutura-

da. (TOVAR, apud FURLAN, 2005, p. 11).

Outra característica da tradução medieval, abordada de forma 
transversal e prática nesta leitura crítica de Calila e Dimna, é a utilização 
de versões intermediárias que serviam ou como material de apoio tradutó-
rio ou como texto de referência que suplantaria o “original”, favorecendo 

Tradução nº XII. Florianópolis: PGET, 2005. (p.09-28): Ver: https://periodicos.ufsc.br/index.php/
traducao/article/view/6195.
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uma tradição manuscrita de “copistas” que revisavam e podiam alterar as 
traduções copiadas. Furlan destaca que, frente a efervescência intelectual 
do Medievo, a ausência de relexões teóricas sobre a prática tradutória 
cria uma diiculdade quanto a caracterização da tradução medieval muito 
embora seja comumente associada aos comentários textuais interpretati-
vos com função didática e moralizadora. Entretanto, cabe destacar, que 
por intermédio dos movimentos tradutórios de textos sagrados, ixaram-se 
ponderações sobre a tarefa tradutória versando sobre as diferenças entre a 
tradução literária e a tradução das Sagradas Escrituras, expostas por São 
Jerônimo em Ad Pammachium de optimo genere interpretandi: 

Eu não somente confesso, mas proclamo em voz 

alta que, à parte as Sagradas Escrituras, em que 

mesmo a ordem das palavras encerra mistério, na 

tradução dos gregos não busco expressar uma pala-

vra a partir de outra palavra, mas o sentido a partir 

do sentido.

… nas Escrituras não são as palavras que devem ser 

consideradas, mas o sentido.

… desde minha juventude traduzi sempre as ideias 

e não as palavras.

Nisto tenho por mestre a Cícero. (São Jerônimo 
apud FURLAN, 2005, p. 13-14)

As relexões contidas nesta carta-tratado pautaram o fazer tradu-
tório até o século XVIII, de modo que a tradução que operacionalizava o 
sentido - sensum exprimere de sensu, se via relacionada aos textos pro-
fanos ao passo que a tradução com proposta literal - uerbum e uerbo, era 
considerada e indicada como própria para respeitar a estrutura e o sentido 
“depositado” na ixação dos textos sagrados. Esta aproximação do sentido 
constituído em verdade textual implica a perspectiva tanto do texto de 
partida quanto do texto de chegada e desloca tanto a acepção literal quan-
to o uso retórico como estratégia para construção do sentido no texto de 
chegada tal como fora abordada pelo fazer tradutório de Cícero. Furlan 
recupera Copeland para frisar que, se em Cícero a língua operava sobre 
diferenças, em Jerônimo é um mecanismo cuja potencialidade de engen-
drar excessos, diiculta a perspectiva da idelidade:
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O ideal romano de tradução como um projeto 

retórico situa o problema da signiicação numa 
atuação linguística, na elocutio, na recuperação 

do sentido através do signiicante, antes dentro 
do discurso que fora. A tradução entre os roma-

nos servia ao texto de chegada e à língua de che-

gada por meio do deslocamento e apropriação da 

diferença cultural através da diferença linguísti-

ca, enquanto que a patrística gera uma teoria da 

tradução dirigida completamente ao sentido e sig-

niicação fora das reivindicações da língua fonte 
ou de chegada. Enquanto a teoria romana parece 

apagar as diferenças recusando as reivindicações 

da fonte, a patrística parece resolver as diferen-

ças assinalando o comum da fonte e da chegada 

em termos de imanência de sentido. As questões 

da tradição patrística sobre tradução não são as 

da produção de uma cultura literária distinta, mas 

as de uma teleologia supra linguística que pode 

resolver inclusive leituras contraditórias através 

de uma exegese inspirada. (Copeland apud FUR-

LAN, 2005, p. 15) 

Assim a retórica clássica será entendida como produção do sentido 
a partir do uso da linguagem pelo orador, aquele que enuncia, e a sacra, 
sobre a perspectiva do leitor que opera sobre a ambiguidade das palavras 
para ixar um sentido imanente da palavra. De acordo com Furlan, os 
tradutores medievais, quando realizavam comentários sobre seus traba-
lhos, apoiavam-se em São Jerônimo, Cícero e Horácio como referentes 
para fundamentar seus posicionamentos. Durante a Idade Média, as re-
lexões dicotômicas sobre a tradução literal (palavras) e a livre (senti-
do) marcaram os posicionamentos de vários escritores como Boécio (480 
–524), João Escoto (810 – 872), Anastásio o Bibliotecário (850), Tomás 
de Aquino (1224 –1274), Roger Bacon (1214 –1294) que advogavam por 
uma prática ou outra, embora ambas relacionadas à apropriação textual, à 
modelação e a persuasão do discurso, sem contudo sistematizar ou esta-
belecer princípios fundamentais tradutórios. Entretanto, a concepção e a 
prática tradutória medieval podem ser entendidas e relativizadas através 
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dos conceitos ad uerbum e ad sensum40, que se operacionalizavam ou com 
a premissa de “igualar” a palavra fonte implicando uma estabilidade do 
sentido ou considerando a palavra como intermediadora de sentidos cons-
tituídos e permeados pela interpretação, um ato provisório, disseminador. 
O traduzir então se recuperaria pela intersecção do que aqui poderia ser 
pensado como o mecanismo disparador do sentido, o movimento de uma 
leitura que se transforma através do tempo, mas que é essencialmente 
uma operação de leitura, uma leitura “transhistórica”, ou seja, uma abstra-
ção das cristalizações históricas que recebeu a busca pela ixação de um 
sentido através das distintas concepções e relações estabelecidas com o 
trabalho da linguagem. Estas aproximações conceituais sobre o trabalho 
da linguagem ad uerbum e ad sensum se verão exercitadas, quer dizer, 
provadas na sua relação com o signo, na apresentação da proposta tradu-
tória do capítulo XV de Calila e Dimna, De las Garças e del Çarapico. 

As concepções históricas que se conectam aos contextos da tradução 
desvelam assimilações e deslocamentos aliados a outros fatores de diálogo 
como as línguas em contato, os tipos de textos ou os interesses depositados 
nas relexões e nos projetos de tradução como parte de uma prática da cultu-
ra. Destarte, a proposta de representar o fazer crítico simultaneamente com 
a escrita da história serve à crítica como análise das implicações do papel 
da tradução em uma dimensão histórica e cultural, o que aqui se constitui 
indagando, a partir do texto objeto, a constituição do texto fenômeno como 
prática, leitura e produção da cultura do espaço onde é gerado.

2.2.3 Do contexto ao texto: entretextos ou pseudo-originais inspirados

Delisle e Woodsworth indicam que, ao largo da história, a sig-
niicação da “obra”, do original, esteve acompanhada pelo sentido da 

40 Furlan expõe a proposta de Rita Copeland como uma nuance da abordagem ad uerbum e 
ad sensum ao considerar a tradução medieval sob os conceitos de “primária” e “secundária” 
explicando que “num predominam diretrizes exegéticas; o outro se aproxima do modelo retórico 
romano de tradução, onde se acentua o poder inventivo do tradutor. O primeiro tipo de tradução, 
chamado ‘primário’, se caracteriza principalmente por anunciar sua tradução como dependente e 
a serviço do texto original. Embora proclame estar a serviço e complementação do texto, este tipo 
de tradução obra em efeito para competir com o texto original e substitui-lo. No segundo tipo de 
tradução, chamado ‘secundário’, predomina o motivo retórico, de forma que a tradução tende a 
deinir-se a si mesma como uma produção textual independente. A tradução de tipo ‘secundário’ 
pode fazer uso de procedimentos associados à exegese e ao tipo ‘primário’ de tradução, mas os 
integra num programa de reinvenção textual. Estes dois modelos são constituídos pelos mesmos 
elementos e derivam das mesmas condições; simplesmente diferem na forma em que dirigem sua 
ênfase” (COPELAND, apud FURLAN, 2005, p. 22).
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realização de algo novo, busca que gerou a intersecção dos conceitos 
de tradução e criação, imitação e deslocamento, de importação ou con-
quista. Apoiam-se em Otávio Paz para reconirmar que esta constante 
intersecção entre criação e tradução, ora sob a forma de “imitação”, 
ora sobre a forma de tradução, engendrou um desenvolvimento mútuo 
e contínuo. Inspirando escritos e intervindo como força modeladora 
literária e cultural, “a tradução ocorre dentro de um contexto e seus 
grandes momentos são baseados na história”. (2012, p. 62)41

Ao observar o percurso histórico de Calila e Dimna recupera-se 
sua produção textual associada ao Pãncatantra, modelo para o material 
escriturário do conjunto narrativo transladado ao pehlevi em 570 d.C., 
depois ao siríaco e, no século VIII, ao árabe, pelo persa islamizado Ibn 
Almuqaffac, que ixaria a versão difundida por diversas derivações tra-
dutórias. A transmissão do Kitāb Kalīla wa-Dimna ixou a primeira obra 
traduzida ao árabe em prosa iccional sem fundo religioso, condição que 
também será partilhada com a tradução castelhana de Calila e Dimna que 
assume o status de primeira obra de narrativa iccional em prosa de ori-
gem oriental traduzida à língua vulgar, cinco séculos mais tarde. O texto 
do Kitāb Kalīla wa-Dimna e suas variantes tradutórias, representam uma 
das primeiras manifestações da translatio dos relatos do Oriente para o 
Ocidente implementando, por diversas e distintas fontes e tempos, narra-
tivas indianas reunidas em coleções como o Pãnchatantra, Mahabarata 
ou Hitopadesa42, entre outras. 

A composição tradutória de Kalīla wa-Dimna, por sua refração dis-
cursiva, pela complexidade de seu percurso histórico, é aqui concebida 
como uma articulação textual que permitiu a travessia do texto por diversos 
contextos culturais, agregando valores e favorecendo diálogos. Esta tra-
dução textual, albergue de tantos “estrangeiros”, será portanto objetivada 
como rastro e relexão, através do tempo, sobre “a obra traduzida” e tam-
bém sobre o “ato de traduzir”, considerando sua constituição como fronteira 
de múltiplas operações de leitura, valer dizer, como trabalhos de linguagem. 
Assim, a derivação tradutória castelhana Calila e Dimna, ao constituir-se 
como linguagem desloca, de forma estratégica, nas discussões que pulsam 
nos Estudos da Tradução, o problema sobre a relação do “original” como 

41 “translation takes place within a context and its great moments are grounded in history.” 
(Tradução minha).
42 Comentários sobre estas fontes serão apresentados no capítulo “Tradução e Pahresia: o 
nascimento da prosa iccional”. 
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“fonte primária” e da tradução como cópia - podendo ser entendida como 
trabalho de “segunda ordem”. Esta operação de leitura busca situar a pro-
dutividade do texto e a tradução, consequentemente, como um agente que 
trabalha em “um campo sem origem - ou que, pelo menos, não tem outra 
origem para lá da própria linguagem, isto é, exatamente aquilo que repõe 
incessantemente em causa toda a origem” (BARTHES, 1988, p. 68).  

Calila e Dimna, enquanto pervivência da tradução - condição que 
lhe constitui essencialmente, airma que tanto o conceito de “original” 
quanto o de propriedade textual podem ser deslocados para que se pense 
a tradução como um processo autônomo e fundador embora inter-relacio-
nado a outros sistemas signiicantes. Neste sentido, esta escritura como 
reescritura - no sentido do escrever sobre o que já foi escrito, cristalizado 
por Lefevere, e o anonimato de Calila e Dimna são recuperados como 
metáfora da morte do autor como “proprietário” do texto. Ao inquerir a 
linguagem como mecanismo de trabalho textual, a tradução desvela que 
sua operação se dá em “um campo sem origem”, como sugere Barthes, 
e exempliica a disseminação textual de Calila e Dimna. De fato, os pa-
radigmas da originalidade, da propriedade autoral - nascidos com a in-
venção da imprensa, que secundaram o trabalho tradutório em parte da 
história da tradução, não pertencem ao campo conceitual das produções 
medievais nas quais se inscreve a tradução castelhana de Calila e Dimna. 

Neste contexto, o texto medieval, receptivo às transformações tra-
dutórias, não era abordado como algo imutável ou ixo pois seu signo 
-entendido como uma marca icônica (recuperado posteriormente pela lin-
guística como contraponto à arbitrariedade), um símbolo que delimitava 
a diferença entre a língua e a realidade43, entre palavra e coisa e referen-
ciava uma certa atividade da linguagem embora não se possa entender 
esta relexão como produção, como enunciação constitutiva do sujeito. 
No entanto, esta abordagem pode atualizar e considerar o contexto legado 
pelas concepções tradutórias ad sensum e ad verbum do Medievo para 
transgredir o sentido da anacronia histórica e amalgamar fragmentos de 

43 Recupero que Williams, ao referir-se às relações no Medievo entre realidade e língua, avalia 
que este binômio, como meio de indicar a realidade foi estudado como lógica; como gramática 
enquanto meio acessível da realidade e como instrumento de distinção entre língua e realidade 
foi estudado pela retórica e pela poética, a ela associada. Assim, “através de uma prolongada 
evolução acadêmica e escolástica, essas três grandes ramiicações do estudo da língua – lógica, 
gramática e retórica – embora formalmente associadas no trivium medieval, acabaram por tornar-
se disciplinas especíicas e à parte. Assim, embora tivessem feito grandes progressos práticos, 
excluíram o exame da forma da distinção básica entre “língua” e “realidade”, ou determinaram o 
terreno, e em especial os termos, nos quais tal exame se poderia fazer”. (1979, p. 28-29)
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leituras que se colocam em um campo de ressonância de signiicações 
acionadas pela força modeladora de uma certa forma de narrar oriental, de 
um contexto que fala do já dito ao praticar a anuvad.44 A contextura me-
dieval refere o processo tradutório como recriação, como reapropriação 
fecundada por uma necessidade receptiva que busca compreender as tra-
mas conceituais, as operações formais que favoreceram sua constituição 
para reinseri-las em outro contexto signiicativo. Tal busca permite amal-
gamar a anacronia histórica do primitivo conceito de anuvad em sânscrito 
a partir do recorte signiicante referente à produção sobre o já dito, como 
possibilidade de dizer depois ou outra vez, recriando, reapropriando-se. 

Impelido pela entretexto histórico e cultural, o sentido dito “lite-
ral”, iel, se atualiza e assume não poder ser considerado em sua imanên-
cia por constituir-se em uma metáfora que relete a intervenção humana, 
uma atribuição constituída por convenções históricas e culturais que con-
formam os padrões constitutivos dos sujeitos leitores de uma determinada 
sociedade, de um presente histórico, enunciativo e que são pasíveis de 
serem remodelados pelas mudanças das  convenções que o norteiam. Com 
a liberdade literária que permite diluir a anacronia histórica do discurso – 
ou pensá-lo como icção, estas premissas, deslocando a consideração de 
uma idelidade imanente ao signo, deslocam também à aproximação de 
um suposto texto original pois este texto, consequentemente, não produ-
zirá sentidos enquanto objeto “estável”, depositário de uma intenção an-
terior, propriedade de um autor. A idelidade antes se aplicaria ao sentido 
que estará, provisória e constantemente, interrelacionado à um sistema de 
ideias, tempos históricos e espaços geográicos, ou seja, às circuntâncias 
de um sujeito leitor do texto, seja o crítico (iel às suas teorías), o escritor 
ou o tradutor (iéis a seus projetos). Neste sentido e aplicado às traduções, 
o texto dito “original” e o contexto histórico cultural são ilustrados por 
Borges ao reletir sobre qual seria, entre tantas, a tradução iel ao texto 
escrito por Homero:

44 “The word for translation in Sanskrit, which persists unchanged in most of the modern 
Indian languages, is anuvad, which etymologically and primarily means ‘saying after or again, 
repeating by way of explanation, explanatory repetition or reiteration with corroboration or 
illustration, explanatory reference to anything already said”. (Monier-Williams 1997, p. 38, 
apud BASSNETT&TRIVEDI, 1999, p. 9). (“A palavra para tradução em sânscrito, que persiste 
inalterada na maioria das línguas indianas modernas, é anuvad, que etimológica e primariamente 
signiica “dizer depois ou outra vez, repetindo como explanação, repetição explicativa ou 
reiteração com corroboração ou ilustração, referência explanatória a qualquer coisa já dita”. 
(tradução minha).
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Si la idelidad tiene que ser a las imaginaciones de 
Homero, a los irrecuperables hombres y días que él 

se representó, ninguna puede serlo para nosotros; 

todas, para un griego del siglo diez. Si a los propó-

sitos que tuvo, cualquiera de las muchas que tras-

cribí, salvo las literales, que sacan toda su virtud 

del contraste con hábitos presentes. (1974, p. 239)

A investigação sobre o paradigma da idelidade é também referen-
ciado por Rosemary Arrojo para redeinir a leitura do “texto original”, 
considerando que este,  

[...] como o signo, deixa de ser a representação 
“iel” de um objeto estável que possa existir fora 
do labirinto ininito da linguagem e passa a ser uma 
máquina de signiicados em potencial. A imagem 
exemplar do texto “original” deixa de ser, portanto, 
a de uma sequência de vagões que contêm uma car-

ga determinável e totalmente resgatável. (Arrojo, 
1986, p. 23). 

Não aleatoriamente e, como parte de seu percurso relexivo, Arro-
jo, para recuperar a tradução como reescritura45, redeinirá o texto “origi-
nal” sob a metáfora do palimpsesto propondo que “ao invés de considerar-
mos o texto, ou o signo, como um receptáculo em que algum “conteúdo” 
possa ser depositado e mantido sob controle, [...] sua imagem exemplar 
passe a ser a de um palimpsesto” (ARROJO, 1986, p. 23). Esta aproxi-
mação coincide com a deinição que Otávio Paz recupera, através de seus 
Vislumbres de la India, e relaciona a uma contextura onde “uno debajo 
del otro, están inscritos muchos hechos, ideas y sueños, sin que ninguno 
de ellos cubra completamente a los que están abajo” (1995, p. 146). Esta 
leitura sobre a modernidade tão antiga do palimpsesto, sobre esta matéria 
utilizada para a ixação da escrita, recoloca o campo signiicante do so-
brescrever, do escrever sobre o que já foi escrito, duas, três, quatro vezes 

45 Remeto ao artigo “A Tradução como reescritura: O texto/Palimpsesto e um novo conceito de 
Fidelidade, publicado na Trabalhos em Linguística Aplicada, n. 5-6, 1985. p. 17-24 e disponível 
em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/tla/article/view/8639029/6624. Acesso em 
10/08/2018.
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sem no entanto ignorar o processo de “raspagem” sobre o mesmo texto, 
deste apagamento necessário que ixa o sentido como prática de uma cul-
tura, de um tempo, mas que, impelido pela leitura, permite à reescritura, a 
tradução sobre o mesmo texto. Arrojo, recordando a Pierre Menard, autor 
del Quijote, considera que leitura e tradução [reescritura portanto], dei-
xam de ser “uma atividade que protege os signiicados “originais” de um 
autor, e assume sua condição de produtora de signiicados” (1986, p. 24). 

Estas considerações, além de evitar a relexão da tradução a par-
tir de concepções binárias que hierarquizam a produção textual, permi-
tem também abdicar da necessidade de classiicar a ixação do Kitāb 
Kalīla wa-Dimna como uma tradução que se converteu em “original”. 
A constituição desta composição tradutória recoloca a relexão sobre a 
tradução pelo viés de uma produção textual que desloca o conceito de 
autoridade, perspectiva que engessa e deine o movimento tradutório 
a partir da primazia de um “original”. Tal perspectiva, de certa forma, 
dá continuidade à existência ou a superioridade de um signiicado ixo 
- objeto de calco pelo ato tradutório por leal transparência, e justiica 
reestabelecer a autoridade como status do autor, da obra em detrimento 
do leitor/tradutor, da tradução. 

A tradução como reescritura propõe visibilizar o trabalho de signi-
icância, o excesso que se experimenta com a linguagem cultural, com as 
citações anônimas já lidas, antecedentes ou contemporâneas e, portanto, 
necessariamente, questiona o texto “original” enquanto depositário iel 
de um sentido imanente. Esta concepção tradutória encontra ressonância 
na relexão de Marc De Launay apresentada em seu livro Qu’est-ce que 
Traduire?, onde se considera que “um texto é um produto de um ou mais 
autores, que se inscreve, no seio de um espaço linguístico e de uma tra-
dição cultural, entre outros textos, ou seja, em uma intertextualidade que 
ele pode mobilizar em graus variados” (2006, p. 27)46. Reletindo sobre 
o que seria um “original”, De Launay refere que a escritura textual coni-
gura uma dimensão autônoma que faz parte do sentido e não do registro 
de uma lógica textual e autoral preexistente, uma vez que não se pode 
controlar a polissemia do texto, a totalidade do sistema linguístico ou a 
tradição discursiva e histórica que conigura e singulariza qualquer escri-
tura ou leitura. Assim como a leitura, a tradução não esgota o sentido. Em 

46 “Un texte est un produit d’un ou plusieurs auteurs, qui s’inscrit, au sein d’un espace linguistique 
et d’une tradition culturelle, parmi d’autres textes, c’est-à-dire dans une intertextualité qu’il 
pourra mobiliser à divers degrés;” (tradução minha)
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sua prática, a tradução parte de um texto de referência e constitui outro 
texto e ambos textos não esgotam a rede signiicante da linguagem. Deste 
modo, a tradução é uma atividade signiicante que concebe a escritura 
como um trabalho, que produz um texto, que reconhece a legitimidade 
de uma “instancia” que impele a composição textual, muito embora esta 
espere e chame à leitura; portanto, se a escritura ou o texto permitem uma 
leitura é precisamente porque não estão fechados sobre seu signiicado, 
não antecipam um sentido a ser “reconstituído”. Como o verbum não ixa 
e determina o sensum, os “originais” ou os textos ditos “originais”, não 
são a matéria e a guarda de um sentido estável, precedente. A tradução 
como reescritura se manifesta como uma atividade elaborada sobre um 
excesso da linguagem cuja signiicância questiona, constantemente, a 
origem fazendo com que a aproximação tradutória do texto não busque 
a determinação de suas fontes ou inluências como iliação, mas como 
atravessamento intertextual, entretextual, como fragmento do sentido en-
volvido na história e na cultura onde se inscreve e transgride.  

Partindo da reescritura como um produto de múltiplas vozes cujo 
ato signiicante não controla a polissemia dos sentidos inscritos em uma 
tradição cultural, histórica e literária, a condição de tradução da tradução 
de Calila e Dimna, serve então como estratégia para desbaratar, para des-
centrar a questão do original e reletir sobre como os movimentos de lei-
tura e tradução questionam, deslocam e fundam sentidos. Cinzelam e des-
constroem verdades através daquilo que, provisoriamente, se representa 
por um trabalho de linguagem que segue luindo, inspirando e gerando 
outros pseudos “originais”, aqui entendidos como entretextos anônimos 
de outros textos. A escritura ou reescritura, a condição de tradução da 
tradução em pehlevi, árabe, castelhano ou português, são efeitos de uma 
leitura crítica que se oferece como difração do sentido. 
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3 CALILA E DIMNA – STATUS ARS

“Um texto é feito de escritura múltiplas, oriundas de várias culturas e que 
entram umas com as outras em diálogo,

em paródia, em contestação; mas há um lugar onde essa multiplicidade se 
reúne, e esse lugar não é o autor,

como se disse até o presente, é o leitor: o leitor é o espaço mesmo onde se 

inscrevem, sem que nenhuma se perca, 
todas as citações de que é feita uma escritura; a unidade do texto não está na 

sua origem, mas no seu destino, 

mas esse destino não pode mais ser pessoal: o leitor é um homem sem história, 
sem biograia, sem psicologia;

ele é apenas esse alguém que mantém reunidos em um único campo todos os 
traços de que é constituído o escrito.”

(Roland Barthes)

Calila e Dimna, uma composição de relatos breves, é uma tradução 
textual realizada na Espanha do século XIII, supostamente em 1251, que 
demanda o rastreamento de espaços mínimos que possibilitem a leitura de 
certas fendas textuais para tentar realizar uma nova aproximação de um 
material já exaustivamente analisado. A magnitude, a abordagem e a ex-
tensão das relexões a respeito de Calila e Dimna fazem com que qualquer 
tentativa de recuperar sua história assemelhe-se a um verbete cronológico 
simplista sobre um texto da literatura medieval espanhola cuja singulari-
dade se impõe e não se deixa apreender nem compendiar em exercícios de 
síntese mnemônica. Neste contexto, em uma situação a qual tudo aparenta 
já ter sido dito, instaura-se o desejo de tentar dizer de novo, de enunciar de 
outra forma a partir da inserção de outro sujeito histórico, de outro leitor. 

Meu interesse nesta tradução segue a luz de uma refração no sen-
tido em que esta me permite assumir meu discurso como resquício de um 
raio refratado por discursos alheios, por leituras que atingiram o objeto 
que observo e que, ao mesmo tempo em que instauram um jogo inimi-
tável, revelam uma gama de múltiplas cores e facetas que incidem sobre 
esse mesmo objeto para transformá-lo em um palco onde a dança das 
luzes da enunciação não se detém. 

Barthes, ao falar de Bouvard e Pécuchet, sublimes e cômicos, eternos 
copistas, recupera uma atividade que, referente ao Medievo, sinaliza a ver-
dade de um “trabalho signiicante”, ou seja, a cópia como imitação de um 
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gesto anterior ou, mais precisamente, “a verdade da escritura”. Este gênero 
de cópia possibilita mesclar escrituras, contrapor sentidos, recortar ideias, 
partindo da liberdade despretensiosa de nunca ser “original” o que, por sua 
vez, equivaleria pensar que ao desejo de exprimir-se, integra-se o saber de 
que “a ‘coisa’ interior que tem a pretensão de ‘traduzir’ não é senão um 
dicionário todo composto, cujas palavras só se podem explicar através de 
outras palavras, e isso indeinidamente” (BARTHES, 1988, p. 69).  Assim, 
ixado sobre o ato de traduzir e sobre a obra traduzida, dois signiicados do 
termo tradução - em português e espanhol, o olhar repousa na pesquisa desse 
dicionário ininito para retraçar e inscrever uma leitura que já se sabe tecida 
de signos, uma reescritura que imita a construção do sentido nesse campo 
sem origem circunscrito pela ampla crítica tradutória de Calila e Dimna.

Curiosa e solidariamente, o objeto também questiona a origem 
e problematiza o original. Calila e Dimna compõe-se de um conjunto 
de relatos breves refratados de forma indireta, no castelhano, através do 
texto árabe do Kitāb Kalīla wa-Dimna, cuja origem remete aos relatos 
do Pãncatantra e Mahābhārata indiano, bem como à lenda budista de 
Caṇḍa Pradyōta. Estas fontes estimam-se produzidas dois séculos antes 
de Cristo. A origem do texto, portanto, atualiza as primeiras fases lógicas 
da tradução como satisfação das necessidades comunicativas - uma práti-
ca associada ao conhecimento em outra língua cuja função é re-produzir e 
intermediar um saber. A história da Índia está permeada por transmissões 
e composições orais e, não aleatoriamente, o termo para “tradução” em 
sânscrito, que resiste inalterado em muitas línguas indianas modernas, é 
anuvad e signiica “dizer depois ou outra vez”, repetindo como glosa, rei-
terando, corroborando, ilustrando, explanando algo “já dito”47 (MONIER-
WILLIAMS, 1997, p. 38 apud BASSNETT&TRIVEDI, 1999, p. 9). Es-
tes relatos associados à oralidade esfumaçam a origem e revelam, parado-
xalmente, que a “voz” não precede nem excede o lugar da escritura, este 
atopus que se instaura por uma operação de linguagem da qual a tradução 
é aqui o predicado por excelência. A escritura, portanto, como “destrui-
ção de toda voz, de toda origem”, devolve à tradução seu status quo, um 
movimento constitutivo de linguagem. Neste sentido, Calila e Dimna, em 
castelhano, situa-se como uma tradução anônima de uma tradução árabe 
de uma tradução persa sobre um relato indiano que, por sua vez, estava li-

47 Com efeito, essas marcas podem ser recuperadas de forma residual quando pensamos que 
“retocar, revisar o modiicar eran presupuestos de una escuela que concebia su labor como 
uma tarea siempre inacabada y perfectible” (LACARRA, 1984, p. 19), deinições que 
fundamentavam os métodos de trabalho da equipe de tradução de Alfonso X, responsável pela 
encomenda tradutória de Calila e Dimna.
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gado à oralidade. O anonimato desta tradução recoloca, metaforicamente, 
a questão da neutralidade da escritura, desse “oblíquo aonde foge o nosso 
sujeito, o branco-e-preto onde vem se perder toda identidade, a começar 
pela do corpo que escreve” (BARTHES, 1988, p. 65). 

Kitāb Kalīla wa-Dimna foi traduzido ao árabe por Abdallah Rozbih 
Ibn Almuqaffac a partir do texto pehlevi de Berzebuey, uma refração do 
sânscrito composta e traduzida, aproximadamente em 750 d.C. Conforme 
aponta François de Blois (2007, p. 1194-1198) , o pehlevi48, ou sua varian-
te pahlavi, também identiicado como persa médio (a antiguidade desta 
língua registra períodos distintos divididos entre antigo, médio e novo), 
pertence ao ramo das línguas indo-iranianas, um subgrupo da família in-
do-europeia, a mesma do grego e do latim. 

Figura 1 - Inscrição alfabeto pehlevi do reino de Shapur III (383–88 CE) em 
Taq-e Bostan, Iran.

Imagem de Philippe Chavin disponível em:  https://www.britannica.com/topic/
Pahlavi-language

48 As seguintes referencias foram extraídas e glosadas a partir do capítulo XVIII – Translation 
withim and between cultures: The Near East in ancient and medieval times, do segundo volumem 
da enciclopédia trilíngue sobre Estudos da Tradução -Übersetzung, Tanslation, Traduction, 
editada por Harald Kittel e publicada por Walter de Gruyter GmbH & Co, em 2007. Os dados 
apresentados podem ser consultados nos artigos de François de Blois (Translation in the ancient 
Iranian world) e de Mohsen Zakeri (Transaltion from Middle Persian (Pahlavi) into Arabic to 
the early Abassid Period) nas páginas 1194 a 1205, respectivamente.  
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De Blois menciona que, nos tempos do aqueménida Dario I (521-
486 a. C.), os escribas persas criaram um registro cuneiforme, familiar 
às inscrições utilizadas na Mesopotâmia, para utilização de documentos 
relacionados a assuntos exclusivos do império. Para os temas não impe-
riais49 utilizava-se uma das múltiplas linguagens estabelecidas embora os 
governantes não necessariamente as conhecessem. O autor aiança a exis-
tência de evidências que sugerem que os escribas eram contratados para 
transcrever o que lhes era ditado em persa para outras línguas das relações 
diplomáticas imperiais e, quando necessário, revertiam ao persa estes do-
cumentos escritos, resultantes do que lhes fora antes ditado. Assevera que 
o texto traduzido era um veículo para ixar por escrito um registro oral 
em diferentes línguas e, entre as línguas intermediárias mais utilizadas, 
destaca o aramaico e o elamita. Os Elamitas tinham a tradição de escre-
ver em sua própria língua e também em babilônico, utilizando inscrições 
cuneiformes. Destaco, brevemente, algumas asserções sobre o aramaico50 
por sua relação que com a ixação do pehlevi, suposta estrutura original 
de Kalīla wa-Dimna, para assinalar o contraponto da oralidade e reforçar 
a temática da assimilação, disseminação e apagamento das fronteiras cul-
turais através da tradução. O aramaico, uma língua semítica utilizada por 
um grupo étnico na Síria, tornou-se a principal linguagem do Império As-
sírio e os antigos arameus desenvolveram um sistema de escrita com um 
alfabeto de 22 letras que deslocou o monopólio dos escribas e possibilitou 
a alfabetização de um amplo círculo de falantes. Após a queda do Império 
Assírio, o aramaico continuou a ser usado como principal instrumento de 
comunicação entre etnias tanto nos registros escritos como orais, primeiro 
na Nova Babilônia e depois nos Impérios Médio e Aquemênida. Um nú-
mero considerável de documentos aquemênidas foi descoberto em países 
onde o aramaico não era uma linguagem falada, como no caso do Egito, 
norte da Índia e Afeganistão. O aramaico continuou a ser utilizado em ter-
ras iranianas após a derrubada do império Aquemênida, por Alexandre, em 
331 d.C, e gradativamente foi cedendo lugar à escrita sassânida e à escrita 
religiosa em pehlevi ou persa médio zoroastriano, comum em comunida-

49 Na Espanha, entre 1231 e 1240, também havia uma política similar de adotar o latim para 
documentos relacionados à igreja enquanto que os documentos particulares eram redigidos em 
língua vernácula. Em 1252, quando Alfonso X assume o trono, o procedimento de redação em 
língua vernácula se generaliza ao passo que a utilização do latim se restringe à função diplomática 
para contatos com outros reinos.
50 Para consulta detalhada remeto a: DE BLOIS, François. “Translation in the ancient Iranian 
world”, 2007, p. 1194-1198. 
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des persas e indianas. Estas escritas se ixaram sobre o alfabeto de origem 
aramaica. Os grafemas quase-aramaicos eram mascarados por palavras 
do pehlevi intercaladas com escritas fonéticas (ou pseudofonéticas) persas 
e com elementos de gramática puramente persa associados às palavras 
quase aramaicas. Com a conquista da Macedônia em 331 d.C inicia-se um 
longo período de supremacia da cultura helenística na Pérsia que termina 
somente com o estabelecimento da Dinastia Sassânida, no século III d.C, 
responsável pelo lorescimento de literaturas religiosas e laicas na Pérsia 
Media, ambas ixadas no peculiar sistema de escrita com base aramaica 
e que deram inicio a uma série de inscrições trilíngues (pehlevi, parta e 
grego) dos primeiros sassânidas. Nos últimos anos da Dinastia Sassânida, 
provavelmente durante o século VI, os livros sagrados dos zoroastrianos 
foram codiicados e transcritos em avesta, extinto persa antigo, e em zand, 
uma tradução com comentários em persa médio (pehlevi). Uma pequena 
parte destes documentos sassânidas em avesta e zand foi preservada pelas 
comunidades zoroastrianas na Pérsia e na Índia. Mohsen Zakeri (2007, 
p. 1199), em seu artigo “Transaltion from Middle Persian (Pahlavi) into 
Arabic to the early Abassid Period”, de forma complementária, esclarece 
que o pehlevi, ou persa médio, é uma designação usada comumente, ain-
da que imprecisa, para as linguagens e dialetos correntes no Irã no inal 
da era Selêucida, em torno do século III d.C, adotada para implantação e 
propagação da escrita árabe ao longo dos séculos VIII e IX. Zakeri cita 
algumas línguas que poderiam ser nomeadas neste período como o persa 
médio (pehlevi), Parta, Sogdiana, Corásmia, Saka e observa que as fon-
tes árabes utilizam, de forma indiscrimidada, o termo fārisīya persa, ou 
fahlawīya “pehlevi”, para referir-se a estas línguas o que, por sua parte, 
causa diiculdade na determinação especíica de uma fonte. Zakeri infere 
que o termo pehlevi se referiria mais a uma escrita que a uma linguagem 
e sugere que se adote o persa médio (MP) para refereir-se a língua oical 
Sassânida. Restaria acrescentar que durante o período sasânico, retoman-
do as inferências de De Blois, uma grande quantidade de literatura, tanto 
cientíica como de belles lettres, foi traduzida do grego e do sânscrito e, 
embora não tenham sido conservadas no original, em pehlevi, alguns con-
teúdos icaram conhecidos como metatraduções em siríaco e em árabe, 
cuja reminiscência acusa sua presença nos escritos árabes da Idade Média. 

Aqui reencontramos nosso objeto: Kalīla wa-Dimna. Mahmud 
Sobh (2002, p. 642) acentua o extenso percurso deste livro que primei-
ramente foi escrito por Bidbaī, em sânscrito, como parte do Pañcatantra 
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se intitula: El libro de Calila e Dimna (1251). Edición nueva de los dos 
manuscritos castellanos, con una introducción intercultural y un análisis 
lexicográico árabe-español. O trabalho de Döhla, por sua análise crite-
riosa e recente publicação, serve como substrato para recolher, agrupar e 
apresentar parte do material que situa o texto no contexto das referências 
e relexões presentes ao largo da história da tradução de Calila e Dimna. 

3.1 SOBRE AS ORIGENS

Kitāb Kalīla wa-Dimna é reconhecidamente uma das obras mais 
difundidas da literatura medieval e a versão árabe, realizada por Abdallah 
Rozbih Ibn Almuqaffac aproximadamente entre os anos 750 e 757, a mais 
importante, quando se avalia sua consequente disseminação no Oriente 
e no Ocidente e sem desconsiderar o fato de que esta também tenha sido 
alvo de distintos compiladores assim como de diversas fontes, orais e es-
critas, responsáveis pela refundição da obra em diferentes ambientes geo-
gráicos e culturais. (2002, p. 642)

Mahmud Sobh em seu livro Historia de la Literatura Árabe Clá-
sica especiica, cronologicamente, as cadeias de transmissão da tradução 
do Kitāb Kalīla wa-Dimna: 

siríaco (s.V/XI); em grego (s.V/XI); em persa 
(s.VI/XII; s.IX/XV); em hebraico por Rabī Joel  
(s.VI/XII); por Directorium de J. de Capua (s.VI/
XII); por Jacob bem Eleazar (s.VII/XIII); em latim, 
a primeira no século VII/XIII; por Raimundo de 
Bezières  (s.VIII/XIV); por Pierre Poussines (s. XI/
XVII); em castelhano (s.VII/XIII); a partir do he-

braico (s.X/XVI); a partir do turco (s.XI/XVI); em 
italiano: a partir do grego (s.X/XVI); a partir do he-

braico (s.X/XVI); a partir do castelhano (s.X/XVI); 
em eslavo a partir do grego (s.X/XVI); em alemão: 
a partir do hebraico (s.IX/XV); em inglês: a partir 
do italiano (s.X/XVI); existe outra edição do século 
X/XVI cuja idioma de origem é desconhecido; em 
holandês a partir do turco (s.XI/XVII); a partir do 
alemão (s.XII/XVIII), em dinamarquês: a partir do 
alemão (s.XII/XVIII). (2002, p. 642). 
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Para ressaltar a posição central da tradução árabe, Döhla (2008, p. 
456) transcreve um esquema proposto por Juan Vernet em seu livro “Lo que 
Europa debe al Islam de España” que dimensiona visualmente a proprieda-
de de disseminação do Kitāb Kalīla wa-Dimna que se estendeu pela Europa 
e Ásia.  O esquema apoia graicamente a consideração sobre um texto que, 
de sua ixação primordial na Índia, deriva para o tibetano, pehlevi, siríaco, 
árabe, grego, latim, hebraico, espanhol, italiano, inglês, alemão, holandês, 
dinamarquês, indo-persa, turco, francês, eslavo, e acrescente-se, como atua-
lização, sua derivação ao português realizada por Mamede Mustafa Jarou-
che em 200551 que atualiza os esquemas anteriores:  

Figura 3 -  Transmissão do Kitāb Kalīla wa-Dimna (adaptação de L.V. Garcia)

Ao apresentar a tradução ao português, com base em manuscritos 
árabes, Jarouche realça esta cadeia de transmissão exempliicando o caso 
da tradução inglesa de 1570, realizada a partir de uma tradução italiana de 
1552, feita sobre uma tradução hebraica de 1270 que, por sua parte, tinha 

51 Em 1975, Mansour Chalita publica pela Apex Gráica e Editora Ltda uma versão ao português 
de Calila e Dimna. Esta edição não informa qual material foi utilizado como fonte para realizar a 
tradução. Em consulta ao Prof. Jarouche identiica-se que o material fonte provém de uma versão 
simpliicada em árabe para ser adotada em escolas como material pedagógico.  
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como origem uma tradução árabe do século VIII. No artigo Um fabulário 
constituído por suas traduções, o tradutor brasileiro volta a destacar a 
importância universal deste conjunto narrativo e evidencia a sua extensa 
cadeia de transmissão textual reletindo que Kalīla e Dimna

[...] elide o original de onde foi traduzido. Primei-

ramente foi composto em sânscrito, pronto foi tra-

duzido ao tibetano e ao pahlevi, e logo depois ao 

siríaco, é contudo em sua forma árabe que Kalila e 
Dimna conhecerá sua maior propagação. Com efei-

to, é a partir do árabe que a obra se propaga ao Oci-

dente, traduzindo-se ao grego, ao latim, ao espa-

nhol, ao italiano, ao francês, não raro mais de uma 

vez; em latim, uma das traduções, feitas através do 

hebraico pelo judeo converso Johanis de Capua, 

se chamou Directorium Vitae Humanae, ou seja, 

“guia da vida humana” [...]. E também no Oriente 

ela se propaga, sendo retraduzida, mais de uma vez, 

ao persa moderno, ao hebraico, ao siríaco, ao turco. 

Muitas dessas traduções foram feitas não a partir 

da tradução que se fez original, ou seja, a árabe, 

mas de outras feitas a partir dela: assim, uma das 

traduções gregas deriva de uma das hebraicas, uma 

das persas é na verdade a reescritura de outra, tam-

bém persa, e uma das francesas foi feita a partir do 

turco.” (JAROUCHE in CESCO, 2016, p. 16-17).

Esta condição de tradução da tradução do Kitāb Kalīla wa-Dimna 
impossibilita, portanto, uma relação direta com o conceito de obra ori-
ginal, mas permite, por outro lado, elidindo a ideia de uma tradução que 
se faz original, pensar no texto-objeto como uma manifestação concreta 
da tradução em si e por si, um trabalho de linguagem que não ignora a 
origem, mas se desvincula do efeito que a secunda a partir da supremacia 
de um original que materialmente inexiste. Kalīla wa-Dimna, ao mesmo 
tempo sintagma – constituição e parádeigma – arquétipo, exempliica a 
tradução como um movimento de deslocamento e disseminação da lin-
guagem. Desta forma, o texto-objeto, lido como texto-fenômeno, permite 
à tradução assumir seu papel protagonista de difusora cultural ao conside-
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rar-se que, como airma Barthes, “a cultura é essencialmente linguagem”. 
Assim, entendido como refração cultural através da linguagem, o percur-
so do Kitāb Kalīla wa-Dimna tem seu início identiicado no século VI 
d.C. marcadamente pela historia-lenda sobre a composição do livro - uma 
compilação de relatos breves realizada pelo médico persa Berzebuey que 
se constituiu por elementos do Pañcatantra:

Dizen que en tienpo de los rreyes de los gentiles 

rreynando el rrey Sirechuel que fue ijo de Cades, 
fue vn omne a que dezian Berzebuey, que era isico 
e prinçipe de los isicos del rregno. E auia con el 
rrey grant dignidad e honrra e cathedra conosçida. 

Et commo quier que era isico conosçido, era sabio 
e ilosofo.
Et dio al rey de Yndia vna petiçion la qual dezia que 

fallaua en escripturas de los ilosofos que en tierra 

de Yndia avia vnos montes en que avian tantas de 

yeruas de muchas maneras, e que si conosçidas 

fuesen e sacadas e confaçionadas, que se sacaría 

dellas melezinas con que resuçitasen los muertos.

E izo al rrey que le diese liçençia para yr buscarlas 

et que le ayudase para la despensa e que le diese 

sus cartas para todos los rreyes de Yndia que le 

ayudasen por que el pudiese rrecabdar aquello por 

que yua. […]

Et duro en coger estas yeruas e plantas grand 

tienpo, mas de vn año, et boluiendo las con las 

melezinas que dezian sus libros, et faziendo esto 

con grand diligençia. Desy prouo las en los inados, 
e non resuçitaron ningunos.  E entonçes dubdo en 

sus escripturas, e cayo en grand escandalo, et touo 

por cosa vergonçosa de torrnar a su señor el rey con 

tan mal rrecabdo.

E quexo se desto a los ilosofos de los rreyes de 
Yndia. Et ellos dixeron le que eso mesmo fallaran 

ellos en sus escripturas que el avia fallado.  E 

propia mente el entendimiento de los libros de la 

su ilosoia et el saber que Dios puso en ellos son 
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los cuerpos, et que la melezina que en ellos dezia 

son los buenos castigos e el saber, et los muertos 

que rresuçitauan con aquellas yeruas son los omnes 

nesçios que non saben quando son melezinados 

en el saber e les fazen entender las cosas [e] 

esplanando [l]as aprenden de aquellas cosas que 

son tomadas de los sabios.  Et luego en leyendo 

aprenden el saber et alunbran sus entendimientos. 

Et quando esto sopo Berzebuey, busco aquellas 

escripturas e fallo las en lenguaje de Yndia e 

traslado las en lenguaje de Persia et conçerto las. 

(DÖHLA, 2008, p. 121-123). 

No Ensayo de una biblioteca de traductores españoles, publicado 
em 1778, Pellicer y Saforcada, em seu verbete sobre o tradutor Anônimo 
de Exemplario contra los engaños y peligros del mundo – versão caste-
lhana sobre uma tradução latina, registra informações sobre a origem do 
texto relatando que: 

“Dabselimo, o Dapselino, a quien otros llaman 

Abessalom o Absalom,  otros Disles, y otros 

Isamo, fue segun dicen un Rey de la India que 
lorecio como unos cien años despues de Alexandro 
Magno, y como unos quatrocientos antes de la 

venida de nuestro Redentor. Abraham Echelense 
con autoridad de Ismael Sciahinsciah airma que 
lorecio mas de 3oo. años antes que Alexandro; 
pero valiendose del mismo Ismael y del mismo 

lugar Monseñor Assemani52 le ixa en los tiempos 
referidos, descubriendo el apresuramiento con 

que el Echelense leyo a aquel Autor. Tenia el Rey 
Isamo por su Visir, o Consejero a un Filosofo 

Gymnosoista llamado Baidbá, o Bidpai, o Pilpai, 
a quien mandó escribir un libro para su instruccion 

y buen gobierno. Compusole y se le dedicó a su 

amo. Este libro es politico y moral, en donde se 

52 Citação transposta do verbete: Bibl. Orient. tom. III. par, prim. pag. 219.
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caracterizan y pintan con viveza los engaños, 

necedades, y malicia de los hombres especialmente 

de los Cortesanos. Está escrito en Dialogos, que 

sustentan el Rey Abessalon y el Filosofo Bidpai, 
preguntando aquel, y respondiendo éste: y en las 

respuestas que por lo comun son muy difusas se 

entretegen frequentes apólogos o fabulas, en las 

quales se introducen por interlocutores varios 

animales como lo hace Isopo en las suyas. Y porque 

los primeros que hablan en los capitulos I. y II.son 

dos Thoes llamados el uno Kalila , y el otro Dimma, 
de aqui es que el titulo con que ordinariamente es 

conocida esta obra es Kalila, y Dimna. Otros la 
han llamado Giavidan Kird: Sabiduria de todos 
los Siglos; y otros Testamento de Huschen, antiguo 

Rey de Persia. (PELLICER Y SAFORCADA, 
1778, p. 156-158). 

Döhla (2008, p. 2), apoiado em Gayangos (1860) e Alemany 
(1915), airma que o texto não parece transladar, estruturalmente na ín-
tegra, uma determinada fonte sânscrita, mas apresenta uma seleção de 
várias coleções indianas, comuns em seu tempo, para compor o que se 
denominou Kitāb Kalīla wa-Dimna. Observa ainda que a realização da 
tradução ao árabe, em 750, por Ibn Almuqaffac ao coincidir com a chega-
da do novo califado dos Abássidas, permite pensar que a recepção textual 
manteve sua inalidade anterior, ou seja, a de um manual para formar jo-
vens infantes ou novos governantes (DÖHLA, 2008, p. 19). Por sua parte, 
De Blois (2007, p. 1197), relata que o livro persa contém uma tradução 
do Pañcatantra, o famoso livro de histórias indiano e manual de ciências 
políticas, bem como três histórias do Mahābhāratā e uma budista (perdi-
da em sânscrito, mas conservadas em versões chinesas, pali e tibetanas). 
Em contrapartida, na introdução de sua tradução ao português, Jarouche 
(2005, p. XLIII-XLIV) esclarece que algumas versões dos capítulos I, III, 
IV, V, VI e uma parte do IX foram localizados no Pañcatantra e no Hito-
padeça e que versões dos originais IX, X e XI, no Mahābhāratā. Os capí-
tulos VII e XII, cujos originais não foram encontrados, são supostamente 
de fontes indianas, ambos de tradição budista (com uma tradução tibetana 
um século anterior à árabe) e identiica, como de tradição bramânica, o 
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capítulo XIV53. Jarouche ainda especiica que, embora não se conheçam 
as conjunções de circulação do Pañcatantra na Índia antiga, a obra, além 
de possuir notoriedade no Oriente - evidenciada pela presença de um frag-
mento de tradução tibetana, também foi traduzida ao pehlevi e se consti-
tuiu como base para uma tradução siríaca do monge cristão Būd54 da qual 
se conserva uma cópia editada e traduzida por Theodor Benfey em 1876. 
As traduções siríaca e árabe permitiram à crítica reconstruir a tradução 
pehlevi e identiicar elementos coincidentes em sânscrito, siríaco e árabe, 
advertindo, por exemplo, que a transição do título de Pañcatantra para 
Kitāb Kalīla wa-Dimna55 manifesta um acontecimento apropriativo da lei-
tura do tradutor pehlevi quem renomeia a composição textual referindo-se 
à dois personagens do livro. Pellicer y Saforcada insere outro dado sobre 
a escolha tradutória dos personagens Kalīla e Dimna a quem atribui uma 
espécie animal referida como Thoes e explica: “Los Thoes dice Samuel 
Bochard se crian en Africa y en Asia. En Europa son enteramente desco-
nocidos. Asemejanse a nuestras Raposas asi en la igura como en la saga-
cidad” (1778, p. 157). Antonio Nebrija em De Institutione Grammaticæ, 
Libri Duo (1819, p. 211), deine thos, thois como “el lobo cerval” embora, 
contrastando com esta deinição, o Conde de Buffon, autor de Historia 
Natural, General y Particular, traduzido pelo espanhol Joseph Clavijo 
Faxardo em 1798, airma que thos é de fato o chacal, observando que:

Los Traductores de Aristóteles han dado por 

equivalente de la palabra Panther la de Lupus 

Canarius, y por la de Thos la de Lupus Cervarius, 

53 Cabe ressaltar que, segundo Jarouche, os capítulos II, VIII, XV, XVI e XVII são árabes-
muçulmanos. (2005, p.XLIV).
54 Sobre Būd, Pellicer y Saforcada informa que “En tiempo del mismo Rey Chósroes por los 
años de 570. vivia también Bud, o Buddas, Syro de nacion, Presbytero y Periodeuta o Visitador: 
ministerio que aun se conserva en la Iglesia Syriaca. Buddas pues que era Visitador en Persia de 
los Christianos que había en ella, y en las provincias limítrofas de la India traduxo a la lengua 
Siriaca el libro de Kalila y Dimna de su original Indio como dice Ebedjesu citado por Assemani; 
si ya no es que hiciese su traduccion de la Persiana que recientemente habria hecho Barzuas, y 
que tendria mas a mano”. (1778, p. 158)
55 Bossong, em Sémantique et structures textuelles dans le livre de « Calila et Dimna ». Essai de 
théorie textuelle appliquée (1979, p. 183) destaca que os leitores das traduções árabe e espanhola 
somente têm acesso à espécie dos personagens, à exceção dos nomes dos dois chacais Calila 
e Dimna (Karataka et Damanaka), dos touros Bandaba e Sanzaba (Ñandaka et Sanjïvaka) e 
as três trutas Envisa, Delibre e Perezosa (Anâgatavidhâtâ, Pratyutpannamati e Yadbhavisya), 
desconhecendo portanto os nomes próprios que vinham explicitados no texto em sânscrito como 
no caso dos leões Pingalaka e Madonmatta, da tartaruga Kambugrīva, da pulga Tintibha ou do 
piolho Mandavisarpiṇī, entre outros. (tradução minha)
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[…] pero yo he hecho ver, en el artículo del Lince, 

que el Lupus Cervarius de los Latinos no es el Thos 

de los Griegos. Este Lupus Cervarius es el Chaus 

de Plinio, y el mismo que nuestro Lince ó Lobo 

cerval, el qual no tiene caracter alguno que con 

venga al Thos. (p. 125-126)

A deinição do Dicionário Merriam-Webster56 indica que a origem 
e a etimologia de “thos” vincula-se ao neolatim, a partir do grego thōs, 
para referir-se à espécie Canis aureus, chacal asiático, animal típico do 
contexto de origem da tradução persa onde, em contrapartida, conforme 
indica Buffon, “no hay Lobos en Hircania, ni en las demas Provincias de 
Persia; pero que en todas aquellas partes se encuentra un animal, cuyo 
grito es horrible, al qual llaman allí Chacal.” (1798, p. 125)

A tradução castelhana, segundo ixação de Cacho Blecua e Lacarra 
(1984, p. 125), ou Döhla (2008, p. 159), introduz os personagens de Cali-
la e Dimna como “lobos çervales”.  Cacho Blecua e Lacarra explicam em 
nota que, segundo Benfey, o chacal, nos textos indianos equivale à raposa 
das fábulas ocidentais e que, além de ser reconhecido por sua astúcia, 
aparece relacionado ao leão, pois, por crença popular, o chacal segue os 
rastros do leão para comer o que este despreza. Döhla, não obstante, ao 
apresentar sua análise lexicológica, refere que o lobo çerval do texto cas-
telhano aparece relacionado às entradas no texto árabe de ‘abnue’- do ár. 
abn awé < ibn ᵓāwa ‘Schakal’57. Este vocábulo constitui o corpus que deu 
origem à atribuição, na tradução castelhana, do termo lobo çerval cujo 
signiicado em latim é lúpus cervarius, o lince ou “chaus” de Plínio. A 
associação ao lince é contestada por Keller (1969, 28s apud DÖHLA, p. 
718) baseada na análise das ilustrações do Manuscrito A que, segundo ele, 
representariam animais caninos com colas longas e cabeças de gato, guar-
dando certa relação com a descrição de Antonio Nebrija que, em 1495, de-
ine lúpus cervarius como gato cerval. Contudo, o termo cerval58 aparece 

56 Disponível em: https://www.merriam-webster.com/dictionary/Thos.
57 A tradução castelhana ao introduzir o termo ‘anxahar’ revela um recurso de transliteração, 

um arabismo direto, da desconhecida palavra šachar ou al-šaġbar para referir-se a um tipo de 
‘chacal’ conforme explica Döhla: “Axara proviene de una forma árabe aššachar, con artículo 
aglutinado; anxahar y anxara, además del artículo aglutinado, muestran una nasalización ibero-
románica, tal como la conocemos de otras muchas palabras medievales: mũcho o muncho en vez 
de mucho etc. (2007, p. 550-553) 
58 Disponível em: https://dirae.es/palabras/cerval.
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dicionarizado pela primeira vez em 1617, no Vocabularium Hispanicum 
Latinum et Anglicum copiossisimum de John Minsheu, no DRAE em 1729 
e em 1837, o Diccionario de etimologias de la lengua castellana registra 
o termo Cerval - Cervārǐus (Lupus) como exemplo para as mudanças de 
vozes da letra R em L (p.  257). 

A partir destas considerações, cabe destacar a possibilidade de que 
a escolha tradutória de lobo çerval possa ser entendida como uma marca 
de domesticação justiicada pela inexistência de um termo concreto para 
introduzir um animal desconhecido, o chacal, que encontra respaldo na 
utilização contextualizada da denominação adotada pelos tradutores. Nes-
se sentido, a denominação de lobo cerval, habitante das terras ocupadas 
pela Corona de Castilla durante o século XIII, correspondente ao lince, 
pode também ser lida na redação das Siete Partidas, norma jurídica ela-
borada durante o reinado de Alfonso X, especiicamente na Partida Sép-
tima59, “Título 15: De los daños que los homes o las bestias facen en las 
cosas de otro, de qual natura quier que sean”, onde identiica a alusão ao 
lobo cerval de forma explicita na Ley 23:

León, ó oso, ó onza, ó leopardo, ó lobo cerval, ó 
genete, ó serpiente ó otras bestias que son bravas 

por natura, teniendo algunt home en casa, débela 

guardar et tener presa de manera que no faga daño 

á ninguno: et si por aventura no la guardase así, et 

iciese daño en alguna cosa de otri, débelo pechar 
doblado el señor de la bestia á aquel que lo recibió. 

(ALFONSO X: 1807, p. 636)

Esta escolha tradutória, espelhada na tradução de Calila e Dimna, 
pode ser lida como uma marca que, “mergulhando” na origem do sentido 
por seu revés, reconstitui seu rastro ao considerar que, em castelhano, o 
termo chacal aparece registrado pela primeira vez em 1786 no Diccio-
nario castellano con las voces de ciencias y artes y sus correspondientes 
en las tres lenguas francesa, latina e italiana de Esteban de Terreros y 
Pando, também conforme verbete do DRAE que reconstrói sua etimología 
a partir del francés chacal, este del turco çakal, este del persa šaḡal, y 
este del sánscrito sṛgâlá. O verbete retoma e inscreve a deinição de uma 
59 Remito à consulta do Tomo III de Las Siete Partidas del Rey Don Alfonso X El Sabio com 
edição de 1807, disponível em: http://fama2.us.es/fde/lasSietePartidasEd1807T3.pdf
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espécie que se buscava transladar no século XIII, o chacal, habitante das 
regiões temperadas da Ásia e Áfricas, sem equivalência em espécie nas 
terras de Castilla e apagado, neste extrato, pela tradução castelhana de 
Calila e Dimna. 

A busca pelas origens que se entrelaçam nas fontes tradutórias am-
plia o estabelecimento de múltiplas abordagens e alimenta o imaginário 
sobre a composição do livro e o processo tradutório, elementos que dis-
pararam até então as relexões apresentadas. Nesse sentido, é interessante 
destacar o contexto enigmático em torno a Kalīla wa-Dimna ilustrado por 
Jarouche ao precisar como o poeta persa ‘Abū Alqāsim Mansūr Alirdūsī 
em sua epopéia  Xāhnāma – O livro dos reis,  faz uma referência ao Kī-
tab Kalīla wa-Dimna que, embora não tenha correspondência com o que 
consta no capítulo de “Commo el rey Dexerbe enbio a Berzebuey a tierra 
de Yndia”, reintroduz a composição do livro a partir de uma proposta 
estratégica pseudotradutória, um espaço de deslocamento entre realidade 
e icção. O referido texto explana a busca de Berzebuey por um remédio 
que havia nas montanhas da Índia até deparar-se com um ancião que lhe 
revela que tal remédio é o Kītab Kalīla wa-Dimna e que este estava na 
biblioteca do rei da Índia. Berzebuey vai até o rei, pede-lhe o livro e, 

[...] considerando isso muito grave, o rei disse a 

Burzuwayh: ‘ninguém jamais pediu esse livro, nem 
o consultou. Porém, mesmo que o rei Anū Xirvān 
nos pedisse nossas vidas, não seríamos avarentos 

com ele’, e ordenou que o livro fosse colocado 

diante de Burzuwayh, com a condição de que não 
copiasse nada, limitando-se a lê-lo. Então, diaria-

mente, Burzuwayh ia ler um dos capítulos do livro, 
decorando-o e repetindo-o para si mesmo. Quando 

retornava para casa, escrevia o capítulo que havia 

decorado e o enviava a Anū Xirvān; permaneceu 
nesse labor até que copiou o livro inteiro. (JAROU-

CHE, 2005, p.  XXXIX-XL).

A passagem citada retoma a conexão com o movimento apropria-
tivo para deslocar e recuperar a presença da cópia enquanto imitação 
de um gesto signiicante anterior, o dizer depois implicado pelo termo 
anuvad, uma tradução que se denota pela leitura e se conota na “verdade 
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da escritura” através da apropriação tradutiva. A consideração de que não 
se conhece na índia nenhuma composição idêntica à estrutura do texto 
árabe, uma reescritura sobre uma composição textual pehlevi do médico 
Berzebuey, ou quiçá uma pseudotradução, induz a concepção do texto 
como uma estratégia narrativa para ordenar, reescrever e repetir algo já 
dito. O que se impõe na sequência é a pergunta: – e a cópia deste “livro 
inteiro” - Kitāb, do que trata? – De uma coleção de relatos e de outro 
corpus que a precede; uma narrativa que situa a história de um processo 
tradutório, de seu produto e de seu produtor e ixa, desta forma, a estru-
tura de composição inicial do futuro Kitāb. Esta contextura desvela uma 
estratégia narrativa que apresenta uma ordenação inicial a partir de um 
prólogo orientando a leitura para a aquisição do saber e expõe o processo 
da construção [invenção] desta coletânea permeada pela história de seu 
tradutor-inventor, o médico Berzebuey60. Logo, Ibn Almuqaffac acrescen-
tou um capítulo introdutório e cinco capítulos à estrutura do texto fonte, 
conforme estudo de De Blois (1990) e Puntoni (1889), apresentados por 
Döhla (2008, p. 20):  La introducción de Ibn Almuqaffac, De la pesquysa 
de Dina, Del arquero e de la leona e del axara, Del rreligioso e de su 
Huésped, Del orenze e del ximio e del castigo e de la culebra e del rre-
ligioso, Del ijo del rrey e del fydalgo e de sus conpañeros. O capítulo 
sobre a Pesquisa de Dina, para satisfazer ao califa al-Mansūr (SOBH, 
2002, p. 642), foi reproduzido em todas as cópias árabes e nas sucessivas 
traduções, muito embora rompa com a ordem do diálogo do Rey que, a 
cada nova inclusão temática, sempre informa ao ilósofo ter entendido o 
exemplo temático desenvolvido pelo relato anterior. Com esta inserção, 
o capítulo subsequente à Pesquisa de Dina retoma o exemplo do relato 
anterior, disjunto estruturalmente pelo acréscimo de Almuqaffac. A inter-
calação deste capítulo para castigar a Dimna, atribuído a Almuqaffac e 
aceito pela crítica, é considerado como uma releitura do relato Del leon e 
del anxahar rreligioso, presente na versão pehlevi. Em nota a sua tradu-
ção de Kalīla e Dimna, Jarouche (2005, p. 317) observa que a presença 
do termo “islã”, além de revelar um anacronismo textual presente no ms. 
A, segundo cAzzām, não consta em outras edições árabes e sugere que 
tal presença é um indício de que o capítulo foi primitivamente redatado 

60 Cabe destacar que para De Blois, segundo Döhla (2008, p. 23), a autobiograia ou “La estoria 
de Berzebuey” deve ser efetivamente atribuída ao médico persa fundamentada pela análise que 
identiica tanto a presença de conhecimentos especíicos próprios da medicina indiana, sobre a 
qual o tradutor era versado, quanto à ausência de um discurso de apologia religiosa – distinto do 
que se associa a Almuqaffac. 
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em árabe. Ainda nessa linha, Jarouche destaca que na edição do mais an-
tigo manuscrito árabe de 1221, na cena inal da “Investigação acerca de 
Dimna”, o chacal, contrariando a lei islâmica que exige no mínimo dois 
testemunhos contrários, é condenado à morte com apenas um testemunho 
em contra dele e que outras versões árabes islamizaram a cena ratiican-
do a convenção das duas testemunhas61 (CESCO; ABES; BERGMANN, 
2016, p. 24-25). Da ixação realizada por cAzzām e a partir do manuscrito 
P18 (Árabe 3478), registra-se também o acréscimo de outra frase no ca-
pítulo inserido por Almuqaffac, frase que se manteve na tradução caste-
lhana: “Dixo el rrey al ilosofo: Ya oy al enxenplo de los amigos commo 
los departe el mesturero, falso, mezclador, e a que torrno su fazienda.” 
(DÖHLA, 2008, p. 278).

Os capítulos Del orenze e del ximio e del castigo e de la culebra 
e del rreligioso y Del ijo del rrey e del fydalgo e de sus conpañeros, se-
gundo Döhla (2008, p. 22), podem ser considerados como outra releitura 
de origem indiana, tal como sugerido por Hertel, embora com a ressalva 
de De Blois sobre a consideração de que a origem indiana não assegura 
que izessem parte do relato de Berzebuey, pois Almuqaffac poderia tê-los 
agregado partindo da observação de que a literatura sânscrita circulava 
por Bagdá nos séculos VIII e IX.  Também segundo De Blois (1990, p. 
61–65), o relato do envio de Berzebuey à Índia e sua autobiograia igu-
raram na versão pehlevi original e, a partir de sua tradução, Almuqaffac 
haveria adicionado sua introdução. 

Resta considerar que, além dos capítulos já referenciados a Almu-
qaffac, outros três foram acrescentados ao corpus textual castelhano, a 
saber, De las garças e del çarapico62 e De la golpexa e de la paloma e del 
alcaravan, de fontes desconhecidas, e uma outra introdução chamada de 

61 Observa Jarouche que as versões espanholas seguem a tradução do manuscrito árabe de 
1221, embora o manuscrito Árabe 3478 apresente os testemunhos exigidos pela jurisprudência 
islâmica. Esta diferença ressalta que tão pouco se pode falar da circulação de um único texto 
árabe em Al-Andaluz e que a ixação e análise deste manuscrito junto às traduções espanholas 
permitirá reconstruir um arquétipo do texto que serviu de fonte para a tradução castelhana. 
Outro dado fornecido por Lacarra sugere que que a necessidade de duas testemunhas era algo 
conhecido pelos hispânicos muçulmanos a julgar pela “Suma de los principales mandamientos 
y devedamientos de la ley y çunna de Ica Jedih” que pode ser consultada no Memorial Histórico 
Español de 1853, precisamente na página 372: “Em los fechos corporales, denuestos, muertes o 
heridas, casamentos, quitaçiones o tormentos, bastan dos testigos barones de bista y no menos” 
(1984, p. 190).
62 Segundo Jarouche, “esse capítulo não circula em nenhuma edição impressa em árabe, e consta, 
ao que se sabe, de apenas três manuscritos árabes, dois dos quais são arrolados como parte do 
hipotético “ramo andaluz” de Kalīla e Dimna”, a saber, os manuscritos Árabe 3478 e o Or.3900. 
(CESCO; ABES; BERGMANN, 2016, p. 26)
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La introducción de cAlī ibn al-Šāh al-Fārisī, uma tradução persa conforme 
relata Döhla (2008, p. 25).

Os relatos sobre o médico Berzebuey, a introdução de Almuqaffac 

e seus acréscimos, são estratégias que integram e ampliam a signiicân-
cia do Kitāb Kalīla wa-Dimna. Os tradutores persa e árabe, exemplii-
cando a ideia da tradução como um conceito próximo da interpretação 
que permite reiterar, corroborar, explanar e ilustrar algo “já dito”, acres-
centaram elementos introdutórios e expandiram seus arquétipos narrati-
vos. Assim abordado, este bricolage, esta composição oriental respon-
sável pela difusão de temas e estilo narrativo no Oriente e Ocidente, 
possibilita pensar a tradução mais além do processo de “versão” de uma 
língua em outra; posicionando o processo tradutório como um podero-
so recurso que itera a transformação dos sistemas culturais e literários, 
promove renovações estilísticas, questionamentos ontológicos e porque 
não, indaga a própria re-presentação na medida em que instaura uma 
nova perspectiva de composição em prosa narrativa iccional, distinta 
das narrativas com presunção histórica, religiosa ou poética presentes 
nos sistemas literários árabe e castelhano63. O movimento implicado en-
tre Kalīla wa-Dimna e Calila e Dimna diz o que houve e ouve o que diz 
a tradução enquanto escrita da história.

3.1.1 Sobre o(s) tradutor(es)

Ao considerar que o elemento propiciador da relexão, nesta pes-
quisa,  é a tradução castelhana, anônima - quiçá revisada por Alfonso X 
e supostamente encomendada a sua equipe de tradutores - realizada so-
bre uma versão textual da família árabe ibérica do Kitāb Kalīla wa-Dim-
na, opta-se por apresentar, a título de resguardo histórico relacionado ao 
trabalho tradutório desenvolvido, algumas breves considerações sobre a 
trajetória do tradutor persa, Berzebuey e do tradutor árabe, Ibn Almuqaf-
fac, muito embora, conforme aponta Jarouche (2005, p. XXXIV-XXXVI), 
dada a característica enigmática que circunda esta composição, a autoria 
tradutória árabe seja também questionada pela crítica com base em teste-
munhos antigos que a contradizem. 

63 A prosa narrativa iccional, constituída a partir da tradução, está desenvolvida, de forma 
especíica, no corpo do trabalho. 
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3.1.2  Berzebuey

A limitação de acesso bibliográico não permite inferir informa-
ções detalhadas e precisas sobre a biograia e estilo do tradutor pehlevi 
de Karīrag ud Damanag, texto fonte do Kitāb Kalīla e Dimna. Contudo, 
“La Estoria de Berzebuey”, parte da própria composição textual, fornece 
alguns dados sobre a origem do tradutor:

My padre fue de Mortedilla, et my madre fue de los 

del Algarabe et de los legistas. 

Et una de las cosas en que primeramente Dios me 

començo a fazer bien e merçed, fue que yo fuy el 

mas honrrado ijo que my padre e my madre avian.

Et ellos criaron me lo mejor que podieron 

GOUERNANDOME DE LAS MEJORES 
VIANDAS QUE PODIAN, fasta que ove nueue 

años conplidos; et desy metieron me en mano de los 

maestros, ET YO NON ÇESE DE CONTYNUAR 
EN APRENDER LA GRAMATICA ET DE 
METER LA MY ANIMA A SOTYLEZA ET A 
BUEN ENTENDYMIENTO, ATANTO QUE 

VENÇI A MIS CONPAÑEROS ET A MIS 
YGUALES ET VALY MAS QUE ELLOS. 

(DÖHLA, 2008, p. 124).

De forma unânime, as referências críticas identiicam a autoria, da 
tradução, em torno ao século VI, de Berzebuey, médico privado do mo-
narca Kisrà´Anū Xirwān junto ao qual, conforme o capítulo de Commo el 
rey Dexerbe enbio a Berzebuy a tierra de Yndia, gozava de “grant digni-
dad e honrra e cathedra conosçida. Et commo quier que era isico conos-
çido, era sabio e ilosofo” (DÖHLA, 2008, p. 121). No capítulo sobre “La 
Estoria de Berzebuey”, é possível conhecer sua dedicação à prática médi-
ca, dúvidas existenciais e o alcance desta busca cujo colofão é o trabalho 
tradutório resultante de sua viagem de pesquisa à India: 

Et torno se my fazienda a querer ser [en] rreligion 

et en emendar mys obras quanto podiese, por que 

fallase ante my anchura syn fyn en la casa de 
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Diosado non mueren los que ay son, nin acaeçen ay 

trybulaçiones; et asy avria guardado mi parte para 

folgar et seria seguro de mi alma, ante que moriese, 

et saber esto es muy noble cosa. Et persevere en 

este estado atal et torne me de las tierras de Yndia 

a my tierra, despues que ove trasladado este libro; 

(DÖHLA, 2008, p. 154).

Jarouche, além da já citada referência à composição autoral do 
médico Burzuwayh pelo poeta persa ‘Abū Alqāsim Mansūr Alirdūsī, na 
epopeia Xāhnāma, relata que o jesuíta turco Luis Cheikho, tomando como 
fonte um manuscrito de Kalīla wa-Dimna de 880 h. (1477 d.C), conserva-
do na Biblioteca Aghia Sophia, em Istambul, narra que “este é o libro de 
Kalīla e Dimna que o médico e sábio Burzuwayh retirou da Índia e tradu-
ziu do hindu ao persa para Kisrà ‘Anū Xirvān Ibn Qubāḏ Ibn Fīrūz, rei da 
Pérsia;” (2005, p. XXXV). O verbete de Pellicer y Saforcada, de forma 
similar, recupera e destaca o contexto e a tradução de Kalīla wa-Dimna 
pelo médico Berzebuey:  

Reierese pues que este libro tan instructivo, y tan 
apacible se conservaba entre las preciosidades 

del Rey Isamo recatado hasta de la Nobleza. 
Chósroes Anuscervano, docto Rey de Persia, a 
quien Pedro Teixeira64 llama Keseré Anuxiron, o 
Nauxiron, hijo de Kobad, lorecio en el siglo VI. 
desde el año de 531. hasta 579. el qual informado 

de que entre los Indios se guardaba esta obra con 

suma custodia, deseó tenerla, y para esto envió a 

la India a su Medico principal llamado por unos 

Barzua, o Barzuas, por otros Bozrovich, y por otros 
Perzoe, Perozem , y Berozias, hombre artero, y 
perito en la lengua del pais, el qual con su astucia 

consiguio traer a su Rey una copia. Hizo de ella una 
traduccion a la antigua lengua de los Persas llamada 

Peheleviana, que dedicó a Chósroes poniendola 

por titulo Homajun Nameh: Libro Augusto, y 

64 Citação transposta do verbete: Relaciones de los Reyes de Persia, Lib. I, cap. 35. p. 175.
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añadiendo de suyo dos Prologos: en el uno reiere 
la historia de su embaxada a la India en solicitud del 
libro: y en el otro su origen, estudios, profesion de 

Medico, conversion en Christiano, y ultimamente 

en Heremita. El referido Teixeira con autoridad 
de Mirkond, célebre Coronista de los Persas, 

dice65 que en tiempo de Chósroes se traxeron de la 
India a Persia dos libros de Filosoia muy célebres 
llamados Kelilah el uno, y el otro Wademaná. En 
hacer dos de uno padece equivocacion. (PELLICER 
Y SAFORCADA, 1778, p. 157-158). 

Assumida a atribuição da composição textual a Berzebuey, sabe-
se, textualmente, que o médico solicita como recompensa pelo êxito de 
seu trabalho, que alguém escreva sua biograia e que esta seja acrescenta-
da em forma de prólogo ao livro do porvir: “et que lo ayuntase en un libro 
entero, por que lo el tomase por castigo para sy et que lo dexase despues 
de su vida a los que del desçendiesen.” (DÖHLA, 2008, p.  125). Aqui se 
inscreve na história uma passagem na qual o próprio tradutor, narrando 
em primeira pessoa, estabelece o vínculo entre tradução e trabalho, entre 
autor e obra, entre escrita e vida, alegorizando, como foi indicado por 
Cacho Blecua e Lacarra (1984, p. 26), o nascimento do gênero autobio-
gráico na literatura espanhola e árabe. 

3.1.3 Ibn Almuqaffac

Em seu livro História da Literatura Árabe Clásica, Mahmud Sobh 
(2002, p. 639), introduz Ruwazbihi ben Dāḏuwihi, ilho de Almuqaffac 
(que tinha uma doença que lhe secou o corpo), funcionário do Tesouro 
em Dīwān al-Jarāŷ e quem cuidou da educação de seu ilho ensinando-lhe 
tanto o árabe quanto o persa. Ruwazbihi ben Dāḏuwihi nasce na aldeia 
persa de Gūr/Fayruzabād e, como seu pai, trabalhou como funcionário 
do Estado no inal do califado omíada e início do califado abássida. Con-
verte-se ao Islã e adota o nome árabe cAbd Allāh e uma alcunha tão ára-
be quanto islâmica, Abū Muḥammad embora tenha seguido sendo, como 
seu pai, muito persa, muito seguidor do maniqueísmo e do zoroastrismo 

65 Citação transposta do verbete: Ibid. pag. 189.
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-religiões cujos escritos litúrgicos associam-se a registros em múltiplas 
línguas, como visto anteriormente, tais como pehlevi, parta, sogdiana, co-
rásmia, chinesa, grega e latina, entre outras. Jarouche (2005, p. XX) relata 
que se estabelece em Albaṣra, conhecida também como Índia, um prós-
pero centro intelectual e econômico para onde se dirigiam mulçumanos 
e conversos, beduínos, persas, cristãos, indianos e, nesta cidade, junto as 
atividades burocráticas e políticas, ocupa-se da tradução. Jarouche detalha 
que o tradutor do Kitāb Kalīla wa-Dimna, o letrado persa Rūzbīh (“fe-
liz e bem-aventurado em todos os seus dias”), ao converter-se, assume o 
nome de cAbdullāh, ou Abd Allāh (servo de Deus), tornando-se mais co-
nhecido pela alcunha de Ibn Almuqaffac que signiica “ilho daquele que 
tem a mão atroiada”, ou seja, que seu pai, coletor de impostos, cometeu 
e foi punido pelo delito de apropriação econômica indevida. As fontes 
sobre este destino são várias e distintas, de modo que se pode encontrar 
informação similar no já citado dicionário dos ilhos do tempo, Wafayāt 
al-acyān wa ´ambá’ abnā’ ´azzamān ou considerar a observação do histo-
riador levantino, ´Aḥmad Ibn Ḫallikān66, quem sugere que o nome correto 
deveria ser Ibn Almuqafic, ou seja, “ilho de um vendedor de cestos de 
palma” (Ḫallikān apud JAROUCHE, 2005, p. XXVII). 

Segundo Döhla, (2008, p. 16), a reconstrução do percurso de Ibn 
Almuqaffac exige ainda um longo trabalho de pesquisa que indague todas 
as fontes e obras a ele atribuídas, análise ainda não realizada em sua tota-
lidade. Consciente desta diiculdade, na sequência, apresentam-se algumas 
breves considerações sobre o trabalho criativo e tradutório de Almuqaffac 

para desenhar uma aproximação da rede semântica que se mobiliza em 
torno da escolha e da realização da tradução do Kitāb Kalīla wa-Dimna. 
Aim à consideração de Döhla, Mohsen Zakeri (2007, p. 1201) expõe que 
foi atribuída a Ibn Almuqaffac, amigo e pupilo de ‘Abd al-Hamīd, uma 
extensa lista de trabalhos cuja autoria ou tradução não são passíveis de 
ser veriicados com exatitude. As suposições se devem ao fato de que a 
maior parte dos documentos traduzidos do pehlevi ao árabe foi perdida, 
constando somente referências bibliográicas árabes posteriores que, con-
sequentemente, inviabilizam formular tanto as características literárias dos 
originais quanto os métodos utilizados por seus tradutores, embora, citan-
do a Ibn Abī Usaibi´a, destaque que o trabalho tradutório de Almuqaffac 

66 De forma metonímica e anedótica, a proposta de Aḥmad Ibn Ḫallikān ilustra, a partir de um 
espaço de encontro cultural, o contexto de signiicância ibérica, a possibilidade de questionar o 
cânone, o já estabelecido pela tradição crítica como algo similar à proposta de leitura crítica que 
se pretende desenhar a partir de Calila e Dimna, uma tradução do texto árabe ibérico.
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é apresentado pela crítica como uma produção luente e acessível. Dentre 
os documentos referidos, com base nos estudos de Ibn al-Nadīm, Zakeri 
atribui a Almuqaffac  traduções ao persa  de livros de lógica e medicina; 
recorre a Al-Jāhiz para situar a Almuqaffac como um dos primeiros tradu-
tores de Aristóteles ou ainda a Ibn al-Qiffī para airmar que Almuqaffac foi 
o primeiro a engajar-se na tradução de livros de lógica para o califa Abū 
Já’far a-Mansur; ele traduziu partes do Órganon, título medieval dado ao 
conjunto de obras de lógica aristotélica, contidas em três livros, a saber, 
Categorias, Da Interpretação e  Analíticos anteriores, além da tradução 
de Isagoge de Porfírio; ainda refere Zakeri que o conteúdo de seu famoso 
tratado Kitāb al-ādāb al-kabīr, provavelmente extraído do avesta (extin-
to persa antigo), apresenta familiaridade com a Ética aristotélica. Outro 
exemplo imputado a Almuqaffac trata de uma tradução que apresenta o ca-
lendário solar grego e suas respectivas representações. O tratado de Tansar
-nāma, escrito na época de Ardashīr I, foi traduzido ao árabe por primeira 
vez por Almuqaffac, tendo sobrevivido apenas em Persa Novo. Por último, 
Zakeri sugere que provavelmente o Hazār afsānah, (Mil histórias), supos-
to arquétipo das Mil e uma Noites, assim como o protótipo para a versões 
árabes de Bilaw-har wa-Budhāsaf, uma legendária história sobre a vida 
de Gautama Buddha, foram também obras traduzidas por Ibn Almuqaffac. 

Por sua parte, Mahmud Sobh (2002, p. 640-643), adverte que Ibn 
Almuqaffac escreveu e traduziu muitas obras entre as quais destaca Jwa-
tāī-Nāmak/ Livro dos Reis (que viria inspirar a coletânea sobre as lendas 
heroicas do Irã de al-Firdawsī); al-Tāŷ/a Coroa, sobre os reis sassânidas; 
al-Adab al-Saqīr/a Literatura (educação e ética); al-Adab al-Kabīr/a Li-
teratura Grande67; al-Durra al-Yatīma/A pérola órfã; Risālat al-Ṣaḥāba/
Epístola sobre os companheiros (na forma oriental de perguntas e res-
postas) e o célebre Kitāb Kalīla wa-Dimna, pelo qual passou à história, 
inluenciando a literatura universal como no caso de La Fontaine cujos 
escritos – seria interessante investigar se não poderiam ser relidos como 
traduções recriadas, identiicam-se à adaptação tradutória latina deste con-
junto de narrativas do padre jesuíta francês Pierre Poussines68. Em Pellicer 

67 Marcelino Villegas apresenta esta duas obras com o título: Educación menor (al-Adab asaguir) 
e Educación mayor (al-Adab alkabir). (2008: 25)
68 Segundo Pellicer y Saforcada, “Padre Posino, Jesuita, que lorecía en Roma en el siglo pasado 
hizo otra traducción Latina del libro de Kalila teniendo presente la Griega de Simeon Setho, y 
asegurando que esta obra nunca se habia vertido al Latin, de donde se entiende que no tuvo noticia 
de la de Juan de Capua. Hizola Posino por un codice de Setho que le comunicó Leon Alacio 
Coniesa que no siempre siguio el original, antes suprimio algunas fabulas de mal exemplo, y le 
desamparó en algunos lugares que supone intrusos en la version, como testimonios de la Sagrada 
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y Saforcada se pode ler que “por los años de la Hegira 150. de Christo 
770. viviendo el famoso Califa Almansor Abu Giafar traduxo del antiguo 
Persiano al Arabigo el libro de Kalila Abdalla Abulhassan Ben Mokná.” 
(1778, p. 158-159). Os escritos de Almuqaffac, considerado como um dos 
dez melhores estilistas de sua época, seguindo as informações de Sohb, 
eram objetos de estudo para aperfeiçoamento retórico, embora seu estilo 
fosse inimitável, algo como “al-sahl al-mumtanic –  el fácil inimitable.  De 
fato, cita Sohb, que Taha Husayn, em seu livro Min ḥadīt al šicr wa l-naṯr/
Da conversação sobre a poesia e a prosa, airma que Ibn Almuqaffac “tem 
algumas das melhores expressões que se podem ler em al-carabiyya/língua 
árabe, especialmente em al-Adab al-Kabīr e em Kalīla wa-Dimna.” (2002, 
p. 644). Esta airmação é corroborada por Vernet69, Zakeri e Sobh, para 
quem Almuqaffac é um dos melhores prosistas70 em língua árabe e que, 
como poeta, deixa rastros de não ser árabe nativo, mas um persa arabizado 
e não islamizado. Este tema recebe especial atenção de Jarouche quando 
comenta que o Grande adab71 revela que Ibn Almuqaffac enaltecia a cultu-

Escritura, versos de Homero, y de otros Poetas Griegos, que no es verisímil usase un Filosofo 
Bracman desnudo de la noticia de todas estas cosas. Ademas de los dos Prologos que diximos 
arriba había compuesto Barzuas , traduce también el Padre Posino otro bastante prolixo que de 
suyo añadio Simeon Setho sobre el modo de ler y entender el libro de Kalila. Aunque el titulo de 
la version Griega es Stephanites, y Ichnelates como ya se dixo, no le adoptó el Interprete Latino, 
que en su lugar substituyó el de Specimen Sapientiae Indorum Veterum: Ensayo de la Sabiduria de 
los Antiguos Indios. Esta traducción Latina se halla en la Historia de Jorge Pachymeres traducida 
del Griego por el mismo Posino, y publicada en Roma año de 1666. Pero esta version no merecio 
enteramente la aprobacion de Sebastian Gothofredo Starkio de quien hace honrosa mencion su 
amigo Juan Alberto Fabricio; por lo que se propuso enmendar los que él juzgó defectos de su 
Interprete antecesor en una nueva version que hizo de la Griega de Setho por un codice que fue de 
Lucas Holstenio, y publicó greco-latina en Berlin en 1697. en 8.º Starkio no procede tan escrupuloso 
como Posino , y asi admite las fabulas torpes que repudió este. Tambien carece su traducción de 
los tres Prologos que trae Posino, por quanto su codice carecia de ellos.” (1778, p. 160-161). Por 
outra parte, segundo Tesheimer, Fleming & Vargas, há “razões suicientes para considerar que La 
Fontaine se baseou no Livre des Lumières para compor muitas de suas fábulas, mas há também 
indícios de que o fabulista francês utilizou outras versões de Calila e Dimna, conhecidas em sua 
época, como é o caso da tradução latina de P. Poussines, Specimen sapientiae Indorum Veterum, 
de 1666, feita a partir da tradução grega de Syméon, do século XI, ou ainda, a conhecida tradução 
francesa de Gabriel Cottier, de 1556.” (Pãncatantra, 2003, p. 10-11).
69 Juan Vernet escreve que, no período incial cabbāsí, a prosa encontra seu mais alto esplendor e 
destaca as traduções ao árabe de obras pehlevis e as já citadas obras autorais de Ibn Almuqaffac 
(1966, p. 99). Mohsen Zakeri considera que Almuqaffac foi decisivo para o desenvolvimento da 
prosa artística em árabe (2007, p. 1201). 
70 Cabe ressalvar que Mahmud Sobh também airma que as obras legadas por Ibn Almuqaffac são 
“recriações e não traduções literais”. (SOBH, 2002, p. 640)
71 Mahmud Sobh cita este mesmo livro al-Adab al-Kabīr e o traduz como Literatura Grande e 
Jarouche o apresenta como O grande adab para preservar a difícil rede semântica em torno deste 
conceito que poderia signiicar decoro ou agudez, conforme aproximação e ixação realizada pela 
tradução espanhola (JAROUCHE in: CESCO; ABES; BERGMANN, 2016, p. 12). 
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ra persa de seus ancestrais especiicando que Kalīla wa-Dimna, ainda que 
não provenha da cultura pehlevi, fazia parte desta apologia, logo, entendi-
da como uma escolha tradutória a ser imitada. Jarouche recupera o contex-
to histórico de expansão árabe iniciada no século VII d.C que acumulava 
a derrubada do Império Sassânida, enfraquecimento do Bizantino, derrota 
dos berberes no norte da África e dos visigodos na Península Ibérica, para 
situar o movimento shu`ūbiyya cujo propósito era ridicularizar a cultura 
árabe em face da milenar cultura derrocada, movimento que está suben-
tendido, segundo Jarouche, nos escritos de Almuqaffac. Assim, como os 
persas escolheram ixar o Kitāb Kalīla wa-Dimna, evitando, pela tradução, 
o esquecimento ao que havia sido submetido este livro pelos tiranos da 
Índia (ressalve-se que o tradutor, como aponta Jarouche, evitou islami-
zar o texto e também eliminou ou adaptou as passagens com referências 
religiosas brâmanes), Almuqaffac, acrescentando sua introdução, enaltece 
o soberano persa que arrisca a vida de seu sábio médico em busca deste 
saber e desvela, como duplo vínculo, a carência da cultura árabe sobre esta 
fonte de conhecimento. Contudo, parece icar evidente que o movimento 
de tradução ao árabe, extenso aos séculos VII e IX, movimento no qual se 
destaca o tradutor Almuqaffac, mesmo que indagado pelo contra exemplo, 
ainda assim acumularia a responsabilidade pela assimilação e integração 
de novos aspectos humanísticos, entre o Oriente e o Ocidente. Um movi-
mento que re-produziu e intermediou o saber contido em uma tradução do 
período sassânico preservada sob uma prática de anuvad.

3.2 DO TEXTO AO CONTEXTO 

3.2.1 Da transmissão ÁRABE

A tradução original do Kitāb Kalīla wa-Dimna perdeu-se72, mas 
a popularidade do texto fez com sua transmissão e difusão se realizasse 

72 Como já dito anteriormente, a tradução pehlevi, fonte da tradução árabe no ano 750 d.C foi perdida 
embora exista uma tradução ao siríaco do século VI d.C atribuída a Būḏ, um persa cristianizado, 
que serve de referência para reconstruir a versão pehlevi. Deste texto foi conservada uma cópia 
manuscrita tardia de 1526 que se encontra na Bibliothèque Nationale de Paris e sobre a qual não 
foi realizada nenhuma cópia até a atualidade. As edições de Bickell (1876) e Schultheß (1911) não 
estão baseadas nesta cópia, mas em cópias deste manuscrito realizadas em nestoriano - uma variação 
da escrita siríaca, no monastério de Mardin na Síria e em Mossul. A edição deste manuscrito é 
considerada, para os estudos de Kalila wa-Dimna, como o elo mais próximo do texto pehlevi original 
e sua importância reside no fato de não ter sido realizada sobre um texto árabe, pois a tradução de Ibn 
Almuqaffac é associada a uma refundição da versão pehlevi. (DÖHLA, 2008, p. 10-15). 
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através de relatos orais e várias cópias manuscritas, sem esquecer que es-
tas variedades acarretaram também em múltiplas variantes textuais. Sobre 
estas variações, Pellicer y Saforcada, ao fazer referencia sobre a tradução 
de Almuqaffac, relata que: 

Esta traduccion Arabiga la pasó a mediados del 

siglo X. al Persiano mas moderno un Anonimo 

por mandado de Abu Hassan Nasser , y esta nueva 

version Persiana la puso luego en verso en la 

misma lengua el célebre Poeta Roudeki. Pero no 
contentando esta version poetica a Abu Modhaffar 

Beheram, penultimo Rey de los Gaznevidas, se 
la mandó reformar en el siglo XII. a Abulmaali 

Nesralla, el hombre mas eloquente de su tiempo. 

Este mismo Nesralla hizo otra traduccion Persiana 

siguiendo el texto de la Arabiga antigua de Ben 
Mokná, y esta es la mas estimada en Persia, preferida 

a todas por su elegancia, y por la explicacion de 
las voces exóticas y antiguas. Con todo eso halló 
algo que reformar en ella Mulá Hossain Ben Alí, 
que la retocó y dio la ultima mano en gracia de 

Sohail, famoso Capitan del Emperador Baikra en 
el siglo XV. intitulando ésta como nueva version 

Anuar Sohaili: Resplandores o luces de Canopo 
con alusion a su nombre; porque Sohaili signiica 
tambien a aquel Astro. De esta traduccion se han 

hecho dos a la lengua Turca. Autor de la una, y esa 

elegante, es Mulá Alí Saleh, que la dedicó al gran 

Soliman Emperador de los Turcos. La otra la hizo 

Gemali en obsequio de Baiacetes segundo. Ambas 
con el titulo de Humajoum Nameh : Libro Real, o 
Augusto. Florecia en el siglo XII. por los años de 

1071. Simeon Setho, Griego Christiano, Medico 

docto, y muy versado en las lenguas Orientales, el 

qual por mandado del Emperador Alexo Comneno 
vertio este libro de Kalila y Dimma a la lengua 
Griega de la Arabiga. De aqui resulto que esta obra 

fuese tan obia y tan conocida en la Corte de aquellos 
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Emperadores, que presidiendo Miguel Paleologo en 

una Junta gravisima de Obispos y Monges, en que 

se trataban negocios concernientes a la union de 

la Iglesia Latina con la Griega, dio principio a su 

arenga por un apologo de nuestro Kalila citandole 
como una cosa común y sabida de todos segun 

reiere Jorge Pachymeres73. Intituló Setho a su 

traduccion Stephanites, y Ichnelates: el Coronado, y 

el Investigador, vocablos que juzgó correspondian a 

los de Kalila, y Dimna. Y en efecto Assemani apoya 
esta interpretación. (1778, p. 159-160)

De fato, Jarouche questiona a utilização de uma referência especí-
ica a uma tradução árabe como ideia de uma obra unitária, pois a consti-
tuição de seu percurso está relacionada ao descerramento de um enigma 
textual que se funda por suas traduções. Segundo o tradutor, não existe 
nenhuma edição crítica de Kalīla wa-Dimna em árabe e a tentativa para 
estabelecê-la por critérios lachmanianos seria estéril. Em contrapartida, 
sua proposta incide em uma aproximação que considerasse a especiicida-
de produtiva de cada texto para assim esboçar suas condições de recepção 
e legibilidade, muito embora, no caso de Kalīla, esta tarefa requeira uma 
equipe de pesquisadores para investigar as problemáticas engendradas por 
suas variadas versões disseminadas em múltiplos espaços geográicos. 
Esta proposta é similar à desenhada por Martin Sprengling74 em 1924, 
quando o arabista propõe uma metodologia criteriosa para, de forma pio-
neira e até hoje única, agrupar, ordenar e estudar os existentes e distintos 
manuscritos, versões e listas de capítulos árabes através do estabeleci-
mento de uma classiicação por famílias textuais divididas em seis grupos, 
a saber, classes A, B, C, D, E e F.  

O primeiro grupo ou classe denominada A (SPRENGLING, 1924, 
p. 91) foi estabelecido pelo critério de apresentação da editio princeps da 
versão árabe do Kitāb Kalīla wa-Dimna realizada e publicada por Silves-
tre de Sacy na França, em 1816, com a análise e estudo de manuscritos 

73 Citação transposta do verbete: Historia Rerum a Michaele Paleologo ante Imperium & in 
Imperio gestarum, Lib. VI. cap. 18.
74 Ver: “Kalīla Studies.I.”The American Journal of Semitic Languages and Literatures, 40.2. 
1924. p. 81-97. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/528170?seq=2#page_scan_tab_
contents Acesso em 01/06/2016).
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tardios da Bibliothèque Nacional de Paris, da biblioteca do Vaticano e da 
de Saint-Germain de Près. Em 1873 E. Guidi edita algumas variantes e 
adições sobre esta primeira edição.  

Na classe B, Sprengling (1924, p. 93) situa poucos manuscritos 
representativos que seguem a ordem proposta em A para apresentação dos 
elementos originários do Mahābhārata com algumas poucas alterações já 
descritas no estudo de Sacy a partir de uma versão persa de Naṣrallâh.

A classe C (SPRENGLING, 1924, p. 93) contém a ordem de apre-
sentação mais popular dos manuscritos e da lista de capítulos que também 
é referendada pela versão grega do século XI. Louis Cheikho publicava, 
no ano de 1905, uma edição considerada bastante iel do mais antigo ma-
nuscrito datado em 18 de janeiro de 1339 que havia sido localizado no 
monastério de Dayr al- Šīr no Líbano. Em 1941, cAbd al-Wahhāb cAzzām 
publicou, no Cairo, outro manuscrito mais antigo localizado na Bibliote-
ca da Agia Sophia de Istambul e datado em julho de 1221. Embora seja 
o manuscrito mais antigo, a edição de cAzzām não se corresponde, em 
idelidade, à de Cheikho, ressaltando que esta é a utilizada nos livros-
textos das escolas no Oriente, embora apresente diferenças substanciais 
no cotejo de palavra a palavra. Para George Bossong, estudioso de Calila 
e Dimna, a edição de cAzzām é a que estaria mais próxima da edição dos 
manuscritos castelhanos, não obstante, como se verá mais adiante, a clas-
se E parece indicar uma fonte distinta do percurso que constituiu a versão 
dos manuscritos afonsinos.

A classe D contém setenta manuscritos e listas e é considerada a 
segunda em caráter exponencial. Embora rompa com a ordem do grupo 
do Pãncatantra, tem certas similaridades com a classe A, com a classe B 
e ainda, na percepção de Leyden, com a classe C.

Para Sprengling (1924, p. 95) a classe E não possui força signiica-
tiva com relação à quantidade de manuscritos, mas, por outro lado, desta-
ca-se por ser a que apresenta maior valia com relação às versões existen-
tes. Os manuscritos75 da British Library, London, Or. 3900 (3 de junio de 

75 Estes manuscritos aguardam uma edição crítica da versão árabe do que se poderia considerar 
uma família textual andaluza, ibérica. De acordo com o Prof. Mamede Mustafa Jarouche (CESCO; 
ABES; BERGMANN, 2016, p. 25-27) o trabalho de ixação deste manuscrito árabe andaluz faz 
parte de um projeto de pesquisa que ele desenvolve na atualidade e que utiliza como parâmetro 
os manuscritos “Arabe 3478” da Bibliotrèque Nacional de Paris, “Or.3900”, da Bristish Libray, a 
versão de 1887 editada por Derenbourg, o manuscrito “Arabe 3465” da BNF, o Cod. Arab. 616” 
da Bavarian State Library, a tradução do monge persa Būd e do século VI e as edições de: cAzzām 
(1941) sobre um manuscrito de 1221, de Cheikho (1905) sobre um manuscrito de 1339, e as 
traduções castelhanas que serão utilizadas como parâmetro para solução de eventuais problemas 
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1753) e os da Bibliothèque Nationale, Paris, Arabe 3478, supplément 1795 
(século XVIII) assumem-se como protótipos relacionados com os manus-
critos que serviram de modelo para as versões hebraicas e castelhana, ou 
seja, poderiam constituir a família textual da recensio hispanica. Curio-
samente estes dois manuscritos nunca foram consultados para solucionar 
problemas textuais das versões castelhanas. Também foram identiicados 
por De Blois (1990, p. 66–72) respectivamente como L3 (Or. 3900) e P18 
(Arabe 3478). Döhla (2008, p. 29) acrescenta que Niehoff-Panagiotidis 
também remarcou características importantes da recensio hispânica como 
arcaísmos nos capítulos introdutórios pela ordem de apresentação, ordem 
dos capítulos principais, adição dos dois capítulos inais (De las garças e 
del çarapico y De la golpexa e de la paloma e del alcaraván) e a omissão 
de um capítulo presente nas versões árabes (Del rey de los ratones y de 
sus ministros). A exceção do segundo capítulo introdutório (viagem de 
Berzebuey a India) todos os demais capítulos iguram no manuscrito Ara-
be 3478 e este é o único manuscrito árabe que apresenta correspondência 
nos diálogos Del rrey Çederano e Del su aguazil, o que não se veriica 
na versão hebraica de Rabbi Joël e na latina de Juan de Capua, as quais 
incluem outros parágrafos de diálogos não presentes na versão castelhana 
afonsina nem no manuscrito Arabe 3478. 

Por último, estaria a classe F, representada por um único e raro manus-
crito identiicado como London Br.M. 7494 (Add.23466) que mantém rela-
ção com a versão primária Neo-Siríaca e que estaria relacionado com a antiga 
versão pehlevi, embora apresente deiciências formais no início e no im. 

Ao considerar Espanha como o país que abriga o maior número 
de traduções independentes deste texto, apresenta-se, na sequência, uma 
relação de trabalhos tradutórios que se relacionam à família textual ibérica 
do Kitāb Kalīla wa-Dimna.

3.2.2 Da transmissão HEBRAICA

No século XII e no século XIII foram realizadas duas traduções 
do Kitāb Kalīla wa-Dimna ao hebraico que foram publicadas por Deren-
bourg em 1881. Pellicer y Saforcada, referenciando as traduções deriva-
das do árabe, alude também a tradução hebraica airmando que o tradutor 
da versão italiana, em seu prólogo, assegura que “el Traductor Hebreo fue 

de ixação do texto árabe. O trabalho de pesquisa do tradutor brasileiro ilustra e recupera o papel 
fundamental da tradução como pervivência textual que atualiza a Translatio studii.
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un Rabi Joel. [...]. La edad en que lorecio Rabi Joel se puede colegir de 
que Juan de Capua, de quien vamos a tratar, hizo su version Latina por 
ésta Hebraica, y Capua vivio en el siglo 13.” (1778, p. 160). Conforme 
expõe Döhla, (2008, p. 50), Derenbourg e Gayangos, seguidos por Ste-
inschneider, airmam, portanto, que a atribuição de autoria a Rabbi Joël 
deve-se exclusivamente a esta menção no prólogo da tradução italiana de 
Doni76. Os manuscritos desta versão não apresentam os capítulos intro-
dutórios nem as primeiras histórias, mas foram identiicados através da 
tradução latina de Juan de Capua que contém uma série de “hebraísmos” 
que induzem a consideração de que o modelo atribuído ao Rabbi Joël foi 
a fonte de sua tradução. 

Do século XIII, conforme informa Döhla (2008, p. 51) a partir de 
Steinschneider (1873), consta outra tradução hebraica realizada na Pe-
nínsula Ibérica por Rabbi Ya’qob ben El’azar que acrescenta um poema 
hebraico na abertura do texto além de inserir também citações bíblicas. 
Desta transmissão não se conservou um manuscrito completo e o que se 
tem disponível apresenta os capítulos introdutórios e os quatro primei-

76 Pellicer y Saforcada assim se refere a esta tradução: “La Moral Filosoia del Doni tratta 
dagli Antichi Scrittori, o vero la Filosoia de Sapienti antichi scritta da Sendebar moralissimo 
Filosofo Indiano, & tradotta nella lingua Toscana dagli Academici Peregrini. Venecia 1552.4º y 
en otras partes. Assemani advierte que Doni es corrupcion de Dimna; siendo asi que es apellido: 
porque el verdadero Autor de esta traduccion es Antonio Francisco Doni, Clerigo Florentin. La 
expresion de Academicos Peregrinos la solia él poner en algunas de sus obras para conciliarlas 
mas estimacion dice el Padre Niceron. Esta misma obra se reimprimio despues en Ferrara, 
dice Quadrio, por Mammarelli año de 1583. alterado estrañamente el titulo de este modo: Del 
Governo de Regni sotto Morali Esempi di Animali ragionanti tra loro tratti prima dalla Lingua 
Indiana in agarena da Lelio Demno Saraceno; e dal’Agarena mella Greca da Simeone Setho, 
Filosofo Antiocheno; e ora tradotti dal Greco in Italiano. Esto es: del Govierno de los Reynos 
debaxo de Exemplos morales de animales que entre sí discurren sacados primero de la Lengua 
Indiana en la Agarena por Lelio Demno Sarraceno; y de la Agarena en la Griega por Simeon 
Setho, Filosofo Antiocheno, y ahora traducidos del Griego en Italiano. El referido Quadrio 
con el Padre Paitoni juzga que Doni, ingio de su cabeza el Filosofo Sendebar para atribuirle 
una obra que ellos dan a entender que es original de Doni; pero se equivocan como se dirá 
despues. El que forjó el segundo titulo causa risa haciendo de Lelio Demno, que es corrupcion 
de Kalila y Dimna, un Filosofo Sarraceno. Leon Alacio tiene esta reimpresion por obra distinta 
de la Morale Filosoia del Doni. Este sospecha que Firenzuola tuvo presente para la suya la 
traduccion Castellana de nuestro Anonymo, cuya obra adopta por la mayor parte, traduciendo 
unas cosas palabra por palabra, abreviando otras, y otras ampliando. Por otra parte Barezzo 
Barezzi zahiere a Doni de haberse aprovechado de la version de Messer Agnuolo, que imprimio 
antes que él. Pero siendo todos Traductores de una misma obra era regular coincidiesen en 
unas mismas cosas, cuyo oicio comun los redime de plagio reciproco. La version de Doni es 
muy arbitraria, añade de suyo fabulas, y las recibidas en la obra las reiere de distinto modo, 
haciendo del gracioso contra su natural. Compendia los ultimos capitulos, y toda ella la 
moderniza aplicando a Italia, y a sus conocidos algunos sucesos. Esta alteración dice él que 
la hizo por conformarse con el exemplo de otros Traductores de esta obra que inovaron en ella 
alguna cosa, especialmente con Simeon Setho, Interprete Griego.” (1778, p. 162,163)
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ro capítulos da recensio hispanica, embora o índice faça referências aos 
demais capítulos excetuando os capítulos presentes na versão afonsina 
De las garças e del çarapico e o De la golpexa e de la paloma e del al-
caravan. Desta segunda refundição hebraica foi realizada uma tradução 
castelhana medieval que pervive através de um manuscrito fragmentário 
conhecido como manuscrito P, com data do século XV, que apresenta três 
capítulos introdutórios e um índice de todos os capítulos inclusive o De 
las garças e del çarapico com a ressalva do tradutor de que este capítu-
lo não fora traduzido do hebraico. Segundo Döhla, apoiado em Lacarra, 
Sola-Solé e Galmés, esta ressalva corresponde ao índice da tradução de 
Ya’qob ben El’azar, onde, à falta dos últimos capítulos, indica que o ma-
nuscrito P também pode ser identiicado como uma tradução do hebreu. 
As duas edições do manuscrito P, traduzido da versão hebraica de Ben 
El’azar, foram publicadas por Lacarra e Sola-Solé em 1984, ressalte-se a 
advertência de Döhla sobre o fato de nunca ter sido realizado um cotejo 
da versão hebraica com as outras conhecidas.

3.2.3 Da transmissão LATINA 

Juan de Capua é o responsável pela versão latina, considerada 
como refundição hebraica de Rabbi Joël, do Kitāb Kalīla wa-Dimna reali-
zada entre 1263 y 1278 e que tem como título Directorium vitae humanae, 
cujos detalhes sobre o autor e a tradução se pode referenciar através de 
Pellicer y Saforcada:  

Dedicóla a Mateo de Ursinis, Cardenal Diacono 

de Santa Maria in Porticu que nacio en 1272. y 

murio en 131577. de donde se iniere que lorecio 
Capua a ines del siglo 13. o principios del 14. En el 
prologo o dedicatoria dice hablando de este libro: 

fue originalmente inventado en la India, e della 

transferido en la de los Persas,y dende lo pusieron 

en la suya los Arabes, y postreramente lo recibio la 
Hebrayca. De estas palabras, y de otra advertencia 

que haremos despues, colegimos que segun la 

Hebrea hizo la suya Juan de Capua. (1778, p. 160)

77 Citação transposta do verbete: Chacon de la edicion de Agustin Oldoino, tom. II. p. 163.
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Esta versão é considerada como a responsável pela difusão do texto 
na Europa e por sua recepção renascentista78 e, entre as versões latinas, 
consta também a do adaptador e tradutor Raimundus Biterris, de 1313, 
que traduziu o exemplar castelhano presenteado a Juana de Navarra, espo-
sa de Felipe IV, el Hermoso. Segundo Haro Cortés, este trabalho divide-se 
em duas etapas: 

Hasta la muerte de la reina, en 1305, es probable 

que hubiese llegado hasta la mitad del capítulo VI, 

siguiendo ielmente el texto español; el óbito de la 
soberana forzó la interrupción del proyecto, pero, poco 

después, su interés por obtener el favor real lo animó 

y retomó su cometido, basándose fundamentalmente, 

aunque sin abandonar del todo la versión castellana, 

en el Directorium humanae vitae del converso Juan 

de Capua. En 1313 Béziers concluyó su traducción 
y la hizo ornamentar con miniaturas en un códice de 

rica factura. (2012, p. 85-86).

78 Pellicer y Saforcada relata ainda que “en Ulma se publicó tambien una version Alemana de 
Kalila y Dimna año de 1483. y se reimprimio otras veces. Sigue esta version la Latina de Juan 
de Capua, y se atribuye comunmente a Eberhar do primero y doctisimo Duque de Witemberg. 
Messer Agnuolo Firenzuola, Abad Valleumbrosano publicó una obra con esta inscripcion: 
Discorsi degli Animali, año de 1548. Despues se reimprimio varias veces. Es la obra de Kalila y 
Dimna, aunque él lo calla, ni tampoco lo advierte Quadrio que trata de él, hecha segun parece 
por la traduccion de Capua. No adopta con todo eso todas las fabulas; sino que entresaca las 
que le parece tienen mas artiicio y gracia, y asi viene a ser una especie de compendio.” Además 
da italiana já citada na anterior nota, o autor referencia duas traduções francesas indicando: 
Publicó la una en Paris David Said, natural de Hispaham con este titulo: Livre des Lumieres, 
ou la Conduite des Roys: Libro de las luces, o Govierno de Reyes, año de 1644. Hizose esta 
version segun la de Mula Hossain Ben Ali. Mr. Gaulmin imprimio tambien en Paris en 1698. 
otra traduccion intitulada: Les Fables de Pilpai, Philosophe Indien: Fabulas de Pilpai Filosofo 
Indiano, hecha segun la de Abulmaali Nesralla. En este siglo se publicó en Mecina año de 1753. 
un libro con esta inscripcion: Naufrage des Isles Flottantes, ou Basiliade du celebre Pilpai. 
Poeme heroyque traduit de l’Indien par Mr. M. ***.dos tomos en 8.º Naufragio de las Islas 
Fluctuantes, o Basileida del celebre Pilpai. Poema heroyco traducido de la Lengua Indiana 
por Mr. M.***. El lugar de la impresion parece supuesto; porque es tan francesa como la prosa 
en que está escrito el Poema. En el Prologo se habla de nuestro Filosofo Bidpai, Autor del 
Humajoun Nameh, o Kalila y Dimna, y se pretende que este Poema es del mismo Autor, pero obra 
distinta del Kalila, que no estaba aun traducido. La verdad es que es un libro original escrito 
por alguno de los desenfrenados Ingenios de que es tan feraz este siglo , que pretende borrar 
los dictamenes mas sanos de la razon, y las leyes mas santas de la naturaleza, que él caliica de 
preocupaciones, las quales entiende baxo el titulo de Islas luctuantes”. Informa também que 
entre os lamencos, “traduxo el Kalila Zacharias Heinsio, y le imprimio en Zwoll año de 1623. 
en 8º.” (1778, p. 162,164)
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Segundo a crítica, conforme aponta Döhla (2008, p. 52), a tradução 
de Biterris baseia-se na tradução castelhana afonsina somente até o capí-
tulo De la paloma collarada e depois segue a tradução latina de Capua e 
apresenta, de forma acentuada, marcas cristianizadas que se evidenciam 
pela presença de muitas citações latinas bíblicas e ilosóicas, além de 
outros acréscimos.

3.2.4 Da transmissão CASTELHANA

Segundo Döhla (2008, p. 51), a tradução espanhola com o nome 
de Exemplario contra los peligros y engaños del mundo usou como fonte 
a refundição hebraica, similar à fonte utilizada pela tradução latina de 
Capua e comparte com Cacho/Lacarra a hipótese de que a tradução latina 
de Capua, considerando ser um rei o protagonista no capítulo referente ao 
médico Berzebuey, trata-se de uma fonte árabe distinta das versões dos 
manuscritos castelhanos afonsinos. 

Pellicer y Saforcada considera que o Exemplario, tradução de Anô-
nimo79, teve como fonte o Directorium vitae humanae: Govierno de la 
vida humama, de Juan de Capua, ao observar que esta tradução reproduz 
a dedicatória de Capua ao Cardeal Matheo de Ursinis, além de uma nota 
referente ao capítulo que trata da orientação para a leitura e entendimento 
do livro que descrve: “Este Capitulo a modo de prologo fue adicion que 
izo al presente Libro aquel que de Lengua de Persia lo traduro en hebrai-
co &c.” (1778, p. 165). Destaca ainda, que este capítulo corresponde, com 
algumas diferenças, ao que consta na tradução grega de Simeon Setho 
presumindo que ou hebraico teve presente a tradução grega ou vice versa. 
Após esta nota, o autor segue detalhando a composição do Exemplário:

Siguese en nuestra traduccion otro Prologo en que 

se contiene la historia de la adquisicion del libro 

de Kalila, que es uno de los dos de Barzuas; pero 
mucho mas breve que el que trae el Padre Posino. 

A esto sucede el Indice o Tabla de los capitulos de 

la obra que son XVII. Leese despues el Prologo de 

79 O verbete de Pellicer y Saforcada assim a descreve: “Exemplario contra los Engaños: y peligros 
del mundo. Al in se lee: Acabose el excellente libro intitulado Exemplario contra los engaños e 
peligros del mundo. Emprentado en la muy noble e leal ciudad de Burgos por maestre Fadrique 
aleman de Basilea a. XVI. dias del mes de febrero. Año de muestra saluacion. Mil cocc. XCVIII. 
(1498) fol. B.º. R.” (1778, p. 156).
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Barzuas sobre su origen, profesion, y conversion 
al Christianismo, pero no con el titulo de Prologo 

como se lee en Posino, sino ocupando el lugar y las 

veces de capitulo I. de donde nace que el numero 

de los capitulos llega en nuestra traduccion a XVII. 

siendo menor en las otras versiones. Luego empieza 

la obra con el titulo de capitulo II. En nuestra 

traduccion se notan algunas novedades en quanto a 

los nombres propios. Lo que es en las otras Chósroes 

Anuscervano que reynaba en Persia, es en la nuestra 

Anastris Casri Rey en Edom, El Medico Barzuas 
o Perzoe es en la nuestra Berozias. El Rey Indiano 
Abesalom o Absalom es Disles, y el Filosofo Bidpai, 
Sendebar. Kalila en la nuestra es Belilla. Casi todas 
estas alteraciones se hallan tambien en la traducción 

Alemana y Italiana como hechas segun la Latina 

de Capua, a donde acaso pasaron de la Hebrea. La 

mudanza mas notable es la de atribuir esta obra a 

Sendebar; porque éste fue un Filosofo que lorecio 
en tiempo del Rey Chusun siglo despues de Isamo, y 
reiriendo Ismael Sciahinsciah citado por Assemani 
el catalogo de sus obras, no menciona entre ellas la 

de Kalila y Dimna. El estilo de nuestra traduccion 
como hecha en el siglo XV. es desapacible. Respecto 
de la Griega padece algunas diferencias. La 

narracion de muchas Fabulas es distinta. Suprime 

algunas, y otras introduce de nuevo, de ellas poco 

limpias, de ellas frias. Las que comprehende toda 

la obra no llegan a ciento. La Griega contiene 

algunas mas, las Italianas y las Francesas muchas 

menos. De donde se debe sospechar que todas estas 

traducciones vienen a ser una especie de compendio 

de la obra de Kalila; porque la version Arabe de 
Abdalla Abulhassan Ben Mokná que se conserva en 
la Vaticana como dice Assemani, comprehende 340.

Fabulas. (1778, p. 166)
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Após esta breve exposição sobre a tradução indireta80 castelhana, 
retoma-se a consideração da tradução de Calila e Dimna realizada a partir 
de uma fonte árabe direta a qual se refere Martín Sarmiento em Memorias 
para la historia de la poesía y poetas españoles, publicada em 1775, com 
a seguinte descrição: 

El Libro de Kalila e Dimna que fue sacado de 
arabigo en latin romanzado por mandado del Infante 

Alfonso hijo del Rey D. Fernando en la Era de 1389. 
Empezaba asi: Este es el Libro de Calila e Dimna que 

icieron los Sabios de los exemplos y de las Fabulas 
que icieron&c. (SARMIENTO, 1775, p. 339 apud 

PELLICER Y SAFORCADA, 1778, p. 168)

Informa também que o códice escrito por Juan Guallense Francis-
cano em 1416, vendido em Portugal, apresenta muitas ilustrações, embora 
apresente um erro de cópia referente ao ano 1289 em 1389, permitindo 
com esta inferência ajustar a data da confecção a 1251, compatível com a 
condição do Infante D. Alfonso.  A partir deste ajuste, a existência deste 
manuscrito reescreveria a historia indicando que ou existe uma edição la-
tina anterior a de Capuá ou uma edição em Castelhano anterior ao Exem-
plário de Anônimo, tradutor objeto do verbete de Pellicer y Saforcada. 

O manuscrito original da tradução de Calila e Dimna realizada pela 
equipe de tradutores de Alfonso X, a partir do árabe, foi perdido embora 
tenham sido conservados dois manuscritos completos, nomeados A e B e 
outro fragmento de manuscrito denominado O. A descrição dos manuscri-
tos A e B são apresentadas por Lacarra (1984, p. 50-52): 

80 Pellicier y Saforcada alude ainda a outras traduções indiretas ao castelhano: “Vicente Bratuti 
natural de Ragusa, ciudad tributaria del Gran Señor, Interprete en Alemania de lenguas Orientales 
del Emperador Ferdinando III. y despues en España del Rey Felipe IV. traduxo tambien al 
Castellano el libro de Kalila, y le publicó con este titulo: Espejo Politico, y Moral, para Principes, 
y Ministros, y todo genero de personas. Por Vicente Bratuti Raguseo &c. En Madrid dos tomos en 
4.º El primero por Domingo Garcia y Morras en 1654. El segundo por Josef Fernandez de Buendía 
1659. B.ca. R.1 Con todo eso no se comprehenden en ellos sino ocho capitulos de los catorce en 
que se divide esta version. Prometia Bratuti el tercero que habia de contener el resto de la obra, 
cuya oferta no sabemos si cumplio. Si agradecieres (dice en el Prologo) esta Segunda Parte me 
daras motivo para darte tambien la Tercera, que es la ultima desta Obra. En el Prologo de la 
primera parte asegura nuestro Interprete que esta obra no estaba traducida en Castellano, en lo 
que padece equivocacion , que no es de estrañar en un Estrangero aunque escribia en Madrid. Alli 
mismo advierte que hizo su traduccion por la Turca, acaso por la de Mulá Alí Saleh. Contiene la 
de nuestro Bratuti mayor numero de Apologos , y de estos muchos diferentes, y los mas de distinto 
modo referidos, que la Griega, y las otras que hemos mencionado.” (1778, p. 167).
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Manuscrito A

Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, signatura 
h-III-9

Consta de 94 hojas de papel, foliadas en tinta con 

numeración romana. Se halla incompleto, pues los 

folios XII, XIII, XXVIII, XXXVIII, XLVII y LVIII, 

recto y vuelto, están en blanco. Escrito en línea 

tirada y con unas dimensiones de 0,28 × 0,19, el 
número de líneas oscila entre 31 y 33; la caja varía 

de 0,22 × 0,15 a 0,22 × 0,16. Encuadernado en tabla 
forrada de piel labrada del Renacimiento con el 
escudo de Felipe II, en la parte superior del primer 

folio y en tinta roja se lee: “Este libro es llamado 

de calila252 et dina.” […] A partir del folio 63r.o se 

utiliza un papel más grueso y parece estar escrito por 

otra mano de la misma época, aunque el número de 

líneas empleadas aumenta a 37. Intercalados en el 

texto lleva numerosos dibujos a pluma de una grand 
belleza. […]Podrian datarse en el primer tercio de 

del siglo XV, en especial por la moda relejada en 
algunos vestidos femininos, por lo que la copia 

podría situarse entre inales del siglo XIV (como 
opinaba Gayangos) y principios del XV.

Manuscrito B

Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, signatura 
x-III-4

[…] consta de 233 hojas de papel, foliadas a tinta 

y en lápiz con numeración romana y arábiga. Con 

unas dimensiones de 0,27 × 0,20, está escrito a 
línea tirada en tinta negra, aunque en roja están 

realizadas las iniciales, los calderones, epígrafes y 

algunas correcciones.” El número de líneas oscila 
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entre 27 y “29 líneas por folio en una caja de 0,13 

× 0,17. Su encuadernación corresponde a la típica 
de la biblioteca con las armas del Monasterio de 

San Lorenzo el Real en el centro. Carece de dibujos, 
aunque en los márgenes se encuentran manos y 

anotaciones, con letra atribuida a Isabel la Católica 

[…] El Calila ocupa desde el folio 1 hasta 119 r.o; 

tras un folio en blanco, en el 121 r.o se lee “Aquí 

comiença el libro que compuso sant Isidro que 

se llama Mapamundi”; a partir del folio 193v.o 

empieza: “Quienes fueron los primeros inventores 

que primeramente fallaron todas las cosas” […] 

hasta [el] folio 233r.o […] en donde se dice ‘Et 
acabóse jueves portrimero de abril / año de lxvij / 
por garcia de medina en valladolit . 

Para chegar à data da tradução foram estudadas as datas das có-
pias nas quatro fontes que se dispõe, nos três manuscritos supracitados e 
em uma referencia das anteriormente citadas Memorias para la historia 
de la poesía y poetas españoles de Martín Sarmiento. O manuscrito A 
oferece o ano de 1299 ou o ano 1261 d.C. É uma data questionada pelo 
fato de aparecer mencionado o nome do infante D. Alfonso que subira 
ao trono em 1252 d.C., logo já não era infante, mas sim rei. A referência 
de Sarmiento indica o ano de 1389 ou 1351 da era cristã, mas Alfonso 
X morreu em 1284. Gayangos propõe ajustar estas datas sob a hipótese 
de um engano do copista referente à década no manuscrito A e no ma-
nuscrito estudado por Sarmiento haveria um erro na centena, de modo 
que ao considerar o manuscrito A com a data de 1261 e o manuscrito B 
com a data de 1351 estimou-se o ano da realização do manuscrito em 
1251 d.C., um ano antes de Alfonso X assumir o trono e, portanto, ainda 
infante conforme descrição do manuscrito. Esta é a data convencionada e 
geralmente aceita pela crítica. Cabe ressaltar, no entanto, que o estudio-
so Solalinde (1917) questiona esta realização por parte de Alfonso X e 
alega que a data do manuscrito deveria ser adiantada em trinta anos por 
considerar que muitas obras foram atribuídas a Alfonso por sua fama e 
sobretudo, porque na composição da General Estoria o rei não utilizou 
este texto. Keller/Linker (1967) discordam de Solalinde sobre a hipótese 
de falsa atribuição ao rei baseados em dados que certiicam o apreço 
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de Alfonso X por obras sapienciais de origem oriental e, com relação à 
utilização do texto na General Estoria, assinalam que a versão do texto 
difere dos manuscritos castelhanos com relação ao capítulo do médico 
Berzebuey cujo protagonista na General Estoria é um rei, tratando-se 
portanto, segundo Cacho/Lacarra (1984, p. 17) de uma versão distinta 
do mesmo prólogo. Döhla também assume a data de 1251 por considerar 
que esta é condizente com os propósitos do livro, ou seja, proporcionar 
ensinamentos aos jovens infantes para que se formem na arte de atuar 
como bons governantes e levanta a hipótese de que o rei, ao conseguir 
em Toledo em 1245, através de um judeu, os manuscritos do Lapidario, 
poderia também ter adquirido o manuscrito árabe do Kitāb Kalīla wa-
Dimna, amparado pelo fato de Alfonso X el Sabio, ser historicamente re-
conhecido por sua sede de reunir saberes dispersos. Este fato talvez possa 
sugerir que a relevância não está em determinar uma data concreta e, em 
contrapartida, considerar que a tradução de Calila e Dimna situa-se entre 
os anos de 1251 e 1261 como parte de um programa discursivo esboçado 
por Alfonso X para fundar um ambiente de relexão cultural através de 
uma série de tratados sapienciais, traduções cientíicas, da constituição 
de uma norma jurídica (Siete Partidas) e até mesmo de uma reescrita da 
história geral e espanhola.  O discurso do rei buscava uma voz que soasse 
comum para que los omnes lo entendiessen meior et se sopiessen del mas 
aprouechar. De fato o discurso, do latim discursus, particípio de discur-
rere onde dis-, signiica “fora” e currere, “correr”, consolida a ideia de 
que este discurso se expandiu por diversas áreas, tratou de um assunto – a 
aquisição do saber, sob várias fontes.  

Em outra ordem, é importante deixar registrada a presença de uma 
observação no manuscrito A que foi objeto de polêmica entre os estu-
diosos desta obra e que faz referência ao modus operandi da tradução 
realizada pela equipe de Alfonso X. O texto explicita que a tradução “fue 
sacado del arauigo en latyn e rromançado”, levando a considerar-se uma 
intermediação oral latina, porém, com a edição de Alemany de 1915, fun-
damentada pelas análises linguísticas das versões castelhanas e árabes, 
icou estabelecido que a tradução foi realizada diretamente do árabe ao 
latim romanice, ou seja, o latim românico de Castela, o castelhano.  Sa-
be-se que a oralidade marcou muitas das traduções do árabe ao latim81 e 

81 O professor Carlos Alvar em seu capítulo sobre La Edad Media no livro Breve Historia de la 
Literatura Española, ressalta que a “atividade dos tradutores no século XII se centrou nas mesmas 
matérias que foram temas de versões ao latim nos séculos anteriores: matemáticas, astronomia, 
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que este procedimento se prolonga na corte de Alfonso X. Entre o texto 
fonte árabe e a tradução latina, realizada por uma equipe de tradutores, 
havia também uma versão intermediária na língua vulgar falada por estes 
mesmos tradutores82. No entanto, quando o texto fonte árabe objetivou 
um texto meta em língua vulgar – o castelhano, o trabalho em equipe se 
manteve, mas sem a presença de uma versão intermediária apoiada na 
oralidade conforme exempliicam, respectivamente, extratos do prólogo 
do Libro conplido en los iudizios de la estrellas y do Lapidario:

[…] el qui es el noble Rey do Alfonso, […], qui 
sempre desque fue en este mundo amo e allego assi 

las sciencias e los sabidores en ellas e alumbro e 

cumplio la grant mengua que era en los ladinos 

por defallimiento de los libros de los buenos 

philosophos e provados; por que Yhuda i de 
Mosse Alcohen, su alfaquim e su mercet, fallando 

tan noble libro e tan acabado e tan conplido en 

todas las cosas que pertencen en astronomia, como 

es el que izo Aly i de Aben Ragel, por mandado 
del antedicho nuestro sennor, a qui Dios de vida, 

traslato-lo de lengua araviga en castellana. E 

este libro es dicho por su nombre el Libro conplido 

en los iudizios de las estrellas, porque el qui leyere 

en el y fallará conplimiento de lo que pertenesce 

en los iudizios de las estrellas. (HILTY, 1954, p. 3 
apud DÖHLA, 2008, p.41).
Et de que [Alfonso] este libro touo en su poder, izo 
lo leer a otro su judio, que era su isico et dizien le 
Yhuda Mosca el Menor, que era mucho entendudo 

en la arte de astronomia et sabie et entendie bien el 

arauigo et el latin. Et de que por este iudio, su isico, 
ouo entendido el bien et la grand pro que en el iazie, 

medicina, ilosoia... mas o aspecto mais importante, do qual abundam as referências, é que a 
forma habitual de traduzir na Idade Média se mantém; vale dizer, um judeu ou árabe vertia o 
texto diretamente à língua românica, palavra por palavra, e outro autor colocava em latim (mais 
ou menos correto) a matéria que havia sido traduzida” (ALVAR, 2005, p. 92). (Tradução minha)
82 No reino de Castilla estendiam-se variantes linguísticas como o galego-português, o asturiano-
leonês, o castelhano ocidental de Palencia e Valladolid, o castelhano oriental de Álava, La Rioja, 
Soria e Navarra, o basco, navarro-aragonês, o aragonês e o catalão.
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mando gelo trasladar de arauigo en lenguaie 
castellano por que los omnes lo entendiessen 
meior et se sopiessen del mas aprouechar. Et 

ayudol en este trasladamiento Garci Perez, un su 

clerigo que era otrossi mucho entendudo en este 

saber de astronomía. (RODRÍGUEZ, 1981, p. 19 
apud DÖHLA, 2008, p.41). 

Alguns estudos sobre as origens da língua castelhana remarcam 
que a primeira sintaxe do castelhano imitava as construções oracionais 
árabes. Döhla, apoiado em sua análise lexicológica de vocábulos como, 
por exemplo, abnue, anxahar e tittuya83, comprova que o texto dos ma-
nuscritos A e B foi traduzido diretamente do árabe e acrescenta airmando 
que o cotejo dos manuscritos castelhanos com o manuscrito P18 (ou “Ára-
be 3478” em atual análise pelo prof. Jarouche) estabelece uma grande re-
lação de proximidade com o modelo utilizado pelos tradutores de Alfonso 
X.  Galmés também airma que “la idelidad al texto árabe de la traduc-
ción castellana es tal, que hace pensar que la version de El Escorial fue 
sacada directamente del árabe” (GALMÉS apud LACARRA, 1984, p. 
14) e Georges Bossong, de forma detalhada, investiga as relações entre 
o sânscrito, árabe e espanhol, a partir da tradução castelhana de Calila 
e Dimna, evidenciando que a ordem V-S predominava no castelhano ar-
caico enquanto que no castelhano medieval coexistiam, como coexistiam 
os tradutores, os dois tipos S-V e V-S antes que se estabelecesse a ordem 
S-V-O como norma para a língua espanhola moderna. 

3.2.4.1 Das edições do Libro de Calila e Dimna84

A referência sobre a edição do Livro de Calila e Dimna mais an-
tiga é informada por Mahmud Sohb (2002, p. 643), referindo a tradução 
ao castelhano realizada pelo arabista José Antonio Conde, publicada em 

83 Considera-se, em outra parte desta pesquisa, o detalhado estudo das notas tradutórias da 
tradução de Jarouche (2005) que evidenciam a presença de construções linguísticas castelhanas 
a partir da relação tradutória com a língua árabe.
84 As edições de Calila e Dimna podem ser consultadas na base de dados do Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte com a ressalva de que esta base contém referências bibliográicas dos livros 
editados a partir de 1972, ano que Espanha aderiu ao sistema ISBN. Disponível em: https://www.
mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/libro/bases-de-datos-del-isbn/base-de-datos-de-libros.html.
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1797. Em 2012, Marta Haro Cortés publica um artigo85 que trata de “La 
Traducción Castellana Inédita del Calila e Dimna Árabe (José Antonio 
Conde, 1797)”, detalhando alguns aspectos relacionados ao conteúdo des-
ta tradução, cotejados86 com a edição de M.ª Jesús Lacarra y Juan Manuel 
Cacho Blecua, como a ausência dos capítulos iniciais (Introducción de 
Ibn Almuqaffac, Viaje de Berzebuey e  Historia de Berzebuey, bem como 
o primeiro relato do capítulo “El león y el buey”[El hombre que por huir 
de un peligro cayó en outro], do que começa a seção de “La pesquisa de 
Dimna” [La mujer y el siervo] e do que se inclui na história de “El hijo 
del rey, del idalgo y de sus compañeros” [Las palomas y el tesoro] (2012, 
p. 93). Informa também que a tradução de Conde não apresenta os últi-
mos capítulos da tradução castelhana, os que conformam a família árabe 
ibérica, De las garças y del çarapico e De la gulpexa y la paloma y del 
alcaraván e inclui o relato de El rey de los ratones. Segundo Haro Cortés, 
a tradução de Conde foi realizada sob um projeto de simpliicação textual 
optando pela redução das sentenças, similitudes e diálogos sapienciais e 
priorizando o desenvolvimento da ação e agilização do ritmo narrativo. 
Marcelino Villegas (2008, p. 27) acrescenta que o manuscrito utilizado 
por Azzam e o que utilizou Conde para sua tradução inédita, coincidem 
com o de Silvestre de Sacy. 

Em 1860, Pascual de Gayangos apresenta uma versão não crítica 
dos manuscritos A e B do Monasterio del Escorial. Clifford G. Allen, 
em 1906, publica, na França, “L’Ancienne version espagnole de Kalila 
et Digna, texte des manuscrits de l’Escorial” utilizando o manuscrito A 
como fonte e indicando as variantes presentes no manuscrito B em notas 

85 Comenta la estudiosa que: “La recensio de los testimonios castellanos debe completarse con la 
traducción del arabista José Antonio Conde (1766- 1820) que, pese a su interés, sigue todavía 
inédita. Sin duda, llama la atención el exiguo interés que ha despertado en la crítica la labor 
de uno de los intelectuales más prolíicos y meritorios de la segunda mitad del siglo XVIII y 
primeras décadas del XIX; aunque, no es de extrañar, dado el descrédito y las numerosas críticas 
de las que fue víctima, que su trabajo quedase relegado y minusvalorado durante mucho tiempo. 
A pesar de la campaña de desprestigio de que fue objeto, bien al contrario, la obra de Conde deja 
constancia de un saber enciclopédico —acorde con las ideas renovadoras de la Ilustración— y de 
una ingente labor como historiador, traductor de griego, latín, árabe, persa y hebreo; estudioso 
de la literatura —a él se debe el descubrimiento de la literatura aljamiada—; lingüista —con 
notables estudios sobre el castellano, basco, o el caló—; numismático y pedagogo; además de 
bibliotecario —en la Biblioteca Real—, académico — tanto de la Real Academia de la Lengua, 
como de la Real Academia de la Historia—, y político — viceministro del interior durante el 
régimen bonapartista—.” (HARO CORTÉS, 2012, p. 88-89)
86 Para consultar a análise comparativa entre capítulos e relatos das versões castelhanas e árabe, 
ver tabela apresentada em: HARO CORTÉS, Marta. La Traducción Castellana Inédita del Calila 
E Dimna Árabe (José Antonio Conde, 1797). BRAE, Tomo 92, Cuaderno 305, 2012, p. 90-95. 
Disponível em: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4181679 
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de rodapé. Döhla aponta que Allen utilizou um fragmento na página 86 
(linhas 229–242) cuja fonte não pode ser identiicada, além de, em alguns 
casos, transcrever a graia com idelidade e em outras modernizá-la ou 
aplicar termos antiquados sem previa identiicação, contabilizando mais 
de 700 erros de transcrição ou alterações intencionais por parte de Allen.  
Com base no trabalho de Allen, Alemany y Bolufer, em 1915, elaboraram 
e publicaram uma edição crítica da antiga versão castelhana de Calila y 
Dimna cotejando-a e integrando-a com antigos manuscritos árabes edita-
dos por Cheikho em 1905 e por Oalīl al-Yāziǧī em 1884, apresentando 
variantes em notas de rodapé. Para Alemany a tradução latina de Juan 
de Capua (com fonte hebraica) e a castelhana medieval são os exemplos 
que melhor compatibilizam com a tradução árabe de Ibn Almuqaffac. No 
entanto, Döhla assinala que, frente às diferenças entre os manuscritos ára-
bes existentes e os castelhanos, determinar uma versão crítica clássica, 
com um texto básico a ser considerado como a melhor transmissão, seria 
algo arriscado posto que não se conhece o texto original árabe com o 
qual trabalhou Ibn Almuqaffac; assim justiica-se a precaução de não se 
estabelecer que a versão castelhana possa representar com maior exatidão 
a relação com o original persa transladado. Para Döhla o critério para 
abordar os manuscritos seria pensá-los a partir de uma recensio hispâ-
nica, considerando as semelhanças das produções medievais elaboradas 
na Península Ibérica, o que Jarouche deine como um arquétipo textual 
árabe-ibérico. 

Em 1917, A.G. Solalinde elabora uma nova edição compilada ba-
seada nas elaboradas por Allen e Alemany e apresenta uma modernização 
na graia do texto. 

Em 1965 e 1966, Antonio Chalita Sifair publica uma tradução direta 
do árabe do texto de Abdallah Ibn Almokaffa, com o título “BÁIDABA, 
Calila y Dimna”, em Ibagué na Colombia, pela Editorial Tolima, que, se-
gundo resenha crítica de Rafael Guevara Bazán87, é a primeira tradução 
direta ao espanhol do texto árabe realizada na América do Sul sobre um 
texto capital da narrativa oriental, estreitamente vinculado ao desenvolvi-
mento da literatura espanhola. A tradução de Antonio Chalita Sifair é edi-
tada em Beirute no ano de 1972 com o título “Calila y Dimna: (el libro del 
soberano y del político)” com referencia ao autor Báidaba. Constam outras 
edições desta tradução publicada em 1975 -sem local e editora especiicada, 

87 Disponível em: https://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/22/TH_22_003 _166_0.pdf-
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e em 1999, 2000, 2004, editadas pela Editorial Panamericana de Bogotá. 
Em 1972 publica-se também em Bogotá, uma tradução que faz referência a 
utilização de um manuscrito árabe do século XIV88 como fonte. 

Com uma lacuna temporal considerável, em 1984, Cacho Blecua 
e Lacarra publicam uma nova edição crítica dos manuscritos castelhanos, 
com reconhecido valor pela idelidade ao manuscrito A - com tradição 
mais arcaica, embora, para suprir as lacunas deste manuscrito, devido a 
perda de várias folhas, tenham retomado o manuscrito B para titular os 
capítulos, apresentar a introdução de Ibn Almuqaffac e os capítulos “Del 
arquero e de la leona e del axara” e “Del rreligioso e de su huésped” 
como tentativa de aproximação do que possa ter sido a tradução fonte, 
procedimentos também adotados por Gayangos, Allen (no apêndice) Ale-
many e  A.G. Solalinde. 

Em 2008, Marcelino Villegas publica tradução de Calila y Dimna 
com uma introdução, notas e estudos que dizem respeito a: El libro por sí, 
El libro en la historia, El autor, Calila y Dimna, máquina de cuentos y un 
Apéndice con uma antología de textos relacionados com Calila y Dimna. A 
tradução de Villegas está baseada no texto editado por Antoine Isaac Silves-
tre de Sacy, Calila et Dimna ou fables de Bidpai en árabe; precedées d’un 
mémoire sur l’origine de ce libre, et sur les diverses traductions qui ont été 
faites dans l’Orient (París, 1816), levando em conta as adições publicadas 
por Ignazio Guidi, Studii sul testo arabo di «Calila e Dimna» (Spithöver, 
Roma, 1873), e o manuscrito com data de 618 da Hégira - 1269 de C., lo-
calizado na biblioteca Aya Sofía de Estambul e editado por cAbdulwahhāb 
cAzzām (SNED-Dar Axuruq, Argel-Beirut, 1891, 2.ª ed.). Segue o texto de 
cAzzām para a tradução dos capítulos “Mihráis, rey de los ratones” e “La 
paloma, el zorro y el airón”, considerando as variantes apontadas pela edi-
ção de Theodor Nöldeke, Die Enzälung von Mäuseköning und Seine Minis-
tern (Dietrich, Gottingen, 1879). Consultou, embora não tenha utilizado, a 
versão de Calila y Dimna que aparece nas Obras completas de Benalmo-
caffa (Dar Alhayá, Beirut, 1981). Informa o tradutor que o capítulo “Las 
garzas y el zarapito”, ainda não editado em árabe, foi modernizado a partir 
da antiga versão castelhana. (Villegas: 2008, p. 29-30)

Em 2009, a tese doutoral defendida em 2008 por Hans-Jörg Dö-

88 Referência coletada em uma entrevista de Fernando Díaz de Quijano a José María Merino 
publicada no suplemento “El Cultural”, disponível em: http://www.elcultural.com/noticias/letras/
Jose-Maria-Merino-Nuestros-gobernantes-deberian-leer-Calila-y-Dimna/9022 Mansour Chalita, 
na apresentação de seu texto em 1975, atribui a Antonio Chalita a tradução de Calila e Dimna 
ao espanhol moderno com o subtítulo de O Livro do Soberando e do Políticol. (1975, p. xxxiv) 
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lha, El libro de Calila e Dimna (1251): edición nueva de los dos ma-
nuscritos castellanos, con una introducción intercultural y un análisis 
lexicográico árabe-español, é editada pelo Instituto de Estudios Islámi-
cos y del Oriente Próximo em Zaragoza. Nesta edição o autor cita, na 
bibliograia, a tradução de Kalīla e Dimna realizada ao português por 
Mamede Mustafa Jarouche. 

Em março de 2016, o escritor e académico José María Merino pu-
blica, pela Páginas de Espuma, uma edição de Calila y Dimna adaptada 
ao espanhol contemporâneo e acompanhada de aproximadamente cem 
reproduções de gravuras de uma edição do século XVI procedentes do 
Exemplario contra los engaños y peligros del mundo. Sua versão foi rea-
lizada como base nas edições89 da Antigua versión castellana del Calila 
y Dimna, publicada pela Real Academia Española em 1915, com prólogo 
de José Alemany y Bolufer e baseada nos manuscritos A y B depositados 
na Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial e na edição de Cacho Blecua 
e Lacarra de 1984 publicada pela Castalia. Merino também elenca a uti-
lização da análise lexicográica publicada por Hans-Jörg Dölha em 2009, 
do Dicionário de Autoridades de Covarrubias, Diccionario Etimológico 
de la Lengua Castellana de Ramón Cabrera e o Diccionário clássico eti-
mológico de Corominas y Pacual.

3.2.5 Da transmissão em PORTUGUÊS

Falar da transmissão em português exige estabelecer um enfoque 
tangencial decorrente da ausência de um estudo crítico acerca da especi-
icidade e magnitude desta abordagem cujo desenvolvimento requer uma 
investigação especíica e comparada dos sistemas de literatura traduzida 
em língua portuguesa implicando, portanto, considerar as produções lite-
rárias portuguesas, brasileiras, africanas e a literatura de Macau90. Con-

89 Convém esclarecer que a matéria para divulgação no jornal El país, publicada em Madrid 
no dia 7 março de 2016, indica que a tradução se realizou sobre o texto do Directorium vitae 
humanae: alias parabola antiquorum sapientum e outros fragmentos dispersos, disponível em:  
https://elpais.com/cultura/2016/03/06/actualidad/1457277160_359858.html. Por outra parte, 
o artigo de Fernando Díaz De Quijano publicado em “El Cultural” - 08 de março de 2016, 
indica que a adaptação de Merino ao espanhol contemporâneo foi realizada a partir da tradução 
encomendada por Alfonso X no século XIII. Ver: http://www.elcultural.com/noticias/letras/Jose-
Maria-Merino-Nuestros-gobernantes-deberian-leer-Calila-y-Dimna/9022. 
90 Este território chinês é palco de encontro cultural entre Ásia, Europa e África. A presença 
literária portuguesa no Extremo-Oriente poderia ser associada à possível estadia de Camões em 
Macau, no entanto, uma possível via de investigação poderia buscar, na análise das inluências 
das narrativas chinesas em Macau (talvez através dos trabalhos do macaense Luís Gonzaga 
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siderando a abrangência desta investigação, não competiria a pretensão 
de apresentá-la nesta pesquisa, razão pela qual se limita a conceber uma 
breve iniciação a um necessário trabalho de escavação mais amplo que 
situe e fundamente a transmissão e recepção de Kalīla e Dimna no sistema 
de literatura traduzida em língua portuguesa91. Destarte, devido à lacuna 
temporal para realização de uma tradução direta, a transmissão textual do 
Kitāb Kalīla wa-Dimna, em português, será abordada sob a metáfora de 
um rede cuja intenção nomeia pontos nesta trama de relações que permi-
tem reletir sobre o diálogo literário com textos preexistentes.  

Ao inventariar possíveis vertentes, considera-se a relexão apre-
sentada por Luciano Rossi em seu livro A literatura novelística na Idade 
Média portuguesa (1979, p. 9) que, em análise da formação medieval 
desta literatura, identiica a ausência de testemunhos sobre compilações 
de origem árabe durante o período medieval muito embora distinga indí-
cios desta presença, por via indireta, através das coletâneas de exempla 
em latim medieval como Disciplinas Clericalis composto com elementos 
orientais por Pedro Alfonso (Rabí Moséh Sephardí). Estabelece assim que 
uma determinada forma de “contar” marcaria a fronteira pela busca de 
uma narrativa em prosa medieval portuguesa. 

Por outro lado, o livro de Teóilo Braga, Contos Tradicionais do 
Povo Português – II (1914, p. 13-14), permite estabelecer outro ponto de 
entrada nesta rede de transmissão. Relacionado ao desenvolvimento do 
conto, o estudioso relata que poucos registros escritos de Kalīla e Dimna 
foram conservados e alude a possibilidade de que o texto tenha sido lido 
em Portugal, pois, no catálogo de livros do rei D. Duarte (século XV), 
encontram-se discriminadas as coleções de Directorium Vitæ Humanæ de 
João de Cápua, do Conde Lucanor, as obras do Arcipreste de Hita e Con-
quista de Ultramar e, na Biblioteca do Porto, constam textos de Barlaão e 
Josafat. É importante ressaltar que entre os séculos XV e XVII, conforme 

Gomes), vestígios relacionados à origem textual do Kitāb Kalīla wa-Dimna decorrentes do 
processo histórico de disseminação do budismo do qual fez parte o Pãncatantra.
91 Cabe aqui recordar, outra produção que derivou do Pãncatrantra indiano, o Hitopadeça, uma 
composição em sânscrito atribuída a Narayana onde também se leem as narrativas dos chacais 
Karataka et Damanaka. Na língua portuguesa existem duas traduções, ambas do século XIX, 
conforme pesquisa de Adriano Mafra (2015, p. 158), identiicando a Pedro d’Alcântara, D. 
Pedro II, como tradutor da primeira versão em português desta obra, traduzida durante o exílio 
da família imperial, no ano de 1891 e cujo manuscrito, sem editar e inacabado, encontra-se 
no Arquivo Histórico do Museu Imperial. Já, a segunda tradução foi realizada pelo religioso 
Monsenhor Sebastião Rodolpho Delgado e editada em Lisboa em 1897, sob o título Hitopadexa 
ou instrução útil. 
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reconstrói Paul Teyssier (2007, p.  43-44), houve um certo bilinguismo en-
tre os escritores e portugueses cultos e que grande parte escrevia e utilizava 
o espanhol92 como segunda língua entre os quais se destacam: Gil Vicente, 
Sá de Miranda, Luís de Camões, Francisco Manuel de Melo, entre outros. 
Estes dados historiográicos contextualizam e estabelecem um vínculo que 
marca o conhecimento e a transmissão de um fragmento textual de Calila 
e Dimna através de Gil Vicente – quem teria tido acesso às coleções do rei 
D. Duarte. Gil Vicente, no Auto dos mistérios da Virgem, peça apresentada 
em 1534, no marco das celebrações natalinas e que, a partir da edição de 
copilação, em 1562, assumiria o título de Auto de Moina Mendes, relete a 
predestinação da Virgem Maria como contraponto às ambições e às ilusões 
humanas e intertextualiza o arquétipo textual introduzido pela tradução de 
El sueño del religioso93 de Calila e Dimna, possivelmente intermediado 
pelo Cuento VII do Libro del Conde Lucanor (s. XIV) “Lo que sucedió a 
una mujer que se llamaba doña Truhana”. Segundo Teóilo Braga (1914, 
p. 87), Gil Vicente segue a tese moral de Calila e Dimna, fundamentado 
pelo estudo de Vasconcellos Abreu94 e acrescenta a referência de um ele-
mento de origem popular portuguesa incluído através da personagem de 
Moina Mendes cujo nome emprega-se como sinônimo de sorte ou desti-
no: “a minha moina”. De fato, Moina, segundo o dicionário Priberam95, 

92 Este bilinguismo inluenciou a que muitas obras traduzidas em castelhano não fossem 
traduzidas ao português devido a proximidade linguística. É interessante observar que Teyssier 
indica que esta inluência não é lida como traição à língua portuguesa pois o espanhol utilizado 
apresentava características peculiares como a pronúncia com sotaque local, e adaptação de 
normas morfológicas e sintáticas como a utilização e introdução do ininitivo lexionado do 
português em castelhano: “Penitencia será harta/pensares em mi tormento”, como exempliica 
uma personagem de Gil Vicente. No vocabulário deste período, ainda segundo Teyssier, 
os escritores curiosamente forjaram em espanhol o termo “saludad” para exprimir o que em 
português se designa como saudade. 
93 Ressalve-se que este apólogo poderia também ser abordado sob a perspectiva tradutória 
do Pãncatantra (O brâmane e o pote de farinha ou O brâmane chamado Svabhãvakṛpaṇa). 
Conforme base de dados das Bibliotecas Nacionais, em Portugal registra-se uma edição em 
língua portuguesa do Panchatantra reservada aos amigos do livro de 1976, com tradução e 
revisão de F. S. Robles e Luís F. Pereira Gil e, no Brasil, cita-se a tradução, direto do sânscrito, 
por Tesheimer, Fleming & Vargas do Livro I, publicada em 2003, Livros II e III, publicada em 
2008 e Livro IV e V, publicada em 2013.  
94 Remete-se a Os contos, apólogos e fábulas de India: inluéncia indirecta no Auto da Moina 
Méndez de Gil Vicente. Segundo Bragança Pereira, em seu livro Etnograia da Índia Portuguesa, 
a “íntima relação da fala de Moina Mendes no Auto de Gil Vicente com o apólogo indiático no 
Panchatantra foi pela primeira vez indicada em 1891 por Guilherme de Vasconcellos Abreu no 
seu Sumário das investigações em sanscritologia desde 1888 até 1891, p. 41 a 47 e desenvolvida 
pelo acadêmico Esteves Pereirra no seu interessante opúsculo A Moina Mendes de Gil Vicente”. 
(1991, p. 152) Disponível em: http://purl.pt/32556 Acesso em 18/06/2018.
95 Disponível em: https://www.priberam.pt/dlpo/moina. Acesso em 18/06/2018.
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pode ser sinônimo de “desdita, infelicidade, má sorte, azar; miséria; ava-
reza, mesquinhez; mulher infeliz; mulher aparvalhada; mulher turbulen-
ta”. O dicionário Caldas Aulete96, além destas acepções, registra ainda, em 
sentido igurativo, a “característica de quem é excessivamente apegado a 
bens materiais”, exempliicando os desdobramentos signiicantes que se 
ativam na e pela tradução. Logo, este texto do Pãncatrantra intertextua-
lizado por Kalila e Dimna, presente no Auto de Moina Mendes, vai ser 
registrado no fabulário português como A Bilha de Azeite, adaptando a 
olla de miel.  Estas breves considerações destacam a inscrição do Auto da 
Moina Mendes como um ponto de partida para o estabelecimento de uma 
rede de transmissão de Calila e Dimna em língua portuguesa através de um 
extrato intertextual colocado em movimento por Gil Vicente.

De forma similar, a transmissão e a recepção de Calila e Dimna, na 
literatura brasileira, se dá inicialmente de forma fragmentária e indireta, 
identiicada pelo mesmo fragmento, El sueño del religioso como elemen-
to fundador do contato textual através da tradução francesa das Fábulas 
de Jean de La Fontaine como A Moça e o Pote de Leite.97 Esta aborda-
gem crítica sobre esta transmissão textual faz eco da concepção canônica 
sobre a formação da literatura brasileira a partir das inluências do siste-
ma literário francês ou português, por via direta ou através de traduções 
francesas ou de traduções portuguesas, implicando uma leitura dirigida à 
inluência de “obras maiores”, de “originais” autorais e datados que não 
consideram a relexão sobre o percurso dialógico constituído pela origem 
textual. Assim, com esta suposta origem francesa, a partir da versão de La 
Fontaine, em 1921, Monteiro Lobato, escritor e tradutor, publica Fábulas 
de Narizinho seguido, em 1922, por Fábulas, uma edição que agrega co-
mentários das personagens lobatianas. Nesta edição, a fábula A menina e 
o leite se transforma e a protagonista não derruba o leite por levá-lo em 
uma lata de metal bem fechada e não em um pote. 

Entre transmissão e transformação, a leitura sobre o percurso tra-
dutório de Calila e Dimna volta a problematizar o original e a questionar 
a origem, encontrando respaldo na proposta de análise realizada por Max 
Müller (1996, p. 275-306) sobre o fenômeno migratório das fábulas a 
partir de La laitiére et le Pot au lait, de La Fontaine. Nesta relexão, Mül-

96 Disponível em: http://www.aulete.com.br/moina. Acesso em 18/06/2018.
97 Nelly Novaes Coelho, em seu artigo A Tradução: Núcleo Geratriz da Literatura Infantil/
Juvenil, considera também a possibilidade de que esta narrativa tenha sido transmitida por 
comunicação oral através dos portugueses (1987, p. 24). 
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ler desvela que esta descendência pode ser lida, de forma tangencial e 
indireta, na literatura oriental relativa às composições do Pañchatantra 
e Hitopadesa, tecendo assim uma rede de transmissão cultural indiana, 
persa, árabe, europeia, e, a partir das variáveis desenhadas pela origem 
e percurso do Kitāb Kalīla wa-Dimna, inserir tramas que ampliariam o 
espaço geográico e cultural da proposta de leitura de Müller a partir da 
observação de sua disseminação também em língua portuguesa. 

A abordagem sobre a transmissão objetivada através de uma tra-
dução direta do Kitāb Kalīla wa-Dimna árabe ao português é identiicada 
a partir do trabalho tradutório, integralmente realizado sobre manuscritos 
árabes, de Mamede Mustafa Jarouche em 200598. Para esta tradução foram 
utilizados como texto-base as edições de 1941 e 1973 de cAbdulwahhāb 
cAzzām, fundamentadas no manuscrito mais antigo de 1221 d.C. Como 
edições de apoio, o tradutor utilizou a de Cheiko baseada em um manus-
crito de 1339 d.C publicada em 1905; a de ´Aḥmad Ḥasan Ṭabbāra sobre 
um manuscrito de 1675 sem data e local de publicação; edição do Cairo 
revisada por ´Ibrāhīm Addsūqī cAbdulġaffār de 1868 baseada na de Silves-
tre de Sacy de 1816; e a edição de fragmentos de três manuscritos, que não 
constavam na de Sacy, dois sem data e um de 1701 publicadas por Ignazio 
Guidi em 1873; foram consultadas também edições árabes correntes de 
M.N. Almarṣafī, ´Ilyās Ḫalīl Zaḫariyyā e Yāzijī, a versão metriicada do 
século XI de Ibn Alhabbāriyya. A tradução espanhola de 1251 editadas 
por Cacho Blecua e Lacarra (1984) e a tradução francesa de André Miquel 
(1957) também foram consultadas. Jarouche especiica que para as refe-

98 Cabe relacionar a localização da edição de uma tradução ao português realizada em 1975 
por Mansour Youssef Challita, intitulada Calila e Dimna, e publicada pela Associação Cultural 
Internacional Gibran e pela editora Apex; sem referência a data, consta também uma edição desta 
obra pela Record com o número EAN (9780000782007). Frente à ausência de um aparato crítico 
que indique o material utilizado como fonte pelo tradutor (fontes diretas - manuscritos, edições, 
ou fontes indiretas), considerou-se não abordar estas edições como transmissão inaugural em 
língua portuguesa. À falta de uma investigação especiica que determine esta informação e, 
em consulta ao tradutor Jarouche, supõe-se que seja uma versão de Calila e Dimna dirigida ao 
público escolar de língua árabe. Como referência adicional, registra-se que o  nome de Mansour 
Youssef Challita aparece discriminado no Dicionário de Orientalistas de Língua Portuguesa, 
disponível em https://orientalistasdelinguaportuguesa.wordpress.com/, um projeto do Centro de 
Estudos de Comunicação e Cultura da Universidade Católica Portuguesa com apoio institucional 
da Sociedade de Geograia de Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa, Biblioteca Nacional de 
Portugal e da República Portuguesa (Cultura). O Objetivo do projeto está destinado a “resgatar a 
memória de todos os que contribuíram para o fomento de Estudos Orientais e para a divulgação 
de conhecimentos sobre vários Orientes no espaço lusófono através da sistematização crítica 
do conhecimento sobre a produção orientalista de língua portuguesa, por ora, dispersa e 
fragmentada e valorizá-la através da criação de uma base de dados, oferecendo deste modo um 
importante instrumento de trabalho e de pesquisa à comunidade cientíica.” 
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rências das traduções em siríaco, persa ou hebraico, e para as remissões ao 
Pãncatantra, utilizou os aparatos críticos de cAzzām e Cheiko. Esta edição 
em português inclui, em forma de anexos, uma apresentação do livro que 
consta somente em manuscritos árabes tardios e o texto, em anexo, sobre A 
pomba, a raposa e a garça, considerado um acréscimo à estrutura de Kalīla 
e Dimna (presente na versão hebraica de Rabī Joel e na versão castelhana 
com o título De la gulpexa et de la Paloma et del alcavarán99). Segundo 
o tradutor, este último não apresenta variações nas redações das edições 
em que está presente nem na posição estrutural, aparecendo sempre como 
último texto. Uma parte importante desta edição está contida nas notas 
que apresentam comentários e anotações sobre seu trabalho tradutório com 
especial atenção às observações linguísticas e históricas provenientes da 
relação do texto árabe com a tradução espanhola medieval. 

3.2.5.1 Das edições em português

Em consulta à Biblioteca Nacional de Portugal (BNP)100 através 
do catálogo bibliográico da BNP, da Base Nacional de Dados Biblio-
gráicos, da Bibliograia Nacional Portuguesa e da Biblioteca Nacional 
Digital, foi realizada uma busca com as palavras chaves “Calila e Dimna, 
Kalila /Kalīla/ e Dimna, Jarouche, Almuqaffac” e não foi localizado ne-
nhum exemplar desta obra em língua portuguesa publicada em Portugal. 
No entanto, consta a edição francesa de Silvestre de Sacy de 1816 pela 
Imp. Royale, a edição de José Alemany y Bolufer de 1925 pela Real Aca-
demia Española, uma edição de Anónimo, com nota preliminar de Federi-
co Carlos Sainz de Robles, pela Aguilar em 1945, a edição crítica de John 
E. Keller y Robert White Linker pelo CSIC em 1967, a edição de Cacho 
Blecua e Lacarra de 1984 e 1988 pela Castalia.  

No acervo de obras gerais da Biblioteca Nacional101 do Brasil encon-
tra-se disponível a edição de Kalīla e Dimna com tradução, organização e 
notas de Mamede Mustafa Jarouche, e, no setor de obras raras, é possível lo-
calizar a edição de Calila y Dima: fabulas/ por Bidpai, Versão árabe - Kalilah 
wa Dimnah, em castelhano, publicada pela Casa Editorial Calleja em 1917. 

99 À diferença da edição de Calila e Dimna em castelhano, a edição em português de Kalīla e 
Dimna não relete o capítulo De las garças e del çarapico e apresenta outro capítulo denominado 
Mihrāyaz, o rei dos ratos. 
100 Disponível em: http://opendata.bnportugal.pt/servicos.htm. Acesso em 21/07/2017.
101 Disponível em: https://www.bn.gov.br/explore/acervos. Acesso em 22/07/2017.
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A busca na Agência Brasileira ISBN102 utilizando as palavras 
chaves “Calila e Dimna, Kalila /Kalīla/ e Dimna, Almuqaffac, Jarouche, 
Mansour Challita”, localizou a edição de Mamede Mustafa Jarouche pu-
blicada pela Martins Fontes em 2005 (ISBN 85-336-2120-5). Desta bus-
ca localizou-se também uma edição com o título “CALILA E DIMNA: 
FABULAS INDIANAS”, com a referência de autoria a Norma Marinheiro, 
publicada pela Editora Paulus em 1998 (ISBN 85-349-1357-9)103. Não 
foi localizada nenhuma outra notícia sobre este material além desta re-
ferência. Em alguns sites de venda de livros foram localizados números 
ISBN relacionados à Editora Record (ISBN:0000782003, 8000013444, 
978-8000013442), para a tradução de Mansour Youssef Challita, que não 
são reconhecidos pela agência ISBN através de consulta ao cadastro. 

Por último, registrar que a localização de edições em língua por-
tuguesa também foram pesquisadas na Biblioteca Pública do Estado de 
Santa Catarina, onde não se localizou nenhum exemplar, e na Biblioteca 
Universitária da UFSC que dispõe de um único exemplar da tradução de 
Kalīla e Dimna realizada por Jarouche (Martins Fontes, 2005) localizado 
na biblioteca setorial da cidade de Joinville. 

3.3 ESTRUTURA NARRATIVA

A estrutura do texto castelhano segue uma versão árabe relacionada 
à atribuição e ixação dada pelo tradutor Ibn Almuqaffac – como descrito 
anteriormente pelo estudo de George Bossong, guardando a ressalva dos 
capítulos que se supõem arquétipos de uma família textual árabe ibérica 
pendente de ser analisada pelo cotejo dos manuscritos “Arabe 3478” da 
Bibliothèque Nacional de Paris e o “Or.3900” da British Library. 

A versão árabe introduz elementos que se desejam parte integrante 
da recepção e da leitura do texto com indicações sobre um modelo de 
governo, pautas de conduta, valor do conselho ou importância do saber, 
elementos que se constituem como signiicância das colocações temáti-
cas, alegóricas e estruturais de todo conjunto narrativo.    

102 Disponível em: http://www.isbn.bn.br/website/consulta/cadastro. Esta agência tem a função de 
atribuir o número de identiicação aos livros editados no país desde 1978. Acesso em 22/07/2017.
103 Segundo consulta à tradutora Denise Botmann, caberia a possibilidade de que haja sido 
solicitado um número de cadastro ISBN e que a editora tenha decidido não dar continuidade à 
publicação. O nome de Norma Marinheiro aparece relacionado à preparação de livros digitais 
sobre Budismo, Islamismo e como autora do livro Um beijo pra Isadora publicado pela Editora 
Paulinas em 1998 (ISBN 85-7311-737-0). 
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A composição obedece a uma estrutura de narração em quadros 
de diálogos que desencadeiam outras narrativas intercaladas, como se de 
uma matriosca se tratasse, encaixando um relato dentro de outro relato. 
Estes sistemas encaixantes se repetem de forma sistemática como estraté-
gia para a inserção dos exemplos enquadrados dentro da história - marca-
dos fundamentalmente por diálogos, para representar padrões de conduta. 
Assim, cada capítulo constitui uma história independente, embora sirva 
de quadro para a inclusão de outras histórias, e todos os capítulos se es-
truturam fundamentalmente sobre o estilo direto, sobre a estratégia do 
diálogo conforme demonstra um extrato do capítulo Del leon et del buey:

Dixo el rrey a_su ilosofo: esto oydo lo he. Dame 
agora enxenplo de_los dos que se aman, e los 
desparte el mesturero, falso, mentiroso, que deve 

ser aborreçido commo la viganbre, et los faze querer 

mal e los trae a aquello que querrian ser muertos 

ante et an de perder sus cuerpos e sus almas.

Dixo el ilosofo: Señor, quando acaesçe a dos 
omnes que se aman, qu’el falso, mesturero anda 

entre ellos, uan atras, e departe se e corronpe se el 

amigança que es entre ellos. Et esto semeja lo que 

acaesçio al leon e al buy.

Dixo el rrey: ¿Commo fue eso? 
Dixo el ilosofo: Señor, dizen que en tierra de 
Gurguen avia vn rrico mercador e avia tres ijos. 
Et después que fueron de hedad, metieron se a 

gastar el aver de su padre e mal baratallo et non se 

entremetian de ganar. [...] (DÖHLA, 2008, p. 155).

Os personagens presentes nos distintos planos da estrutura encai-
xante aprendem e ensinam, ouvem e contam como se utiliza e como se 
aplica o saber metaforizado ou alegorizado pelos exemplos, criando uma 
conexão entre os distintos planos em forma de espiral narrativa, de um 
mise en abîme, que leva o leitor a observar, como estratégia de assimila-
ção dos valores reletidos, como estas alegorias podem ser aplicadas para 
resolver situações de vida que exigem escolhas, posicionamentos e que, 
consequentemente, acarretam consequências.  
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O livro de Calila e Dimna pode ser abordado sob a perspectiva de 
uma composição dividida em três partes:

Primeira parte: 

A inserção da introdução de Ibn Almuqaffac, conservada no ma-
nuscrito B, funciona como uma apresentação teórica sobre a estrutura e 
intenção do livro, uma apologia do saber desenvolvida por um texto que, 
segundo a leitura, pode ser útil para fortalecer o discernimento e formar 
os indivíduos com pautas de boas condutas:

Pues el que este libro leyere sepa la manera en 

que fue conpuesto, et qual fue la entençion de los 

ilosofos e de los entendidos en sus enxenplos de 
las cosas que son ay dichas; ca aquel que esto non 

sopiere, non sabra que sera su fyn en este libro.

Et sepas que la prymera cosa que conviene al que 

este libro leyere, es que se quiera guiar por sus 

anteçesores que son los ilosofos e los sabios, e 
que lo lea e que lo entienda bien et que non sea su 

yntento de leerlo fasta el cabo syn saber lo que ende 

leyere; ca aquel que la su yntençion sera de leerlo 

fasta en cabo e non lo entendiere nin obrare por 

el, non fara pro el leer, nin avra del cosa de que se 

pueda ayudar. (DÖHLA, 2008, p. 115-166)

Se o objetivo é a relexão sobre o saber, sobre como a estrutura 
e organização narrativas devem ser lidas e utilizadas para a consecução 
de um entendimento pessoal, o tradutor Ibn Almuqaffac, exercita o para-
digma conceitual do conjunto narrativo para dirigir-se ao leitor desejado 
utilizando a mesma estratégia de ilustrar sua exposição sobre a aquisição 
do saber através de exemplos. Assim, o primeiro exemplo, “El hombre 
engañado por los cargadores”, se constitui em uma alegoria da participa-
ção ativa, do esforço do leitor para desvelar o sentido do texto e não agir 
como, no segundo exemplo, “El ignorante que quería pasar por sábio”. 
O leitor esforçado, sabendo identiicar o sentido construído pela trama 
do texto, poderá utilizar o saber adquirido para evitar situações como as 
que aconteceram com “El hombre que dormía mientras le robaban” ou 
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atuar com correção para alcançar um im, evitando agir como “El hombre 
que quería engañar a su compañero” ou ainda, desviando-se de comporta-
mentos gananciosos exempliicado por “El hombre que se aprovechó del 
ladrón”.  Com estes exemplos, o tradutor Ibn Almuqaffac assume o jogo 
escriturário para deinir a dimensão prática que tem a aquisição do saber 
para construção de um pensamento ontológico pautado pela intenção de 
los ilósofos e de los entendidos, pois, 

el que este libro leyere, piense en este enxenplo et 
comiençe en el; ca quien sopiere lo que en el esta, 

escusara con el otros, si Dios quisiere. Et nos, pues 

leemos en este libro, trabajemos de le trasladar 

del lenguaje de Persya al lenguaje aravigo, et 

quesymos e tovimos por bien de atraer en el vn 

capitulo de aravigo en que se mostrase el escolar 

dyçipulo en la fazienda deste libro, et es este el 

capitulo. (DÖHLA, 2008, p. 120)

Segunda parte:

A história de Berzebuey aparece destacada nos capítulos I e II. No 
capítulo I o rei Sicheruel é convencido e autoriza Berzebuey a viajar à 
India em busca de umas ervas cujo poder ressuscita aos mortos, ou seja, 
viaja em busca da imortalidade: “E izo al rrey que le diese liçençia para 
yr buscarlas et que le ayudase para la despensa e que le diese sus cartas 
para todos los rreyes de Yndia que le ayudasen por que el pudie se rre-
cabdar aquello por que yua.” (DÖHLA, 2008, p. 120-121). O viajante, ao 
iniciar seu itinerário, funda um discurso de deslocamento e o conclui por 
meio de um exercício de translatio, prática que se translada e translada a 
viagem, que se desloca de um lugar a outro, de um tempo a outro, de um 
sentido a outro. Assim, a composição do livro, a fundação da escritura e 
da leitura pode ser recuperada a partir da ideia e do espaço de um deslo-
camento. Com esse duplo itinerário e buscando na prática o que sugeriu 
Almuqaffac, um convite à viagem pela busca do sentido, quiçá oculto, tal-
vez a viagem e a história de Berzebuey ilustrem a garantia de uma leitura 
atenta, um exemplo dentro do livro, um exemplo que representa o livro e 
se transforma no próprio livro. Para Lacarra, Berzebuey foi vítima do sen-
tido alegórico dos livros consultados, pois as ervas que ressuscitavam aos 
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mortos precisavam ser entendidas como uma alusão ao saber que conduz 
à imortalidade. No entanto, a narrativa de sua história mostra a busca e a 
participação ativa na aquisição do saber. Berzebuey indaga o sentido de 
suas leituras tanto para si quanto para os outros, incorre na literalidade e 
ao deslocar-se, descobre, com os ilósofos da Índia, com outras perspec-
tivas, novos sentidos. A descoberta se vê reletida na tentativa de ixar 
este sentido adquirido: Berzebuey lê, viaja, questiona, relê, compreende, 
reescreve e traduz:

Et duro en coger estas yeruas e plantas grand 

tienpo, mas de vn año, et boluiendo las con las 

melezinas que dezian sus libros, et faziendo esto 

con grand diligençia. Desy prouo las en los inados, 
e non resuçitaron ningunos. E entonçes dubdo en 

sus escripturas, e cayo en grand escandalo, et touo 

por cosa vergonçosa de torrnar a su señor el rey con 

tan mal rrecabdo.

E quexo se desto a los ilosofos de los rreyes de 
Yndia.  Et ellos dixeron le que eso mesmo fallaran 
ellos en sus escripturas que el avia fallado. E 

propia mente el entendimiento de los libros de la 

su ilosoia et el saber que Dios puso en ellos son 
los cuerpos, et que la melezina que en ellos dezia 

son los buenos castigos e el saber, et los muertos 

que rresuçitauan con aquellas yeruas son los omnes 

nesçios que non saben quando son melezinados en 

el saber e les fazen entender las cosas [e] esplanando 

as aprenden de aquellas cosas que son tomadas de 

los sabios. Et luego en leyendo aprenden el saber et 

alunbran sus entendimientos.

Et quando esto sopo Berzebuey, busco aquellas 
escripturas e fallo / las en lenguaje de Yndia e 
traslado las en lenguaje de Persia et conçerto las. 

(DÖHLA, 2008, p. 122-123).

O sábio médico aprende, busca a prática, exempliica e sua aquisi-
ção do saber triunfa com a tradução. Este saber está amalgamado na des-
coberta e na tradução de um livro do porvir. Ao regressar de sua viagem, 
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triunfante, Berzebuey, ante a oferta de recompensas por seu êxito, somen-
te deseja que alguém escreva sua biograia e que esta seja acrescentada 
em forma de prólogo ao livro do porvir - o eterno desejo de que a escritura 
ixe o sentido, que grave, que vincule e imortalize seu autor: “et que lo 
ayuntase en vn libro entero, por que lo el tomase por castigo para sy et 
que lo dexase despues de su vida a los que del desçendiesen.” (DÖHLA, 
2008, p. 125). O sábio compartilha sua experiência para que sirva de 
exemplo aos que o leiam, mas esta sabedoria, como ica evidenciada pela 
teoria e pela prática, dependerá sempre de uma leitura comprometida com 
o argucioso (re)conhecimento, com a produção do sentido. E o sentido, 
esta estrutura descentrada, movimenta-se in continuum entre o desloca-
mento e a ixação, não estranhando, conforme observa Lacarra, que o re-
sultado desta viagem iniciática, desta experiência de translatio, viesse a 
representar, na literatura espanhola, o âmago do gênero autobiográico. 
A autobiograia de Berzebuey é lida como o efeito-verdade do livro, da 
escritura. A busca, a descoberta e, por im, a tradução do saber adquirido 
enaltece, pela introdução do elemento autobiográico, o escritor e o livro 
escrito, pois autoriza, reconhece e permite a apropriação e a disseminação 
do saber com um nome próprio. A história dessa busca transladada em 
livro refaz o itinerário alegorizando a representação da imortalidade: 

Et torno se my fazienda a querer ser [en] rreligion et 

en emendar mys obras quanto podiese, por que fallase 

ante my anchura syn fyn en la casa de Diosado non 

mueren los que ay son, nin acaeçen ay trybulaçiones; 

et asy avria guardado mi parte para folgar et seria 

seguro de mi alma, ante que moriese, et saber esto es 

muy noble cosa. Et perseuere en este estado atal et 

torne me de las tierras de Yndia a my tierra, despues 

que ove trasladado este libro; ET TOVE QUE TRAYA 
ALGO EN EL PARA QUIEN LE ENTENDIESE, 
ET ROGUE A DIOS POR LOS OYDORES DEL, 
QUE FUESEN ENTENDEDORES DE LAS SUS 
SENTENÇIAS ET DEL MEOLLO QUE YAZE EN 
ELLAS. (DÖHLA, 2008, p. 154)

No século XIII, Abu-l‘Abbas Ahmad Ibn Khallikan (1211–1282 
d. C., 608–1281 d. H.), um jurista kurdo musulmano, escreveu um di-



143

cionário biográico104, Wafayāt al-acyān wa ´ambá’ abnā’ ´azzamān ou 
Obituários dos homens eminentes e História dos contemporâneos - algo 
mais literal e similar a “morte dos notáveis e as notícias dos ilhos de cada 
época” (JAROUCHE, 2005, p. XIX), o livro foi traduzido pelo irlandês 
William MacGuckin, o Barão de Slane, em meados do século XIX, e é 
uma obra que serve como referência para citações de passagens da histo-
riograia civil e literária árabe. Outros dois nomes complementaram este 
dicionário, Fawāt alwafayāt - aquele que escapa aos falecimentos, e Al-
wāi bilwafayāt, o que complementa os falecimentos. Berzebuey, ilho do 
tempo, ixa, complementa, e também deixa registros, notícias de sua vida 
pela escrita. Seu desejo se autoinscreve, se ixa para elidir o esquecimento, 
a morte. Seu mérito é para “outra vida”. A partir da tentativa de escapar, 
de registrar, de complementar, pode-se pensar que o sentido da inserção de 
sua biograia seja uma prova do vivido, metáfora de uma escritura intransi-
tiva que busca cristalizar o sentido sempre fugaz que é preciso questionar, 
experimentar, mas que sempre escapa, embora a letra gravada, o texto, o 
exemplo, o livro, a tradução aí estarão para permitir à posteridade a aquisi-
ção de saberes. Sua viagem, trasladada em livro, legará a possibilidade de 
iniciação para outros “ENTENDEDORES DE LAS SUS SENTENÇIAS ET 
DEL MEOLLO QUE YAZE EN ELLAS”. Filhos do tempo, a leitura escor-
rega, escapa ao falecimento, nasce pela ixação e morte do autor. 

Terceira parte:

Explicitados os prólogos, os acréscimos de sendos tradutores do 
Kitāb Kalīla wa-Dimna, textos que cuidaram em mostrar como se adquire 
o saber intermediado por uma leitura atenta, densa, os capítulos que abor-
dam a coletânea de relatos breves propriamente dita, vai problematizar as 
funções, usos e riscos que comportam o conhecimento e o saber. 

Kitāb Kalīla wa-Dimna, o livro de Calila e Dimna, assume o nome 
dos dois lobos que protagonizam o conjunto narrativo. Esta terceira parte 
pode ser representada a partir de uma nova subdivisão que abarcaria ca-
pítulos relacionados aos textos originários e outros com os quais a crítica 
não identiicou proximidades indo-orientais. Assim, os capítulos III a VI 

104 É possível consultar uma versão digitalizada do dicionário traduzido ao inglês que forma 
parte do acervo da Stanford Library e está disponível em: https://ia801607.us.archive.org/4/
items/WafayatAl-ayantheObituariesOfEminentMenByIbnKhallikan/Vol1Of4WafayatAl-
ayantheObituariesOfEminentMen ByIbnKhallikan.pdf (consultado em 31/07/2016).





145

ziriam a constituição de uma conduta adequada para lidar com distintas 
situações. O enlaçamento temático vai criando vínculo com a narrativa 
temática principal e a cada pauta de comportamento corresponderam 
exemplos positivos ou negativos que se verão inseridos para esclarecer e 
construir o modelo de conduta referente ao tema principal. 

O esquema que se mostra na sequência se refere ao capítulo De las 
garças e del çarapico105, traduzido de um suposto arquétipo da família textual 
árabe ibérica do Kitāb Kalīla wa-Dimna, ainda pendente de ser cotejado com 
manuscritos “Arabe 3478” da Bibliothèque Nacional de Paris e o “Or.3900” 
da British Library e cuja proposta de tradução ao português se apresenta no 
último capítulo deste trabalho. Este esquema pretende exempliicar a estrutu-
ra narrativa de Calila e Dimna esquematizando as narrativas que vão desen-
cadeando outras narrativas intercaladas, encaixando um relato dentro de outro 
relato e expandindo a própria narrativa. Estes sistemas encaixantes se repetem 
de forma sistemática na moldagem narrativa para enlaçar os temas principais 
(•), os encaixes temáticos (>) e os exemplos encaixados (Ex.) para represen-
tação e relexão das pautas de comportamento objetivadas:

 • De las garças e del çarapico 

  (•)  El rey y el ilósofo 
  (•) La garça y su mujer
   (Ex) El mono y el cerebro de la serpiente 
  
  (•) La garça y su mujer
  (>) La mujer de la garça y el çarapico 
  (>) La garça, su mujer y el çarapico
   (Ex) Los gatos y el lobo 
  
  (•) La garça, su mujer y el çarapico
  (>) La mujer de la garza y el çarapico
   (Ex) El mur y el gato 
  (>) La mujer de la garça y el çarapico
  (>) La muerte de la garça
  (>) La mujer de la garça engañada por el çarapico

105 Remeto ao texto integral da edição de Döhla (2008, p. 466-488) que serviu de referencia para 
a proposta tradutória em língua portuguesa deste capítulo. 
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4 CALILA E DIMNA: A TRADUÇÃO CASTELHANA COMO 
ESCRITA FUNDACIONAL

4.1 NAS ENCRUZILHADAS DA LÍNGUA E DA PROSA 
CASTELHANA

4.1.1 Sobre o Vulgari Idiomate

Para articular as implicações do papel da tradução em uma dimen-
são histórica e indagar a escrita da história a partir de um texto objeto 
com o intuito de objetivá-lo como texto fenômeno da prática cultural do 
espaço onde é gerado, estabelece-se um corte na linha do tempo para re-
cuperar dados que mostram que no período compreendido entre o século 
III AC até o século V, a Península Ibérica enquanto província do Império 
Romano partilha, sob um domínio político e militar, registros culturais, 
artísticos, linguísticos e literários. A escrita da história inscreveu a língua 
castelhana como o “latim” falado na Espanha, além dos países por onde 
se expandiu e, como observa Ruiz Casanova, o espaço de pervivência 
do latim superou o próprio império (2000, p. 46). A língua vulgar se ma-
nifestava em âmbitos orais, particulares enquanto o latim clássico, além 
de ser a língua da Igreja Católica, dominava a escritura e uniicava, nos 
domínios do saber, a cultura ocidental. Sobre a língua vulgar presente na 
Península incidem, a partir do século V, marcas do contato com os ger-
mânicos (sobretudo Godos e Visigodos) que se revelam em topônimos 
e antropônimos e, a partir do século VIII, com a presença dos árabes no 
sul, recebe contribuições que enriqueceram sua composição com mais de 
quatro mil termos - recorde-se que é possível encontrar trezentos destes 
arabismos no Quijote - conforme estima Rafael Lapesa em sua Historia 
de la lengua española (LAPESA, 1986, p. 133). 

A produção de textos em língua vernácula e em prosa, relacionados 
à chancelaria, começou a se fazer presente a princípios do século XIII, 
quando coexistiam distintos reinos e variedades linguísticas106 como o ga-
lego-português, o asturiano-leonês; em Castela, especiicamente, utiliza-

106 Rafael Lapesa (1986, p. 232) expõe que entre os anos de 1194 y 1220 aparecem em prosa 
românica, em variedades linguísticas distintas, obras de caráter e valor histórico, como o Cronicón 
Villarense ou Liber Regum (em navarro), Anales Toledano Primeros (escrito em moçárabe) ou 
outros de caráter religioso como Los Diez Mandamientos (em aragonês). Por estas referências 
Lapesa airma que as primeiras manifestações da prosa castelhana carecem de inalidade literária.
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va-se o castelhano ocidental de Palencia e Valladolid, o castelhano orien-
tal de Álava, La Rioja e Soria e em Navarra, além do vasco, empregava-se 
o navarro-aragonês e, em Aragón, utilizava-se o aragonês e o catalão. Es-
tas variedades se constituíam como uma prolongação dialetal do norte em 
contraponto aos usos linguísticos do sul, decorrentes da Reconquista107. 
Quando Fernando III assumiu o trono em 1217 e até 1230, data da união 
dos reinos de Castela e Leão, implantou-se o hábito de redatar documen-
tos diplomáticos em língua vernácula, prática escriturária autorizada pelo 
poder régio que se referia, maiormente, a deinições legais, topográicas, 
jurisdicionais, concessões de Foros, entre outros.

Fernando Gómez Redondo em sua Historia de la prosa medieval 
castellana (1988) identiica as origens da prosa medieval com as raízes da 
língua vernácula e apresenta uma relexão sobre o progresso del lenguaje 
de Castiella como sistema de expressão e como uma categoria de airma-
ção literária. Semelhante à proposta polissistêmica, Gómez Redondo pro-
põe pensar a história destas produções a partir da signiicância operante 
no contexto receptivo e assim tecer o processo de construção literária na 
107 A reconquista é um conceito controverso que afeta o período medieval. Opto por recuperar 
as relexões de Manuel González Jiménez (2002) em seu artigo Sobre la ideología de la 
reconquista:realidades y tópicos, para que conste uma breve posição conceitual. Segundo o autor, 
o século XIX marca o uso e também a polêmica em torno ao signiicado deste conceito no âmbito 
espanhol, embora fora de Espanha não tenha sido tratado de forma problemática considerando as 
relexões sobre o tema pelo historiador inglês Derek Lomax em seu livro The Reconquest of Spain 
(London-New York, Longman, 1978). González, baseado no estudo de Yves Bonnaz, Continuité 
wisigothique dans la monarchie asturienne (Melanges de la Casa de Velázquez XII, 1976, p. 
81-99), considera que a polêmica em torno ao conceito pode ser objetivada como uma forma 
de reletir sobre as condições dos estados do norte de Espanha com relação à permanência das 
estruturas políticas e culturais visigodas desde a sublevação de Pelayo, primeiro monarca do Reino 
de Asturias. Interpreta-se a origem do projeto chamado reconquista com as campanhas de Alfonso 
III e também com as crônicas sobre a Batalha de Covadonga, para justiicar ideologicamente a 
expansão territorial e a conquista dos territórios em posse dos mulçumanos. Este discurso foi 
amplamente difundido chegando, através de Rodrigo Jiménez de Rada, até a Primera Crónica 
General de España, escrita sob uma encomenda de Alfonso X. Destaca-se a ideia de que o 
processo da reconquista teve algumas motivações especiais que se relacionam com a recuperação 
política do controle territorial e instauração do culto cristão sem que isso possa caracterizar, 
entretanto, uma resposta a uma yihad ou guerra santa, embora suas origens estabeleçam relações 
religiosas próprias de seu momento histórico e também tenha sido afetada, discursivamente, pela 
difusão, a partir do im do século XI, da ideia das Cruzadas. González Jiménez expressa que mais 
que discutir sobre um termo ou um conceito enquanto uma batalha conceitual historiográica, o 
mais importante seria reletir sobre os fundamentos ideológicos, autonomias políticas, objetivos 
comum dos povos peninsulares, ou o fortalecimento das monarquias feudais espanholas, entre 
outras possibilidades investigativas. Certo é que o conceito reconquista pertence à realidade 
medieval e serviu para justiicar ideologicamente muitos aspectos deste processo historiográico. 
Cabe recordar que Lapesa (1986, p. 116) explicita que das primeiras invasões germânicas e dos 
visigodos, os vândalos desembarcaram em Julia Traducta, atual Tarifa, que tomou o nome do 
emigrado [Portu] Wandalu ou, na pronuncia grega [Portu w] andalusiu, origem do árabe al-
Andaluz de onde derivou o espanhol andaluz e Andalucía.
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esteira do processo de sistematização da língua castelhana como escritura 
formal. Às produções dos textos enredam-se enunciações discursivas que 
desvelam o sintagma, a constituição da prosa como um discurso formal 
associado aos sistemas de convivência, transmissão e recepção. Conside-
re-se que no século XIV, resultante de um trabalho historiográico, ixa-
se e data-se, em 1207, 3.733 versos do poema épico El Cantar de mio 
Cid que retrata a airmação cortesã e nobiliária da qual se rodeia Alfonso 
VIII e este exemplo, segundo Gómez Redondo, é o melhor testemunho de 
uma poesia vernácula cuja composição objetivava uma transmissão oral, 
redundante, mas importante, uma produção não escrita. Assim, pode-se 
partir do pressuposto que o texto é oral ou escrito quando é requerido por 
um público e, consequentemente, as mudanças ou o amadurecimento que 
possam advir do contexto receptivo são identiicadas como as responsá-
veis pelo movimento que possibilita a travessia do verso cantado ao lido e 
ao aparecimento do discurso em prosa. 

Do recorte histórico recupera-se um vestígio emergente das pri-
meiras utilizações do discurso em prosa em língua vernácula. Este marco 
poderia ser identiicado pela assinatura do Tratado de Cabreros em 26 
de março de 1206, quando Alfonso IX de Leão e Alfonso VIII de Castela 
pactuam resoluções para as disputas de propriedade de castelos e fortale-
zas e as ixam com uma redação em castelhano. A importância deste dado 
histórico reside, conforme caracteriza Gómez Redondo, em que:

[…] es el modo en que tales ideas se exponen; 
los recursos de intensiicación, la construcción de 
las unidades parafrásticas, la armadura sintáctica 

del texto y el ensamblaje de los modos y tiempos 
verbales conforman una red de procedimientos 

lingüísticos que permite constituir un primer 
espacio textual que surge como relejo de una 
mentalidad colectiva (y ahí están todos esos 
irmantes ‘que presentes fuerunt ex utraque parte’, 
373,7) y como demostración de unos modos 
jurídicos que compromete ya un vocabulario  muy 

preciso, el cual remite a una ordenación de grupos 

sociales que queda perfectamente  dibujada en el 

interior de la carta. El Tratado de Cabreros es la 

primera pieza del nuevo pensamiento cortesano 
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que, al poco, promoverá la creación de los Studii 

de Palencia y Salamanca. (GÓMEZ REDONDO, 
1988, p. 77-78) 

Alfonso VIII, em 1212, busca consolidar uma identidade no reino 
de Castela e conta com letrados formados em Universidades europeias 
como Diego García de Campos, Don Rodrigo Jiménez de Rada108 – Arce-
bispo de Toledo ou ainda Tello Téllez Meneses, bispo de Palencia. Tello 
Téllez Meneses solicita a Alfonso VIII, em 1212, autorização para fundar 
um núcleo de estudos vinculado à catedral de Palencia que concederia 
retribuição pecuniária aos que ali ministrassem aulas; este studium alcan-
çaria seu auge entre os anos de 1220 e 1225. Em 1220 o centro contava 
com o apoio papal recebendo um quarto dos fundos da diocese de Pa-
lencia para sua manutenção. Este centro de estudos proposto por Tello 
que, como regra, acolhia clérigos que se dedicavam a trabalhar com as 
áreas jurídicas, médicas ou teológicas, era considerado fundamentalmente 
litteratum. É relevante observar que o contexto desvela a integração de 
uma estrutura religiosa e política como estrato governamental e revela 
um público que, tendo acesso à língua vulgar, ao românico, necessitava 
ampliar seus conhecimentos. A difusão das ideias religiosas, pactuadas 
nos concílios, jazia como objetivo intrínseco da construção dos saberes 
que circulavam nestes núcleos de estudo, essencialmente direcionados à 
formação clerical, ao aprendizado do latim escrito e falado e para seguir 
as orientações de elaboração das predicações em língua vernácula. A es-
trutura e funcionamento do studium palentino favoreceu a fundação do 
studium de Salamanca e, posteriormente, dos studii generales promovi-
dos por Alfonso X109, em Sevilha e Murcia, e por Sancho IV, em Alcalá 

108 Don Rodrigo é autor da Historia Romanorum, Historia Ostrogothorum, Historia 
Hunnorum, Vandalorum, Suevorum, Alanorum et Silinguorun que junto coma Historia Arabum 
complementam sua composição de 1245, Del rebus Hispaniae ou Historia Gothica que é o tronco 
central, a história dos godos como legítimos habitantes da Península Ibérica tal como pensava 
Alfonso III. A obra contém nove livros que se dividem em duzentos e dezesseis capítulos que 
versam sobre lendas épicas, versos de Lucano, Ovídio, Virgílio, algumas passagens doutrinais 
com seus respectivos juízo de valor em forma de comentários segundo Gómez Redondo (1988, 
p. 166-170). Del rebus Hispaniae é uma história com o sentido de narração que constitui uma 
suma latina da história da Espanha estruturada em uma trilogia básica a qual serviu de referência 
não somente para os questionamentos como também fonte principal de consulta para Alfonso 
X compor a Estória de España ou Primera Crónica General segundo Menéndez Pidal. Ver: 
ALVAR, Carlos; MAINER, José-Carlos, NAVARRO, Rosa. Breve historia de la literatura 
española. Madrid, Alianza Editrial, 2014, p. 110-111.
109 Gomez Renau (2000) detalha esta política e explicita que “Alfonso X manda que se establezca, 
primero en Murcia y luego en Sevilla, una escuela de estudios superiores donde se congregan los 
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de Henares. Como resposta ao núcleo palentino, Alfonso IX, em 1218, 
funda outro estúdio em Salamanca, deixando entrever esquemas cultu-
rais diferentes seguidos pelas distintas chancelarias, as de Castela e as de 
Leão. A partir de 1230, com a uniicação dos reinos, Fernando III favorece 
o núcleo de Salamanca e o de Palência acusa, nesta disputa, a perda de 
alunos e professores.

O processo de construção dos saberes através de instituições 
como as de Palência ou Salamanca pode ser recuperado como um elo 
que permite à língua vernácula a possibilidade de deslocar o latim, con-
siderando que 

[…] todo este proceso de cambio que sufre Castilla 

en la primera mitad de siglo depende, entonces, 

de la fundación de esos studii; por ello, hay que 

atender a las disciplinas que se impartían en estos 

centros para encontrar, en ellas, los principios 

formales, incluso los fundamentos teóricos, para 

que se veriique la construcción de un contexto 
cultural, el de la “clerecía”, que no sólo va a 

permitir la expansión de una literatura vernácula, 
primero en verso, después en prosa, sino que a la 

vez va a suministrar los componentes necesarios 

para que tanto Fernando III como, sobre todo, 

su hijo Alfonso puedan ya armar un entramado 

cortesano capaz de producir y de recibir esas 

mismas formas literarias. (GÓMEZ REDONDO, 
1988, p. 26-27)

Entre 1231 e 1240 a porcentagem de documentos redigidos em lín-
gua vernácula era bastante ampla e já se havia estabelecido que para os 
destinatários particulares utilizar-se-ia o castelhano e, à igreja, o latim. 

hombres más sabios de las tres religionesi. Toda esta noble labor fue dirigida por el monarca que 
recibió por ello el caliicativo de Sabio. […] En 1254 becó a la escuela de Salamanca dotándola 
de sillas y dándole el nombre de Universidad en el sentido moderno del término. En Diciembre 
de este mismo año funda otra en Sevilla bajo la denominación de ‘Escuelas generales de Latino 
y Arabigo’. Estos centros continuaron con el modelo de la madraza árabe, donde los profesores 
no cobraban y vivían con los estudiantes.” GÓMEZ RENAU apud CARRERAS ARTAU, A., 
Historia de la Filosofía Española. Filosofía cristiana de los siglos XIII al XV, Real Academia de 
las Ciencias, Madrid, 1939, 12 y ss.
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Com a anexação do território de al-Andalus e a consequente necessidade 
de divisão de bens e terras, de precisões na organização administrativa, 
acelerou-se o processo de utilização escriturária da língua vernácula para 
documentos oicias no Reino de Castela. Em 1241 os documentos redi-
gidos em vernáculo já superavam a produção dos documentos emitidos 
em latim. Em 1252, quando Alfonso X assumiu o trono, generalizou-se 
este procedimento e restringiu-se a utilização do latim para contatos com 
outros reinos. Como dado relevante, destaca-se que as referências diplo-
máticas ao vernáculo, neste momento, não especiicavam nenhuma das 
variedades linguísticas existentes, somente a expressão geral de “vulgari 
idiomate ou romanz” conforme salienta Fernández-Ordóñez (2009) em 
seu estudo sobre Alfonso X el Sabio en la historia del español. Ao adotar 
o vernáculo sobre o latim, a chancelaria castelhana adianta-se a outros rei-
nos da Península Ibérica, assim como à Inglaterra e à França, que viriam 
a adotar esta prática meio século mais tarde. 

Em suas Exequias de la lengua castellana, Juan Pablo Former 
adianta um passo nesta relexão ao airmar que:

Don Alfonso el Sabio, obediente siempre a la 

educación y consejos de su inmortal padre, Don 

Fernando III, no contento con hacer que hablase 

en castellano la legislación de Castilla, quiso 

también trasladar a su idioma toda la sabiduría del 

Oriente, donde, ahuyentadas de Europa, se habían 

refugiado las ciencias y las musas. Pare este efecto, 

hizo traducir multitud grandes de libros, que desde 

luego, salida apenas de su infancia, engrandecieron 

maravillosamente la lengua castellana, no solo 

con los ornatos de las artes, pero, lo que es más, 

con abundancia de voces y frases cientíicas, que 
sirvieron como barbechos para que en los tiempos 

más sabios se prestase sin violencia al cultivo de 

la sabiduría en toda su extensión. (apud RUIZ 
CASANOVA, 2000, p. 14). 

A imagem criada pelo termo “barbechos” [alqueives], uma terra 
preparada e à espera de ser cultivada - uma das primeiras acepções etimo-
lógicas do termo cultura, associada à condição de “sin violencia al cultivo 
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de la sabiduría en toda su extensión”110, sabedoria do Oriente “traslada-
da” pelo idioma, ressalta a peculiar situação historiográica espanhola e 
recupera, instaura o trasladar, a tradução como um elemento essencial e 
decisivo para, através de uma estruturação idiomática e expressiva, for-
malizar um discurso que quer sedimentar uma especiicidade, uma identi-
dade implicada na relação com o outro – outro aqui entendido não como 
negação, mas como diferença que ao mesmo tempo em que constitui, de-
ine singularidades.  

A segunda metade do século XIII relete o avanço do processo da 
Reconquista e mostra como, em cidades sob a hegemonia cristã como 
Toledo, Córdoba, Valencia, Murcia e Sevilla, a herança árabe contida 
nas bibliotecas muçulmanas se disponibiliza para ser reapropriada pelo 
poder discursivo de Alfonso el Sabio quem instala e oicializa o caste-
lhano como língua de difusão cultural sob seu mecenato111. Conforme 
relata o professor Carlos Alvar (2005) em seu capítulo sobre La Edad 
Media, no livro Breve Historia de la Literatura Española, referindo-
se às traduções do árabe, a metade do século X já aponta o início do 
período de intercâmbio com as ciências árabes, sobretudo nas áreas de 

110 Esta acepção encontra ressonância na observação de Schleiermacher a respeito da história da 
tradução em alemão: “Uma necessidade interna, na qual se expressa claramente uma vocação 
peculiar de nosso povo, nos impulsionou em massa para a tradução; não podemos retroceder e 
temos que seguir adiante. Do mesmo modo que, por acaso tivesse sido preciso trazer e cultivar 
aqui muitas plantas estrangeiras para que nosso solo se izesse mais rico e fecundo, e nosso 
clima mais agradável e suave, assim também sentimos que nossa língua, porque nós mesmos, 
em razão do pesadume nórdico, a movimentamos pouco, apenas pode lorescer e desenvolver-se 
plenamente sua própria força por meio dos mais variados contatos com o estrangeiro. E com isto 
vem coincidir, sem dúvida, o fato de que nosso povo, por sua atenção ao estrangeiro e por sua 
natureza mediadora, parece estar destinado a reunir em sua língua, junto com os próprios, todos 
os tesouros da ciência e da arte alheios, como em um grande conjunto histórico que se guarda 
no centro e coração da Europa para que, com a ajuda de nossa língua, qualquer um possa 
gozar, com a pureza e perfeição possível a um estranho, a beleza produzida pelos tempos mais 
diversos.” (SCHLEIERMACHER, 2007, p. 263-264). Não aleatoriamente, como entretexto, o 
termo alemão Bildung signiica, conforme Suarez (2005, p. 191-198), genericamente, “cultura” 
e pode ser considerada o duplo germânico da palavra Kultur, de origem latina. Porém, Bildung 
remete a vários outros registros, em virtude, antes de tudo, de seu riquíssimo campo semântico: 
Bild, imagem, Einbildungskraft, imaginação, Ausbildung, desenvolvimento, Bildsamkeit, 
lexibilidade ou plasticidade, Vorbild, modelo, Nachbild, cópia, e Urbild, arquétipo.” Assim, 
“cultivar” reinscreve-se na história para recuperar o diálogo entre formação, cultura e tradução.
111 Cabe recordar que a consideração da tradução como prática social é retomada como relexão 
central no trabalho de Andre Lefevere (2007, p. 29-50), como uma leitura particularizada que 
dá especial destaque à noção de “reescritura” enquanto produção que comporta as intervenções 
manipulativas a nível textual e cultural como estratégias para dirigir e controlar as manifestações 
sob as relações sistêmicas de poder, no sentido foucaultiano (análise das inlexões, retrocessos, 
mudanças de direção ou possíveis resistências próprias do jogo relacional onde o poder se 
exerce) reletidas e desenvolvidas conceitualmente sob o “Sistema Mecenato”, pertinente para 
nossa relexão sob o ponto de vista conceitual, etimológico e histórico.
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matemática e astronomia, campos pouco desenvolvidos pelos romanos e 
quase desconhecido para os ocidentais. Cabe lembrar, com relação à es-
critura, que os árabes introduziram no Ocidente o papel, inventado pelos 
chineses no século V, fabricado no Turkistão no século VIII e que já era 
conhecido e melhorado em al-Andalus na época de Abd al-Rahman III 
que, junto a seu ilho, al-Hakan II, patrocinaram as ciências e a cultura, 
tendo inclusive fundado a escola de medicina de Córdoba, promovendo 
o desenvolvimento da cidade de forma particular. Suas bibliotecas con-
tinham textos traduzidos do grego, do persa e do sírio e estimularam o 
interesse pela medicina, matemática ou astronomia. Al-Hakan possuía 
uma bilblioteca com mais de 400.000 mil volumes catalogados em 44 
cadernos de 50 folhas cada um. Além de Córdoba, também se destaca-
vam pela atividade cientíica cidades como Zaragoza, Toledo, Badajoz e 
Sevilla. Em 1013 a Biblioteca de Córdoba é destruída, embora inúmeros 
de seus volumes tenham chegado a Toledo. Com a queda do Califa-
do de Córdoba se instaura uma instabilidade em al-Andalus e muitos 
estudiosos cristãos, mulçumanos e judeus, bem como algumas obras, 
buscam refúgio em outras regiões como Zaragoza, no vale do Ebro ou 
nos Pirineus. Ganha destaque o Monastério de Ripoll que cultivou uma 
biblioteca com textos de origem cristão e árabes. Além de Ripoll se 
sobressaem Girona, Tudela, Vich e Zaragoza o que denota a prática de 
uma intensa atividade tradutora centrada em textos cientíicos, ilosói-
cos ou didáticos árabes que foram transladados ao latim por clérigos de 
distintas procedências. A particular situação cultural hispânica contava 
com a convivência entre árabes, cristãos e judeus, que, unida a materiais 
inexistentes no resto do Ocidente, como bem ilustra o acervo da Biblio-
teca de Ripoll – duzentos e cinquenta manuscritos na metade do século 
XI ou a biblioteca de Toledo com a coleção de Al-Hakan II - izeram 
de Hispania um dos centros mais buscados pelos estudiosos medievais.

O exercício da tradução do árabe ao românico, apesar da prática 
oral, pode ser identiicado como o barbecho da futura utilização escrita da 
prosa em castelhano, tanto cientíica como literária, já na segunda metade 
do século XIII quando a tarefa tradutória, comandada por Alfonso X, se 
revela compatível e desvela um marco histórico permeável à recepção e a 
consideração da tradução como difusora de saberes.

O encargo destes trabalhos tradutórios focalizava cinco domínios: 
direito, historiograia, ciência, literatura e entretenimento de modo que 
neste período, dá-se início uma série de traduções à língua vernácula que 
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favorece a recepção de um grande conjunto de obras como as jurídicas 
que culminaram com as Siete Partidas, uma Estoria de España, a Pri-
mera Crónica General, uma Estoria universal, a General historia, trata-
dos de astronomia, mineralogia e astrologia como Saber de Astronomia, 
Lapidario, Libro de las Cruzes ou ainda recreativas destacando-se, pela 
introdução no Ocidente, com a tradução do Libro de los juegos (1283), 
de jogos como o xadrez ou o gamão (tablas reales). Para realização dos 
trabalhos o rei dispunha de uma equipe para dividir e executar as tarefas 
em etapas, de forma organizada e proissional. Ele selecionava os textos, 
repartia as tarefas e também coordenava o trabalho dos participantes. 
Em geral, as traduções realizadas neste período têm como elemento co-
mum a condição bilíngue dos tradutores que terminaram por construir 
uma ponte entre os saberes do Oriente e Ocidente, entre o erudito e o 
vulgar; sua equipe se compunha de encarregados para encontrar e ava-
liar manuscritos, tradutores principais (arabistas) que eram assessorados 
por um ajudante (hispanista), emendadores (corretores), capituladores 
-os que dividiam os textos em capítulos, glosadores, iluminadores e co-
pistas. Segundo testemunho presentes nos prólogos de algumas obras 
traduzidas neste período, além de dirigir, Alfonso X também corrigia e 
revisava muitas das traduções para assegurar que estivessem em lingua-
gem acessível112. Desta forma, a insipiente língua românica experimenta 
o desaio de expressar novos conceitos lexicais cientíicos ou históricos 
existentes em línguas mais elaboradas como o árabe ou o latim e ainda 
os conceitos sintáticos através do contato linguístico com famílias estru-
turalmente distintas conforme foi exempliicado no capítulo precedente 
com relação às problemáticas tradutivas de Calila e Dimna. Nas obras 
astronômicas e astrológicas, segundo Lapesa (1986), Alfonso X e seus 

112 García Yebra (1994, p. 270-286), destaca um ponto importante ao considerar que quando o 
castelhano deixa de ser uma língua intermediária e passa a ser uma língua meta, na corte afonsina 
cria a igura do “emendador”, do corretor para colocar em “castellano drecho” o que tivesse saído 
impreciso, consta que o próprio rei desempenhou esta função algumas vezes. Estas considerações 
estão também presentes nas relexões de Rafael Lapesa (1986) e no estudo detalhado sobre o 
processo tradutório nos séculos XII e XIII apresentado por Clara Foz em El traductor, la Iglesia 
y el Rey. La traducción en los siglos XII y XIII (FOZ, 2000). Ambos os autores fazem eco de que 
Alfonso X intervinha nas correções tradutórias com o objetivo de lograr um “castellano drecho” e 
acrescentam que seguia padrões da linguagem de Burgos com concessões à linguagem de Toledo 
e León. De forma anedótica, consta que, em 1276, o monarca icou insatisfeito com a versão do 
Libro de la Ochava Espera e resolveu revisar sua versão inal até conseguir a correção desejada. 
Para uma problematização sobre o sentido de drecho como aragonismo da editio princeps de 
Manuel Rico y Sinobas, consultar o estudo de Anthony J. Cárdenas, Alfonso X nunca escribió 
Castellano Drecho, disponível em: https://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/10/aih_10_1_016.
pdf. Acesso em 08/08/2017.
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colaboradores utilizaram vários tecnicismos árabes que se incorporaram 
ao castelhano como septentrión, horizón “horizonte”, equinoctial embo-
ra tenham, utilizando as disponibilidades do castelhano, forjado deriva-
dos sobre a base de palavras já existentes como: «ladeza, “anchura, la-
titud”, longueza “longiutd”, asmanza “opinión, creencia”, eñadimiento 
“aumento”, paladinar “publicar, procedentes de lado “ancho”, luengo, 
asmar “creer”, eñader, “añadir”, paladino» (LAPESA, 1986, p. 244) e 
acrescenta que em outros casos citavam a palavra estrangeira seguida de 
uma palavra românica que indicasse algo similar da época medieval ou 
acompanhada de uma deinição em castelhano para depois empregar o 
termo como já conhecido.  Estas considerações revelam como a empre-
sa afonsina capacitou o idioma para a exposição didática e estabeleceu 
solidamente sua graia de modo que, até o século XVI, a transcrição dos 
sons em espanhol obedeceu às normas ixadas pela chancelaria e pelos 
escritos afonsinos.  Para Lapesa, esse trabalho perdurou porque o objeti-
vo de Alfonso X era ser compreendido por seus leitores embora também 
tenha capacitado a língua castelhana para servir de veículo cultural con-
forme o exposto no prólogo do Lapidário: “Y habiendo oído el Principe 
Sabio las grandes maravillas cientíicas que el Lapidario encerraba, 
“mandólo trasladar del arábigo en lengua castellana porque los homes 
lo entendiesen meyor et se sopiesen dèl mas aprovechar”” (ALFONSO 
X, 2011, p. VIII). 

A atividade tradutória impulsionou o estabelecimento e o fortaleci-
mento da língua vernácula pelo contato com línguas mais antigas e estru-
turadas em sua evolução que, já aculturadas113, aculturaram e estimularam 

113 Para pensar o esquema do processo de estruturação, evolução e aculturação da língua árabe 
considera-se sobretudo a abordagem de García Yebra em La Traducción al árabe y del árabe, 
vínculo entre Oriente y Occidente. Nesta aula magistral, García Yebra recupera a língua árabe 
além da sua capacidade de expressão e transmissão cultural, sobretudo do século IX ao XIII, 
como ponte cultural entre Oriente e Ocidente, sobretudo pelas conquistas que permitiram 
absorver a cultura de grandes civilizações da antiguidade, a do Oriente Índico e a do Ocidente 
Helênico, contribuindo para difundir ciência, medicina, ilosoia, aportes da literatura e do 
pensamento indiano, persa, siríaco (intermediários das concepções gregas) que chegaram, em 
língua árabe, à Europa medieval cristã pela persistência de uma intensa atividade tradutora. 
(GARCÍA YEBRA, 994, pp. 69-87). Este contato entre culturas pode ser entendido considerando 
a relexão de Benjamim (1986) sobre a produção cultural associada aos movimentos de embate 
entre distintas culturas e que se simbolizam na acepção conceitual da barbárie de modo que, a 
leitura resultante se oferece como possibilidade de um novo desdobramento da cultura, de uma 
nova força que faz parte da sobrevivência da humanidade. Neste sentido, em uma perspectiva 
histórica, cabe recuperar o movimento tradutório do texto árabe do Kitāb Kalīla wa-Dimna como 
uma documento de cultura e de barbárie que guarda o germe das disputas ou confrontos culturais 
e os atualiza na Península Ibérica como um novo desdobramento, como movimento inerente de 
sobrevivência disparado pelos contatos culturais. 
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o infante castelhano a formalizar-se. As inluências sofridas no processo 
de constituição da língua castelhana foram exaustivamente trabalhadas 
por estudiosos como Rafael Lapesa, Cacho Blecua e Lacarra, García Ye-
bra, Bossong, entre muitos outros114. Os estudos detalham as correlações 
decorrentes dos contatos entre os idiomas que circularam pela Península 
Ibérica em diferentes períodos históricos, embora, de forma especíica, 
destaco a tradução de Kalila e Dimna ao português, realizada por Mame-
de Mustafa Jarouche, que através de um admirável trabalho de notas tra-
dutórias [ou paratextos], explicita, entre especiicações conceituais, rela-
ções entre manuscritos e escolhas tradutórias, algumas transliterações do 
vocábulo árabe ao espanhol que evidenciam que, na ausência de uma pa-
lavra em castelhano, os tradutores afonsinos forçavam o idioma utilizando 
a transliteração ou a glosa como estratégia de recepção conceitual115. 

114 Rafael Lapesa em sua Historia de la lengua española apresenta um estudo detalhado sobre 
morfologia, fonologia, fonética, sintaxe, lexicologia e estilística a partir da evolução constitutiva 
do idioma espanhol desde a época pré romana. Em sua abordagem podemos encontrar alguns 
capítulos dedicados ao árabe e aos elementos árabes em espanhol, ao período de Alfonso X 
com especial destaque para a consolidação da graia e da capacitação sintática e lexicográica 
do idioma românico para expor conceitos históricos, cientíicos ou tecnicismos somente 
encontrados em latim ou árabe. Segundo o autor, Calila e Dimna ilustra o fator tradutório dos 
arabismos medievais que se arraigaram na Península Ibérica de forma mais intensa que na França 
ou na Itália. Cacho Blecua e Lacarra, além da identiicação das inluências dos arabismos a partir 
da ixação crítica da tradução castelhana de Calila e Dimna, recuperam no livro Historia de la 
literatura española – entre oralidad y escritura: la Edad Media, que as produções na época 
afonsina buscavam um respeito ao original sem emendas religiosas nem adições sobretudo com 
Calila e Dimna. García Yebra, destaca-se pelo cuidado que dispensa às produções tradutivas 
dos séculos XII e XIII como formadoras da língua castelhana e fontes de intercâmbio cultural, 
cientíico, ilosóico, literário, em especial nos livros Traducción: Historia y Teoría e En 
torno a la traducción. Embora trabalhado no capítulo sobre STATUS ARS de Calila e Dimna 
o estudo comparado de Georg Bossong, Sémantique et structures textuelles dans le livre de « 
Calila et Dimna ». Essai de théorie textuelle appliquée, Vers une syntaxe textuelle du discours 
scientiique medieval ou La abstracción como problema lingüístico en la literatura didáctica de 
origen oriental, ajudam a identiicar e ilustram as relações fundadas pelo processo tradutório 
que impulsionaram o desenvolvimento e o fortalecimento estrutural da língua castelhana, sem 
desconsiderar a inluência sobre a prosa, a partir do texto objeto de Calila e Dimna. 
115 Jarouche (2005) destaca que o termo chacal (nota 69, p. 306) aparece na tradução castelhana 
como lobo çerval e depois como abnue é uma visível transliteração do árabe ibnu āwà. Ainda 
sobre o chacal (nota 1, p. 364) o tradutor recupera outras incidências para designar o animal 
que apresentam o termo axxacharu-ṣṣawāmu ou xachar jejuador, que, embora pareça ser uma 
deformação de nome próprio, aparece no título em castelhano como anxahar religioso e, em 
outras partes do texto como axara, anxara e axahara praticamente transliterando o original 
árabe (nota 1, p. 373). O tradutor identiica também a utilização de tittuya (nota 85, p. 307), 
ou de pollos del tituy (nota 92, p. 309), como utilização do árabe tītawī ou tītuwà para designar 
uma ave do mar. Em consulta ao dicionário de comércio medieval da universidade de Murcia 
(disponível em: http://www.um.es/lexico-comercio-medieval/index.php/v/lexico/15734/tittuy e 
consultado em agosto 2016), veriica-se a que a deinição desta ave aquática aparece relacionada 
a um arabismo espanhol:
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O estudo comparado de Georg Bossong116 sobre algumas proble-
máticas tradutivas no Calila e Dimna a partir do Pãncatantra em sânscrito, 
da tradução árabe de Ibn Almuqaffac e da tradução castelhana, ajuda a 
identiicar e ilustra as relações fundadas pelo processo tradutório que im-
pulsionaram o desenvolvimento e o fortalecimento estrutural da língua e 
da prosa castelhana a partir de Calila e Dimna. Bossong, em Sémantique 
et structures textuelles dans le livre de « Calila et Dimna ». Essai de 
théorie textuelle appliquée (1979, p. 173-203), analisa as relações tradu-
tórias das estruturas textuais partindo das possibilidades procedimentais 
especíicas de cada um dos idiomas em relação. A relexão de Bossong 
inicia-se com a observação do “papel do artigo”117 na construção textual, 

Com relação à outra ave denominada Catra em castelhano, o tradutor explicita que esta escolha 
pode ser explicada pela semelhança das graias em árabe (nota 1, p. 362). Constam também 
nomes como Marwāt (nota 56, p. 322) que pode ser lido, segundo o tradutor, ao colarem-se duas 
letras inas, como Marūk de modo que na tradução castelhana aparece como Maruca; Kanān 
Abzūn que em castelhano aparece como Cainerón (nota 11 p .345) ou ainda Kaydūr, como Candor 
(nota 28, p. 347). Sussurrar do árabe sārrat aparece literalmente traduzido em castelhano como 
dixo em poridat (em segredo) (nota 35, p. 336). Na falta de um termo para Naja, os tradutores 
espanhóis descrevem un culebro muy grande negro (nota 8, p. 343). Literalmente transcrevendo 
a palavra árabe albarhamiyyūna (nota 8, p. 345), o texto castelhano usa albarhamium e ixa assim 
a primeira manifestação léxica de brâmane em espanhol como observam Rafael Lapesa e Blecua 
e Lacarra, baseados no estudo de Francisco Marcos Marín, e Jarouche que acrescenta a presença 
desta informação também no Diccionario de arabismos y voces aines en iberorromance, de 
Frederico Corriente.
116  Bossong, em Vers une syntaxe textuelle du discours scientiique medieval e La abstracción 
como problema lingüístico en la literatura didáctica de origen oriental analisa outras relações 
de inluências tomando como base a tradução árabe e outras obras narrativas medievais similares 
a Calila e Dimna.  Destaca-se sua análise das parêmias que desempenham um papel importante 
na constituição da literatura proverbial espanhola. Esta relação também é abordada por Ziyad 
Mohammad Gogazeh no artigo “Estudio traductológico de las paremias en el libro de Calila y 
Dimna”. Consciente da possibilidade de outras abordagens, mas objetivando focalizar a relação 
linguística do percurso tradutório, limita-se a relexão ao trabalho de Bossong que aborda 
especiicamente o jogo semântico estrutural das línguas em contato na relação constitutiva de 
tradução (castelhana) da tradução (árabe) da tradução (pehlevi/indiana).
117 Em seu artigo sobre La traducción al árabe y del árabe, García Yebra recupera um estudioso 
que se sobressaiu entre os anos 813 e 846, Al-Juarizmi, pai da aritmética e da álgebra que foi 
traduzido ao latim em 1145 por Roberto de Chester e depois por Gerardo de Cremona, ambos 
colaboradores da Escola de Tradutores de Toledo, para remarcar que o termo álgebra se transpôs ao 
francês como algèbre, ao italiano, inglês e alemão como álgebra e que o fato de que se mantenha 
o artigo árabe (al) em todas as línguas indica que chegou à Europa a partir da Espanha pois as 
palavras que entraram a partir da Itália não conservaram o artigo como exempliicam os termos 
azucar em espanhol, zucchero em italiano, sucre em francês, sugar em inglês, zucker em alemão 
ou ainda o atún espanhol, tonno italiano, thon francês, tunny inglês e thunisch alemão. Importante 
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retomando a análise de um elemento identiicado como marca de assi-
milação cultural arábica. Embora ressalte que a maior parte da estrutura 
textual se mantenha fundamentalmente a mesma em sânscrito, árabe e es-
panhol, segundo Bossong, no plano formal, a estruturação do texto, tanto 
em árabe quanto em espanhol, deriva para uma alternância entre o artigo 
deinido e o indeinido em oposição ao sânscrito que, estruturalmente, por 
não conter artigos, necessita de outros meios especíicos para evitar as 
ambiguidades de delimitação textual. Desta relação ica evidenciado que 
os tradutores árabes e espanhóis puderam desarticular as ambiguidades 
textuais, de forma clara e precisa, ao poder estabelecer a distinção e a 
substituição entre os nomes através de meios morfológicos como o artigo, 
opção inexistente em sânscrito. Bossong airma que a tradução de Calila 

e Dimna reproduz ielmente o emprego do artigo em árabe não caracterís-
tico somente de Kalila wa-Dimna, mas de outras coleções de contos como 
Mil e uma noites.

Bossong também apresenta considerações sobre as fórmulas de 
introdução dos conjuntos textuais narrativos que são marcadas por um 
verbum dicendi, sem especiicação do agente, em árabe e em espanhol 
antigo - o traduzido do árabe. Em árabe o verbo apresenta-se na terceira 
pessoa do plural e na forma passiva e, em espanhol, na terceira pessoa 
do plural. Esta formação é típica da língua árabe devido a sua estrutura 
V-S-O que a impede de começar um relato por advérbios ou por sujeitos 
indeinidos, como no caso do sânscrito, e a impele a empregar verbos 
genéricos na terceira pessoa do plural como za’ama – enunciar, preten-
der - ou za’amü Anna que derivou para dizen que no castelhano de Ca-
lila e Dimna. A utilização desta fórmula introdutória, junto ao emprego 
dos artigos para identiicar os sujeitos agentes, serviu para delimitar a 
ambiguidade dos subconjuntos narrativos na tradução árabe e espanhola 
diferenciando-se, portanto, da estratégia utilizada para marcar o início 
narrativo pelo sânscrito que, reairma-se, é uma língua desprovida de 
artigos. Esta diferença denota que as familiaridades genéticas e tipoló-
gicas não coincidem em absoluto, pois o espanhol apresenta as mesmas 
estruturas que o árabe para realizar as introduções narrativas textuais, 
mas se diferencia totalmente do sânscrito que é membro da mesma fa-
mília linguística semítica. 

frisar que os estudos matemáticos e astronômicos de Al-Juarizmi se basearam em fontes indianas 
que chegaram a corte de al-Mansur e foram traduzidas ao árabe por al-Fazarí. Sua obra aritmética, 
que usou pela primeira vez os números indianos, sobreviveu em sua tradução latina. 
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Por outro lado, os verbos situacionais apresentam a mesma forma 
em sânscrito, árabe e espanhol, porém a tradução árabe e espanhola mu-
dou sua posição linear deslocando-os do início do enunciado, tal como 
aparece no texto em sânscrito, para a posição habitual dos complementos 
circunstanciais de lugar e tempo. 

A exceção dos nomes dos dois chacais Calila e Dimna (Karataka 
et Damanaka), dos touros Bandaba e Sanzaba (Ñandaka et Sanjïvaka) e 
as três trutas Envisa, Delibre e Perezosa (Anâgatavidhâtâ, Pratyutpanna-
mati e Yadbhavisya), os leitores das traduções árabe e espanhola somente 
têm acesso à espécie dos personagens, desconhecendo os nomes próprios 
que vinham explicitados no texto em sânscrito. Segundo o autor, a presen-
ça dos nomes próprios não apresenta nenhuma função textual, não marca 
as introduções narrativas, asseguradas, como remarcadas anteriormente, 
por outros meios linguísticos. Acrescenta ainda que o texto em sânscrito 
possui uma escritura que alterna a utilização do verso e da prosa enquanto 
que as traduções árabe e castelhana uniicaram e desenvolveram, de forma 
inaugural, uma narrativa em prosa literária. 

Em suma, a análise de Bossong detecta que, apesar das variações 
nos meios estruturais expressivos de cada língua em relação, os efeitos 
textuais e semânticos permanecem inalterados no movimento de traves-
sia do sânscrito, do árabe e do insipiente castelhano que buscava, com o 
auxílio da tradução, constituir-se e airmar-se estruturalmente. Com esta 
perspectiva sobre as estruturas formais do texto traduzido, Bossong argu-
menta e conclui que: 

podemos resumir nossa análise das estruturas for-

mais dizendo que os espaços textuais de Pañca-
tantra e seus descendentes árabe e espanhol estão 

notavelmente organizados de maneira semelhante. 

As diferenças que podem ser observadas entre o 

original e suas versões se relacionam a pontos de 

menor importância; em um parte, devem-se ao fato 

de que em P há uma alternância de prosa e verso, 

enquanto que KD e CD são somente em prosa, e, 
em outra parte, às divergências tipológicas entre as 

três línguas em questão, sobretudo divergências en-

tre os meios utilizados para estabelecer a coerência 

textual; o fato de que o sânscrito seja uma língua 
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sem artigo, enquanto que o árabe tenha dois e o es-

panhol três, assume neste contexto um valor exem-

plar. Nos três textos, quatro tipos de subconjuntos 
textuais, claramente distintos, são separados por 
meios formais evidentes; esses meios podem variar 

de um idioma para outro, mas seu efeito permanece 

o mesmo.118

As relações interlinguísticas do latim, grego, sânscrito, árabe e da 
infante língua castelhana revelou, por um lado, que cada língua se cons-
titui na e pela estruturação de critérios de organização expressiva. Esta 
relação se faz visível quando permitimos que a tradução incida, como 
processo e como produto, e demonstre, através do tempo, seu sustento 
por operações de linguagem que promovem sinergias entre as fraturas e as 
fronteiras linguísticas permitindo a inscrição da história das construções 
e das relações culturais a partir do próprio movimento constitutivo da 
linguagem do qual a tradução é adjetiva. 

4.1.2 Sobre a prosa castelhana

Ao considerar o espaço linguístico, ideológico e histórico, pôde-
se reletir sobre as “raízes” do vernáculo como uma escolha linguística 
associada à formulação de um discurso político cultural que guarda em 
germe o cultivo de uma identidade semeada durante uma larga etapa e 
que foi deixando rastros da emergência de uma nova expressão no seio de 
um sistema de recepção e de convivências multiculturais e multilinguís-
ticas. Este processo foi sintetizado por Gomez Redondo através da con-
sideração da prosa vernácula enquanto discurso formal. O mesmo autor 
pondera que o aparecimento da prosa necessita de um país politicamente 
consolidado e, no caso especíico espanhol, atinge-se este estágio favorá-

118 “Nous pouvons résumer notre analyse des structures formelles en disant que les espaces 
textuels du Pañcatantra et de ses descendants arabe et espagnol sont organisés d’une manière 
remarquablement pareille. Les différences que l’on peut observer entre l’original et ses versions 
concernent des points d’importance mineure ; elles sont dues en partie au fait que dans P , on a 
une alternance de prose et de vers, tandis que KD et CD sont uniquement en prose, et en partie 
à des divergences typologiques entre les trois langues en question, divergences surtout en ce qui 
concerne les moyens mis en oeuvre pour établir la cohérence textuelle ; le fait que le sanskrit soit 
une langue sans article, alors que l’arabe en a deux et l’espagnol trois, prend dans ce contexte 
une valeur exemplaire. Dans les trois textes, quatre types nettement distincts de sousensembles 
textuels sont séparés par des moyens formels non-ambigus; ces moyens peuvent varier d’une 
langue à l’autre, mais leur effet reste le même.” (BOSSONG,1979, p. 188-189). (tradução minha)



162

vel na metade do século XIII quando Alfonso X, ao receber um território 
reuniicado de seu pai, pôde desenvolver e fomentar um projeto político-
cultural que começou pelo fortalecimento de uma língua para expressar 
essa nova realidade social visto que o latim já não a representava nem 
do ponto de vista cultural, nem político. Nesse contexto de consolidação 
identitária, seguindo a leitura de Gomez Redondo, a prosa, como expres-
são discursiva, vai abrindo um espaço para desenvolver-se em meio às 
narrações em verso e aos domínios do saber em latim. 

A origem da literatura espanhola está unida ao verso por sua pro-
ximidade com a melodia rítmica das canções, por possuir características 
literárias como a rima, iguras e procedimentos retóricos. Considere-se a 
vida de El Cid, de Fernán González ou os Milagros de Nuestra Señora de 
Gonzalo de Berceo119 como exemplos desse contexto. El Cid dispensa 
apresentação embora já o tenhamos citado anteriormente no corpo do tex-
to. Segundo Moreno Hernandez (2009), Gonzalo de Berceo, clérigo do 
Monastério de San Millán de la Cogolla, em La Rioja, escreveu sobre os 
milagres em um dialeto do castelhano usando como fonte escritos em la-
tim que estavam disponíveis no século XIII, em torno de 1260; sua técni-
ca consistia em traduzir segundo o procedimento retórico da ampliicatio 
para adaptar o texto a mentalidade medieval e campesina. Nessa linha, a 
prosa nasceria como um sistema vazio de recursos literários e buscaria 
estabelecer uma categoria expressiva adotando fenômenos linguísticos si-
milares aos do verso como o cursus e o isocolon120 para constituir-se em 
linguagem literária.  Por outro lado, o discurso em prosa se revela como 
oposição ao latim ao buscar difundir, em castelhano, conteúdos relacio-
nados à ciência, história e leis até então veiculados e dominados por este 
código. Assim, os temas do conhecimento, do saber, reservados ao latim 
e ao domínio da igreja, começam a ser tratados sob uma nova expressão 
linguística e formal que alberga a opção política-linguística do rei sábio: 
a prosa em castelhano121.  A busca da identidade está relacionada com a 

119  Esta obra pode ser consultada em: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/milagros-de-
nuestra-senora--1/html/fedb56be-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html#I_0_
120 O cursus é entendido como um “adorno de la prosa consistente en una categoría rítmica 
situada al in de párrafo”, e o isocolon se maniiesta por medio de “grupos fónicos de parecida 
extensión, dispuestas en forma paralela y articuladas entre sí” (LÓPEZ ESTRADA apud GOMEZ 
REDONDO, 2013, p. 20). 
121 Lacarra e Cacho Blecua (2012, p. 81-82) destacam que o latim, em progressiva decadência, 
continuava sendo a língua comum entre os estudiosos europeus abrindo espaço para que a traduções 
encomendadas em castelhano tenham também servido para repercutir saberes em versões latinas ou 
francesas como, exemplos de grande difusão, o Libro conplido, o Picatrix ou a Escala de Mahoma.
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possibilidade de expressão em castelhano e para tanto, Alfonso X dei-
ne o funcionamento dos códigos linguísticos: a lírica será cultivada em 
galego-português (cujo exemplo remete às Cantigas de Santa María122), 
os assuntos da igreja em latim e a demais matérias em castelhano. Esta 
concepção, associada à criação dos centros de saber, dos Studii alfonsinos, 
possibilitará o desenvolvimento e o fortalecimento da prosa em castelha-
no como expressão formal.

Sob a perspectiva da oralidade, o castelhano era a língua que inter-
cedia, que permitia o contato entre as diferenças e Alfonso X impulsiona 
el lenguaje de Castilla como expressão e extensão de seu poder, como 
ponte e consolidação de uma realidade social e multicultural que mantém 
relações ains. Nesse sentido, cabe considerar que não era a palavra que 
ixava o sentido, era o discurso, o que se ouvia com a autorização do rei. 
Alfonso X almejava o reconhecimento de uma identidade construída e 
busca um meio para constituí-la, difundi-la e expressá-la. Não aleatoria-
mente desenvolve o projeto de oferecer aos espanhóis a ixação de seu 
passado, de suas origens, através da elaboração de volumes dedicados à 
Estoria de España e também da humanidade contida na Estoria General, 
obras capitais não somente para a historiograia, mas para a cultura e a 
prosa castelhana, pois nela se encontram versões bastante difundidas em 
língua românica de importantes obras do pensamento medieval, citadas na 
parte referente à prosa histórica. 

Gómez Redondo em sua breve introdução à edição crítica do Libro 
del Conde Lucanor e reletindo a partir do interesse pela origem da prosa 
medieval, entende que a primeira missão de Alfonso X é a de capacitar o 
românico castelhano como língua oicial do reino, ou seja, o monarca tem 
a pretensão de integrar seu reino em torno de uma língua uniicada, proce-
dimento que criaria uma identidade e uma consciência coletiva. Esta linha 
de raciocínio pode ser, preservando as nuances conceituais, enlaçada com a 
relação histórica da tradução e o fortalecimento da língua para constituição 
dos Estados primordiais, conforme o destaque de Delisle e Woodsworth 
(1998, p. 37-38) ao descrever a história da tradução literária como um mo-
vimento inerente à construção e à reairmação de identidades nacionais. 

Ao considerar então a busca da identidade relacionada ao estabele-
cimento da língua castelhana como expressão formal, através da utilização 
do discurso em prosa, objeto desenvolvido de forma acentuada nos centros 

122 Edição completa da letra e música com notas, metriicação, facsímiles disponíveis para 
consulta em: http://www.cantigasdesantamaria.com. 
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de tradução ou saber afonsinos, recupera-se o caráter fundacional da es-
critura, fundacional entendido como difusor de ideias e estruturas conside-
rando que destes trabalhos e esforços coletivos instauram-se os primeiros 
gêneros em prosa castelhana. Ainda que toda classiicação seja arbitrária, 
adotar uma metodologia auxilia a estruturar e organizar as aproximações 
e, portanto, como estratégia de abordagem, a consideração da classiicação 
da prosa em histórica e relato, segundo Gomez Redondo (1998), abre uma 
via interessante para re-situar a relexão sobre a tradução como o elemento 
que dispara, que funda as produções textuais em prosa na Idade Média, 
iniciando-se no século XII e acentuando-se no século XIII. 

4.1.3 Prosa histórica 

Conforme observa Rafael Lapesa (1986), durante o período de 
atuação do Arcebispo de Toledo123, D. Raimundo, a prática habitual, em-
bora não tenha deixado rastros escritos em língua vulgar, consistia em um 
trabalho em grupo para tradução de obras árabes ou hebreias que conta-
vam com um judeu que se encarregava da versão oral em língua româ-
nica, e um cristão que transladava esta versão para o latim, prática esta 
que já ocorria há um século sob o regime de Fernando III, quem, por sua 
parte, criou um serviço de chancelaria eicaz e aberto aos novos modos 
expressivos da língua vernácula em torno de leis e traduções. D. Raimun-
do é o responsável pela encomenda a Almerich, um antigo companheiro 
de estudos, de um itinerário da Terra Santa com menção às passagens 
bíblicas relativas a cada lugar conhecido como La Fazienda de Ultra-
mar - uma composição hebreia das passagens bíblicas com referências à 
Vulgata produzidas entre 1126 e 1152, segundo datação de Moshé Lazar 
(apud GÓMEZ REDONDO, 1998, p. 111). O original, perdido, estima-se 
produzido em latim, provençal ou vasco e estudos posteriores sugerem 
que a data seja revisada e situada por volta de 1220 e 1230 como uma 
tradução ao castelhano que obedecia a recomendação do IV Concílio de 

123 D. Raimundo de Sauvetat o Raimundo de Toledo, monge da Ordem de Cluny, nomeado 
chanceler de Castilla em 1130 por Alfonso VII, impulsionador da Escola de Tradutores de Toledo, 
um grupo de tradutores formado por moçárabes e judeus toledanos, professores de Madraçal, que 
fomentaram a transmissão de importantes avanços em medicina, álgebra, astronomia, ilosoia 
árabe e hebreia de inluência aristotélica através de traduções do árabe ao castelhano (orais), do 
castelhano ao latim (escritas) ou do árabe, grego ao latim. Entre os tradutores mais conhecidos 
estão o moçárabe Domingo Gundisalvo, o judeu convertido Juan Hispalense, o italiano Gerardo 
de Cremona e o escocês Miguel Scoto. Para uma informação mais detalhada consultar o já citado 
livro de Clara Foz (2000), El traductor, la Iglesia y el Rey. La traducción en los siglos XII y XIII.
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Letrán para aproximar os conteúdos dogmáticos das línguas vernáculas. 
Por conseguinte, o início do século XIII oferece registros de um processo, 
no seio de um sistema cultural, que busca airmar uma língua como norma 
e sistema e, desta forma, o livro La Fazienda de Ultramar se situa não 
somente como testemunha mais antiga de uma obra em prosa castelhana, 
intermediada pela tradução, mas também, como airmam Gómez Redon-
do (1988) e Lacarra (2012), pode ser considerado o primeiro registro de 
uma tradução de passagens bíblicas a uma língua vulgar. 

Alfonso X, ao assumir o trono em 1252 com a morte de seu pai, 
D. Fernando, se insere em um contexto já ambientado por referências que 
buscam uma leitura e escrita da história bebendo em fontes que passaram 
por operações tradutivas. Em decorrência desse contexto, os studii afon-
sinos naturalmente patrocinam o desenvolvimento dessas práticas expres-
sivas elaborando obras intermediadas por um iel trabalho tradutório de 
fontes árabes e também favorecendo a composição de obras concebidas 
pelo monarca cujo objetivo era sedimentar as referências de seu presente 
histórico e instaurar novos parâmetros de conhecimento e comportamento 
tanto individual quanto coletivo. 

Sob a perspectiva da história, considerada por Alfonso X como 
expressão completa do homem, de seu saber e realidade, o desenvolvi-
mento da prosa histórica busca revelar e ixar as raízes que alimentaram 
o presente histórico de uma sociedade que se quer reletida, pensada e 
caracterizada através da criação de uma pauta identitária que pode ser 
construída pela composição da Estoria de España e da General estória. 
Estas obras caracterizam um marco na historiograia ao serem produzidas 
em prosa e em castelhano. Na Estoria de España são absorvidas em forma 
de prosa algumas cantigas de gesta ou lendas épicas e na General estória, 
aparecem a historia de Tebas - em consequência do Roman de Thèbes 
francês, as peripécias de Ulisses, as façanhas de Alexandre Magno e tam-
bém episódios das Metamorfoses e das Heroides de Ovidio, chamadas por 
Alfonso X de Libro de las dueñas. Este último também assume a função 
pioneira de primeira tradução ao castelhano das epístolas heroico amoro-
sas de Ovidio que, no século XIV, foram vertidas ao catalão por Guillem 
Nicolau e no século XV foram traduzidas de forma completa sob o nome 
de Bursario124 por Juan Rodríguez del Padrón. Estas referências em pro-

124 Este texto pode ser localizado sob o código de ms. 6052, manuscrito da Biblioteca Nacional 
de Madrid, del siglo XV e o códice II/2790 (sigla P) da Real Biblioteca de Madrid. Também 
existem códices deste texto que podem ser localizados na British Library, na Bibliothèque 
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sa aparecem reelaboradas de forma dramatizada ou anedótica e indicam 
que estas fórmulas de estruturação e narrativa, as divisões das unidades 
e as construções dos argumentos, vão também inluir na prosa de icção, 
sobretudo nas historias de cavalaria, segundo apontam Lacarra e Cacho 
Blecua (2012), identiicando desta forma a produção textual de Alfonso X 
como uma coniguração poética do relato histórico que continuou vigente 
e evoluindo com a presença de elementos mais literários no decorrer da 
Idade Média. É interessante observar que, à diferença do acervo literário, 
a historiograia medieval conta com abundante material escrito, bibliote-
cas, arquivos, manuscritos – muitos ainda inéditos, que estão disponíveis 
para que se sigam realizando novas abordagens e descobertas deste im-
portante período da história espanhola que, longe de estar esgotado como 
relexão, também acentua e torna visível o viés tradutório como elemento 
de construção histórica, cultural, linguística e literária.   

4.1.4 Prosa relato

Durante o século XIII e, sobretudo com Alfonso X, à parte da prosa 
histórica, começam a serem difundidas várias obras cujo objetivo atendia à 
reunião de saberes dispersos para fornecer à sociedade instrução e referên-
cias e assim perilar um espaço de convivência coletivo. O resultado destas 
incursões textuais, observáveis desde o inal do reinado de Fernando III, foi 
associado sob a categoria de prosa relato por Gomez Redondo e, nesta ca-
tegoria, se poderiam inserir textos que izeram parte da atividade jurídica, 
cientíica, gnômica ou recreativa. Para examinar o desenvolvimento dos es-
paços textuais da prosa relato, considera-se o trabalho de uniicação e ixa-
ção de hábitos consuetudinários nas atividades jurídicas e legislativas por 
parte de Fernando III, quem encomenda a tradução do Liber indicum - o 
Fuero juzgo, e prepara um novo código legal, o Setenario, inalizado na épo-
ca de Alfonso X junto com outras obras jurídicas como Fuero real, Espéculo, 
Siete Partidas. Alem dos códigos legais, a prosa relato também abrangeria 
os tratados de astronomia, astrologia, de exemplos e recreação como o Libro 
de los juegos, Lapidario, Libro complido en los judizios de las estrellas, Li-

National de París, na Fundation Bodmer e na abadía panormitana de San Martino delle Scale. 
Consultar: GONZÁLEZ ROLAN, Tomás -Pilar; SAQUERO SUÁREZ. Las cartas originales de 
Juan Rodríguez del Padrón: edición, notas literarias y ilológicas. Disponível em: https://dialnet.
unirioja.es/servlet/articulo?codigo=90706 e CANCELA CILLERUELO, Álvaro in Cuadernos 
de Filología Clásica. Estudios Latinos 2012, 32, núm. 1 187-213, disponível em: http://revistas.
ucm.es/index.php/CFCL/article/viewFile/39868/38344.
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bro de los animales que caçan, Libro de los cien capítulos, Libro de Picatrix, 
Libro del saber de astrología, Tablas Alfonsies entre outros125. 

A prosa relato se constitui, então, no conjunto de textos que se re-
lacionam ao conhecimento, ensinamento e à formação e, dentro desta ca-
tegoria, estaria subescrita uma segunda classiicação que busca organizar 
textos que esboçam certa estrutura narrativa com orientação gnômica e 
cuja função poderia ser doutrinal ou didática. A diferença entre os textos 
pode resultar tênue porque compartilham, além das características de tra-
balhar o saber e sua importância cotidiana, o fato de procederem do Orien-
te por traduções de textos árabes, de forma direta ou indireta. Entretanto, 
esta subclassiicação torna-se interessante, para esta pesquisa, pela possi-
bilidade que abre para pensar as produções textuais com uma orientação 
discursiva que trabalha distintos graus de diiculdade, determinando, desta 
forma, a acessibilidade dos leitores126, do público alvo. Logo, na prosa com 
função doutrinal, o escritor organiza as matérias e os materiais linguísticos 
através de um substrato literário que encerra um pensamento sucinto para 
traduzir um sentido, ou um preceito de moral, com o objetivo de formar 
uma opinião geral destas máximas ou sentenças; já a prosa com função 
didática se constituía por uma orientação que guiava o comportamento à 
relexão individual em textos com maior presença de iccionalidade. 

4.1.4.1 Prosa doutrinal

 A prosa de relato doutrinal buscava a consecução de um modelo 
de organização da sociedade que reletisse a imagem do homem como 
125 Para pesquisa deste material, a Biblioteca Digital de Textos del Español Antiguo, disponibiliza 
um acervo da obra em prosa de Alfonso X com 21 manuscritos referentes aos tratados preparados 
pelos Studii afonsinos com uma série de versões posteriores da General Estoria II, V y VI. Aí 
podem ser consultados : Moamyn-Libro de las animalias -1250; Judizios de las estrellas - 1254 
-1254; Picatrix de Alfonso X - 1256-1256 ; Libro de las cruzes -1259-1259; Lapidarios de Alfonso 
X - 1250-1279; Tablas de Zarquiel - 1254-1260; Cánones de Albateni - 1254-1260; Libro de las 
leyes -1256-1265; Estoria de España I - 1270-1284; General Estoria I - 1272-1275; Libro de las 
formas y de las imágenes - 1276-1279;  Libros del saber de astronomía e Libro del cuadrante 
señero - 1277-1277; General estoria IV - 1280-1280; Libros de ajedrez, dados y tablas - 1283-1283; 
Estoria de España II - 1284-1347;  General estoria V - 1201-1400; Setenario - 1301-1350; General 
estoria VI - 1301-1350; General estoria II - 1301-1400 General estoria V1401-1500. Disponível 
em: http://www.hispanicseminary.org/t&c/ac/index-es.htm. Acesso em 01/12/2016.
126 Pretender o texto objeto, a partir da construção de uma forma de ler, aproxima-se do objetivo 
que esta pesquisa está tentando desenhar ao propor a leitura de Calila e Dimna enquanto 
prototexto literário pelo viés da parrésia pensada enquanto forma (a tradução dizendo verdades) 
e conteúdo (discurso em prosa que não segue a retórica por incitar a construção de si, do sujeito 
leitor com base em verdades). Dizer a verdade é sempre um ato a posteriori – o que se diz depois. 
Nunca é anterior, verdadeiro ou falso, mas sim performativo. 
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ser social e favorecesse uma construção identitária que intervisse nesta 
realidade coletiva. Estas obras começam a difundir-se na Península Ibérica 
em torno do século XI ou XII entre o grupo de origem judia, quem tam-
bém serão responsáveis por impulsionar estas versões quando assumam a 
função de médicos reais. Inúmeros problemas referentes aos materiais que 
servem de fonte diicultam uma datação exata destas obras, mas é bastante 
provável que estes textos tenham se propagado primeiramente em latim – 
motivo plausível que justiicaria seu alastramento pelo Ocidente europeu. 
Consideram-se abundantes as obras medievais formadas por provérbios 
contidos em coleções árabes e muitos atribuídos a ilósofos gregos e, com 
relação à situação espanhola, muitos dos originais chegam da Índia, atra-
vés do árabe, já com uma longa história de anuvad127. Entre as obras que 
podem ser catalogadas neste grupo estariam o Libro de los buenos prover-
bios, Los bocados de oro, Flores de Filosoia, Libro de los cien capítulos, 
Poridad de las poridades, Libro del cavallero Zifar, Libro de los doce sa-
bios, textos onde começam a aparecer uma tênue narração que serve para 
estruturar a exposição dos provérbios, sentenças ou máximas.

4.1.4.2 Prosa didática

Na prosa de relato didático as estruturas de argumento não neces-
sariamente perseguem uma realidade objetiva, mas se coniguram como 
exemplos, como pequenos contos, como relatos breves que, simulando ou 
“iccionalizando” uma realidade através de determinados protagonistas, 
permitem ao leitor observar uma determinada circunstância e a partir des-
ta, reletir e agir em consequência. Quem aciona e constrói o sentido é o 
leitor. Estes textos se disseminam pela Península durante o século XIII, a 
partir de traduções que se remontam à origem oriental, podendo ser exem-
pliicados pela presença de textos como Calila e Dimna, Sendebar128 ou 

127 No capítulo II recuperamos a relação do conceito de tradução em sânscrito que signiica 
“dizer depois ou outra vez”, corroborando, ilustrando ou explanando algo “já dito” (MONIER-
WILLIAMS, 1997, p. 38 apud BASSNETT & TRIVEDI, 1999, p. 9) para reforçar aqui a ideia de 
que muitos textos medievais se disseminavam tanto pela oralidade ou escrita justiicando assim 
suas diferenças de recepção textual. 
128 Esta narrativa gira em torno de problemas relacionados a predição sobre o herdeiro que será 
acusado de assédio por uma concubina real que obrigara ao rei a condenar seu ilho à morte 
muito embora a execução seja prorrogada pela intervenção de sete conselheiros que buscam 
reverter a sentença através de narrações diárias. A mulher intervém também com narrações 
para reestabelecer a condenação. O rei escuta ambos e vai modiicando o julgamento até que 
passados sete dias, tempo em que o infante deveria manter-se em silêncio por um conjuro astral, 
esclarece a situação utilizando também narrativas e assim detém sua própria execução. O prólogo 
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o Barlaam e Josefat, esta última traduzida ao castelhano a partir de origi-
nais latinos. Cabe aqui a ressalva de que nesta categoria Gomez Redondo 
insere e classiica o Libro del Conde Lucanor como um exemplo de ma-
turidade da escritura castelhana e de uma consciência da função de autor, 
embora a crítica também o catalogue, como uma reescritura da tradução 
do Livro de Calila e Dimna do qual derivam estruturas e elementos argu-
mentais básicos reapropriados em Lucanor. Para tal argumento bastaria 
considerar a airmação de Lacarra e Cacho Blecua (2012) de que Calila e 
Dimna caracteriza uma experiência literária que ensinará novos modos de 
contar e de organizar os relatos deixando rastros de forma direta ou indire-
ta em textos produzidos posteriormente como atestam os Castigos del Rey 
Don Sancho IV, el Zifar ou El Conde Lucanor ou ainda, segundo  Juan 
Vernet, “el Calila e Dimna [...] será utilizado en el Conde de Lucanor, en 
el Libro de los gatos y en el Libro de los enxemplos.” (1966, p. 219). Am-
bos os textos - Calila e Dimna e Libro del Conde Lucanor - são represen-
tantes de uma mesma classiicação, a literatura didática e compartilham a 
mesma estrutura dialógica, porém, dentro de uma mesma tipologia podem 
ser classiicadas distintas obras que pedem para ser lidas em sua especi-
icidade: a obra traduzida de Calila e Dimna (1252) com seu contexto de 
partida e de chegada e a obra posterior de Don Juan Manuel (1375) quem 
teve acesso às traduções que circulavam pelos studdi de Alfonso X e que 

do livro informa que o infante don Fabrique, irmão de Alfonso X, encomenda sua tradução do 
árabe ao castelhano em 1253, dois anos após a tradução de Calila e Dimna.  De acordo com 
Gómez Redondo (1988, p. 214-234) sua origem é indeterminável muito embora existam quatro 
teorias que buscam determinar sua composição. A primeira, de Benfey, está associada aos Jatakas 
budistas, com procedência hindu, transmitidas aos árabes sob alguma derivação persa; a segunda, 
de Perry, frente a insistência de um original que ateste a hipótese de Benfey, formula a sua 
determinando que a criação da narrativa foi realizada nos últimos anos do império Sassânida 
no século VI; a terceira teoria, de G. Artola, concilia a origem hindu como fonte literária para 
uma narrativa elaborada na corte iraniana; a quarta, de M. Epston, propõe, a partir da análise de 
alguns provérbios e da semelhança com o Livro de Esther, que uma versão hebraica foi traduzida 
ao persa. Tal indeterminação deve-se também a existência de dois ramos com estrutura narrativa 
diferente: - o ramo oriental, mais arcaico e próximo dos manuais de saber com um solo sábio, 
que apresenta versões em siríaco, grego, árabe, três em pehlevi e a castelhana, e o ramo ocidental 
representado pela recriação hebraica que derivou na versão latina Dolophatos sive de rege et 
septem sapientibus ou Os Sete Vizires onde a tese oriental é substituída por valores temáticos e 
morais mais ains ao cristianismo e próximos dos manuais de predicação. O Sendebar castelhano 
se transmite sob duas contexturas: pela tradução em Castela na metade do século XIII e através 
da cópia do século XV que se conserva no manuscrito 15 da RAE sob o códice de Puñonrostro 
– códice que também conserva uma cópia do Libro del Conde Lucanor. No século XIX ainda 
se pode noticiar a transmissão do Sendebar através de publicações em cordel conforme indica 
LACARRA & PAREDES (2006, p. 9). Segundo Gómez Redondo, a complexa transmissão deste 
texto gerou erros, omissões e incoerências textuais e destaca que sua tradução no século XIII 
estava associada ao saber, à formação de príncipes enquanto que a cópia realizada no século XV 
assumiria uma orientação misógina. 
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portanto, podem ter servido de entretexto, de inspiração para seu trabalho 
de reescritura e reelaboração estilística. 

4.1.5 Prosa narração

Gomez Redondo ainda elenca uma terceira categoria de prosa que 
se desenvolveu no inal do século XIII e a princípios do século XIV, ou 
seja, a prosa narração que versaria sobre a antiguidade greco-latina, so-
bre temas de cavalaria do rei Arthur ou de Carlos Magno em acordo com 
uma sociedade que almejava a aventura e os relatos amorosos iccionais 
como entretenimento. Assinala o autor que esta categoria apresentaria o 
amadurecimento da prosa em sua dimensão literária por excelência.

4.2 DA TRADUÇÃO COMO ESCRITA FUNDACIONAL

Este breve histórico sobre o desenvolvimento da prosa como dis-
curso formal serve para colocar em evidência uma das grandes contribui-
ções dos “escritores-tradutores” que, anônimos em sua maioria, tinham 
diante de si a responsabilidade de transcrever vocábulos que se referissem 
à realidade e de criar enunciados para as novas ideias, as que se veriam 
ditas em uma estrutura linguística e escriturária distinta. A fundação da 
escritura em prosa ouviu o que se dizia em distintas áreas, narrativas his-
tóricas, cientíicas, jurídicas, de entretenimento e, como atesta Calila e 
Dimna, narrativas que inscreviam a linguagem com valor literário, ou 
seja, que problematizavam a linguagem em seu aspecto de representação, 
iccional. García Yebra, de fato, comenta que:

Se podría pensar que todas estas traducciones 

ilosóicas o cientíicas no tienen relación con 
lo que suele entenderse por literatura. Sería una 

opinión errónea. Las grandes obras literarias se 

apoyan, al menos indirectamente, en las ideas y 

en los conocimientos cientíicos dominantes en la 
época en que aquéllas se escriben. (1989, p. 314)

Destarte observa-se que o processo de transmutação dos distintos 
textos em distintas obras, proporciona aos escritores-tradutores o desen-
volvimento de habilidades para articular procedimentos de realização 
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escriturária que fecundariam a expressão literária com modelos estrutu-
rais tais como o desenvolvimento de argumentos, a utilização destes ar-
gumentos para atrair o leitor, o tratamento do tempo interno do relato ou 
ainda, coniguraram a utilização dos diálogos para possibilitar a entrada 
dos personagens, do pensamento e das relexões, constituindo assim, for-
malmente, o que se denomina, nas palavras de Gomez Redondo, como 
espaço textual. As considerações aqui apresentadas têm como objetivo 
demonstrar, de forma signiicativa, que a contribuição do processo de es-
crita através de um sistema expressivo diferenciado, tanto formal como 
linguístico, está relacionada à invenção e a elaboração deste espaço tex-
tual, ou seja, à observância de um processo dentro do sistema de estabe-
lecimento linguístico que é também um espaço de construção escriturária 
que estimula o desenvolvimento do sistema literário. Este espaço textual 
existe porque acolhe linhas de desenvolvimento temático que respondem 
e dão sustentação às indagações históricas e culturais através da recapa-
citação do tecido linguístico com o auxílio de uma nova forma textual: a 
expressão escrita da língua castelhana em forma de prosa iccional. 

Ao objetivar este espaço textual percebe-se que o contexto que en-
volve a recepção de Calila e Dimna pode ser lido como estratégia para 
repensar e enfatizar a força disparadora da tradução por detrás do desen-
volvimento da expressão literária - uma tradução que funda e aciona sen-
tidos na cultura em que está intervindo. O processo tradutório se desdobra 
para ver-se observado como um trabalho que ou aceitou o material alheio 
e transliterou ou remodelou e deu polimento a sua expressão inscrevendo 
novos modelos escriturários que, em sua contexto referencial, foram de-
senvolvidos fora de seu domínio territorial, cultural e histórico. Neste mo-
mento da leitura recupera-se a noção de Lefevere sobre a tradução como a 
“forma mais reconhecível de reescritura e a potencialmente mais inluente 
por sua capacidade de projetar a imagem de um autor e/ou de uma (série 
de) obra(s) em outra cultura, elevando o autor e/ou as obras para além dos 
limites de sua cultura de origem.” (2007, p. 24-25). 

A tradução praticada neste espaço é um instrumento de conhecimen-
to e de transferência cultural sob o jugo de universalidades e, por esta razão, 
ao considerá-lo como um fato histórico-cultural, perila o encontro do texto 
objeto e do texto fenômeno e pode visibilizar o processo tradutório enquanto 
refundição de outras verdades que se desvelam pela tradução. 

A escrita da história ixou a abordagem canônica do texto objeto de 
Calila e Dimna como um clássico da prosa espanhola, mas de certa forma, 
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escamoteou a característica essencial de elemento fundador da expressão 
de uma identidade através de um discurso que se disseminou e se amalga-
mou, na língua e na escritura, como um fenômeno da tradução. A tradução 
de Calila e Dimna poderia exempliicar a relexão de sobre o contato com 
uma escritura criativa que marca o desenvolvimento da literatura. Calila 
e Dimna inaugura em castelhano um forma de narrar e assim, situa a tra-
dução como este movimento que Delisle e Woodsworth descrevem como 
“giving birth” to literature (2012, p. 62).

O texto traduzido de Calila e Dimna foi objetivado a partir da sua 
recepção na cultura de chegada, determinaram-se suas origens e seus per-
cursos a partir de sua presença material, da obra.  Uma breve panorâmica 
pelos compêndios sugere a presença de uma leitura que, de certa forma, 
ameniza contradições, cria cânones e interpretações que se repetem e 
fecham o texto controlando a leitura, ou exercendo o poder de controle 
conforme a leitura de Lefevere. Calila e Dimna, a obra, é associada às 
“colecciones novelísticas [...] en traducciones castellanas cuya sintaxis 
trasluce fuertemente la de los textos árabes originários” (LAPESA, 1986, 
p. 232-233), ou uma versão castelhana que “supone uma experiência li-
terária que ensenará unos nuevos modos de narrar y de organizar los 
relatos” (LACARRA; CACHO BLECUA, 2012, p. 397), ou “la primera 
colección de cuentos orientales traducidas al castelhano” valorizando o 
“Calila” a partir de sua “dimensión oriental” que introduz motivos temá-
ticos e técnicas narrativas e também por seu conteúdo que ilustraria “la 
coniguración social que lo acoge” (GOMES REDONDO, 1998, p. 182-
183). Também se pode ler que a importancia de “Calila e Dimna se debe 
no solo a su contenido, que reforzó la tradición de las fábulas animales 
[…] sino también a la gran riqueza de técnicas narrativas que se desplie-
gan a lo largo de la obra  y que constituyen la base de la narrativa breve 
posterior […].”(ALVAR et al, 2014, p. 104). É evidente que as considera-
ções partem de um produto inalizado e cujo processo é somente aludido, 
quando não secundado, como no caso Marcelino Menéndez Pelayo que 
explicitamente se refere ao Calila e Dimna como uma “mera tradução”. 
Fixa-se um signiicado em detrimento do signiicante, da signiicância. 
No entanto, contra todo prognóstico, no prefácio de Gonzalo Fernández 
Parrilla para o livro El concepto cultural alfonsi, intitulado El milagro de 
la traducción, me deparo com a assertiva: “Pese a ser uma traducción, 
Calila e Dimna es considerada un clásico de la prosa castellana. Curi-
sosamente lo que en Toledo se tradujo del árabe era también una traduc-
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ción, del persa antiguo o pehlevi.” (2004, p. 11). Esta abordagem desvela 
um desvio sutil: “Pese a ser una traducción” insta a leitura a descompor 
a história para re-signiicar a doxa.  “Pese a ser una traducción” eviden-
cia que a construção do sentido também implica uma intermediação e é 
necessário perceber - ver através de, é necessário reparar para acionar 
o sentido e captar outras construções, outras possibilidades de leituras. 
Exatamente por ser considerado um cânone da prosa castelhana, Calila e 
Dimna impõe repensar a tradução pela fusão do texto objeto e do texto fe-
nômeno, repensar de forma atenta à escuta do que diz a obra e do que ouve 
ou houve com a tradução. É necessário que o texto objeto também possa 
falar daquilo que já esqueceu: sem apesar de, nem pesares, o cânone da 
prosa castelhana é uma tradução. Calila e Dimna, esta primeira tradução 
ao castelhano em prosa literária se reinscreve de forma performativa: a 
mesma obra que por sua força literária parece ter secundado a visibilidade 
de seu processo tradutório constitutivo, devolve à tradução seu status quo: 
uma operação de linguagem que sustenta tanto a obra quanto o texto e 
que, a partir de sua capacidade engendradora de múltiplos sentidos, reve-
la-se como sistema signiicante da tradução, uma reescritura fundacional. 

Kitāb Kalīla wa-Dimna foi a primeira obra árabe traduzida em 
prosa narrativa sem fundo religioso e, curiosamente, compartilha tam-
bém com a tradução de Calila e Dimna, o status de primeira obra em 
prosa narrativa de origem oriental traduzida ao castelhano. García Ye-
bra indicou o camino ao considerar que “El Calila e Dimna renació así 
en las literaturas occidentales a través de traducciones de una traduc-
ción de otra traducción”.  Da obra ao texto, do texto objeto ao texto 
fenômeno. A condição de tradução da tradução do Kitāb Kalīla wa-
Dimna é o desaio que se emaranha em Calila e Dimna, não somente 
uma obra material passível de interpretações e classiicações, mas um 
rastro histórico, uma prova129 viva da tradução em si e por si. Esta é a 

129 Carlo Ginzburg (2002) em Relações de força - História, retórica, prova, dá especial destaque 
à questão da prova como elemento relevante para investigar indícios arqueológicos e literários 
que possibilitem buscar as verdades nas investigações sobre o passado. A busca da prova como 
um fato, no sentido que aboradava Nietzche, de que para que exista um fato é necessário que se 
atribua um sentido, permite contrapor o sentido construído e a sua ocorrência certiicada, inscrita 
na realidade. Cabe entretanto remarcar que Ginzburg diverge da consideração do historiador 
como um “narrador” que busca verdades construídas através da linguagem, das intervenções 
de um sujeito produtor de sentidos. Retoma-se no entanto este extrato de leitura que identiica 
a emergência da “prova” como elemento que se destaca, se recorta e, com este movimento, 
recupera-se a proposta de Even-Zohar sobre texto, tradução, história e cultura como elementos 
que possibilitam focalizar o passado e torná-lo suscetível de exame, ou torná-lo pensável em 
outra situação, ao considerar que a leitura desloca e atualiza construções imaginárias distintas 
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leitura da poética de Calila e Dimna: o reconhecimento performativo 
desta tradução no nascimento da prosa literária castelhana. 

Por outra parte, este reconhecimento, esta condição de prova do 
fenômeno tradução em si e por si, roça outro paradigma problemático 
para a constituição e o valor da tradução: Calila e Dimna, como prova, 
atesta a impossibilidade de uma relação direta com a obra original. É tra-
dução anônima de uma tradução árabe de uma tradução persa de um texto 
indiano que, por sua vez, estava ligado à oralidade – elemento primordial 
comum tanto à tradução quanto à literatura. Antes de ser palavra, foram 
vozes, múltiplas vozes. O sintagma, do grego sýntagma, ou seja, a consti-
tuição de Calila e Dimna é, essencialmente – e aqui entendemos a essên-
cia como ser algo sem o qual não poderia ser, uma tradução cujo original 
foi perdido. O original que para os Estudos da Tradução serve como con-
traponto para deinir, referendar e qualiicar a tradução, não existe. A lei-
tura que aciona o sentido, que dá vida à obra, que sobreviveu e se dissemi-
nou em forma de texto, torna consciente o inconsciente, deixa falar o que 
esqueceu ou dá voz ao silêncio e a invisibilidade que circunda o processo 
tradutório. Não se pode ler o original do que poderia ser o “disparador 
primeiro” do Kitāb Kalīla wa-Dimna. O acesso desta obra só é possível 
através de seus pseudo-originais inspirados ou, dito de outro modo, das 
inúmeras traduções ou reescrituras do Livro de Calila e Dimna130. 

Para que o sentido se instale, para que se capture um fragmento de 
sentido, é preciso desdobrar as leituras, romper a linearidade da doxa e 
inscrever o paradoxo. Uma possibilidade de desdobramento desta leitura 
seria considerar que talvez a mesma tradição literária que reconhece a 
força narrativa e canoniza a obra, escamoteia, ignora e dissocia o papel 
fundador, o caráter de persistência da tradução pela tradução que esta 
composição textual põe em evidência. 

sob uma combinatória entre sujeitos históricos particulares.
130 As inúmeras traduções ou reescrituras do Livro de Calila e Dimna podem ser lidas sob uma 
ótica que insiste airmar que o texto nada deve à distância dos originais, aos desvios tradutivos ou 
inidelidades criadoras, antes faz parte daquela “riqueza heterogênea” da qual falava Borges em 
Las versiones homéricas, pois a “esa diicultad feliz debemos la posibilidad de tantas versiones, 
todas sinceras, genuinas y divergentes.” E ainda nesta perspectiva, recordar que “presuponer que 
toda recombinación de elementos es obligatoriamente inferior a su original, es presuponer que el 
borrador 9 es obligatoriamente inferior al borrador H – ya que no puede haber sino borradores” 
Nesse sentido, esta reescritura ilustra esteticamente a ideia de que todo texto, enquanto borrador, 
rascunho, admite uma correção, uma nova leitura, uma nova reescritura, uma outra tradução. 
Ou dito de outro modo e ainda seguindo a Borges, pode-se pensar que, de fato, todo “original” 
é iniel a sua tradução. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/desterro/article/
download/8974/8323.
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Fernando pessoa dizia que “O rio corre, bem ou mal, / Sem edição 
original.”, e assim, quando se deixa o texto fenômeno atravessar o texto 
objeto, percebe-se o que a tradução de Calila e Dimna põe de manifes-
to uma discussão teórica e estética: a história não salvou o original, ao 
contrário, recuperou a cópia. Se antes deinimos a relação e a recepção 
do outro como outro singular então é possível agora pensar, através da 
reescritura de Calila e Dimna, na singularidade da cópia. A cópia como 
ato de imitação de um gesto anterior ou, mais precisamente, a verdade da 
reescritura, da tradução como escritura fundacional, como difusora de 
elementos culturais.
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5 TRADUÇÃO E PAHRESĬA: O NASCIMENTO DA PROSA 
FICCIONAL

“Só a escritura, enim, pode desdobrar-se sem lugar de origem; só ela pode 
frustrar o jogo de qualquer regra retórica, qualquer lei de gênero, qualquer 

arrogância de sistema: a escritura é atópica; 
com relação à guerra das linguagens, que não suprime, mas desloca, ela 

antecipa um estado das práticas de leitura e de escritura, onde é o desejo que 
circula, não a dominação.”

 (R. BARTHES, O Rumor da Lingua)

5.1 INAUGURANDO A PROSA FICCIONAL

Nas raízes do estabelecimento formal da língua castelhana pôde-se 
identiicar o caráter fundacional da escritura em prosa iccional através 
da tradução. Esta ideia se reinscreve neste capítulo buscando recuperar 
e exempliicar a hipótese de que, além da prosa relato e da prosa his-
tórica, a tradução também foi a estratégia necessária para o surgimento 
da prosa iccional em castelhano. Dito de outro modo, a prosa iccional 
que se desenvolveu literariamente na história textual castelhana, como 
em outros sistemas literários, foi forjada a partir da tradução. Tal proposi-
ção, entretanto, não reclama nenhum status de originalidade. Antes chama 
uma pratica signiicante que coloca no centro da leitura e da escrita da 
história, da tradução e da literatura, o elemento simbólico que aproxima 
estas disciplinas: uma escritura que agencia, inscreve e apaga o sentido, 
uma linguagem cujo pensamento é sempre exterior: icção, representação, 
metáfora. Neste sentido o texto mais famoso da literatura espanhola, Don 
Quijote de la Mancha131, tão impregnado já no imaginário de todos [que 
ainda que desaparecesse jamais seria apagado ou esquecido visto que, 
de alguma forma, todos sabem ou ouviram falar de um cierto hidalgo de 
la mancha, como dizia Borges] também poderia ser lido como um texto 
forjado, quer dizer, que representa-se através de uma tradução e de uma 
história, escrita pelo historiador arábico Cide Hamete Benengeli: 

131 Garcia Yebra (1994, p. 186-202) em uma conferência sobre El Quijote y la traducción tece 
comentários sobre a relação em vários planos que o Quijote estabelece com a tradução, seja 
a ictícia, a verdadeira, as inumeráveis traduções das quais foi alvo, o papel do tradutor, do 
mecenas ou ainda do valor linguístico da tradução. 
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Cuando yo oí decir «Dulcinea del Toboso», quedé 
atónito y suspenso, porque luego se me representó 

que aquellos cartapacios contenían la historia de 

don Quijote. Con esta imaginación, le di priesa que 

leyese el principio, y, haciéndolo ansí, volviendo de 

improviso el arábigo en castellano, dijo que decía: 

Historia de don Quijote de la Mancha, escrita 

por Cide Hamete Benengeli, historiador arábigo. 
Mucha discreción fue menester para disimular el 

contento que recibí cuando llegó a mis oídos el 

título del libro; y, salteándosele al sedero, compré 

al muchacho todos los papeles y cartapacios por 

medio real; que si él tuviera discreción y supiera lo 

que yo los deseaba, bien se pudiera prometer y llevar 

más de seis reales de la compra. Apartéme luego 

con el morisco por el claustro de la iglesia mayor, y 

roguéle me volviese aquellos cartapacios, todos los 

que trataban de don Quijote, en lengua castellana, 

sin quitarles ni añadirles nada, ofreciéndole la 

paga que él quisiese. Contentóse con dos arrobas 

de pasas y dos fanegas de trigo, y prometió de 

traducirlos bien y ielmente y con mucha brevedad; 
pero yo, por facilitar más el negocio y por no dejar 

de la mano tan buen hallazgo, le truje a mi casa, 

donde en poco más de mes y medio la tradujo toda, 

del mismo modo que aquí se reiere.132

Cervantes133 assume-se como sujeito histórico e postula a reescritu-

132 Ver CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Don Quijote de la Mancha. Capítulo IX. Donde 
se concluye y da in a la estupenda batalla que el gallardo vizcaíno y el valiente manchego tuvieron. 
Disponível em : https://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/edicion/parte1/cap09/default.htm
133 O professor de Estudos Árabes e Islâmicos da Universidad Complutense de Madrid, Mahmud 
Sobh, publicou um curioso artigo onde analisa e interpreta o signiicado do nome do historiador a 
quem Cervantes atribuiu a autoria de seu livro Don Quijote. Diz o profesor, baseado na leitura do 
hispanista egípicio Ali Makki: “trocando el Benengeli en Berengeli, Cervantes pone en boca de 
Sancho la jocosa relación entre el apellido del sabio moro y las berenjenas, a las que, por cierto, 
eran aicionados los moriscos. […] Por otra parte, sabemos que en tiempo de Cervantes las 
regiones de Levante y La Mancha -lo mismo que Toledo, donde pretende haber encontrado los 
cartapacios con los originales de su novela- estaban pobladas de moriscos. De hecho, aunque 
no se reiera a ello, a los toledanos se les llama también berenjeneros. […] Cide es, ya dijimos, 
señor, un título de nobleza y respeto entre los árabes. ¿Y Hamete? En las cuatro traducciones 
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ra, a tradução como agente disparador de sua história. Nesse breve trecho 
encontra-se problematizada a escrita da história como elemento que recu-
pera e questiona o sentido jogando com a verossimilhança, com a icção. 
Sugere que a tradução está na gênese do relato histórico e literário. Por 
conseguinte, à semelhança do médico Berzebuey ao assumir sua com-
posição textual como tradução de um livro lido, memorizado, reescrito 
e, portanto, re-apropriado, Cervantes também induz a concepção de seu 
texto como uma pseudotradução –como uma estratégia narrativa para a 
reescritura conforme abordado em Status Ars. Lê, repete, reairma e ixa, 
traduz o que já foi dito, embora apagado do imaginário. Nesta ordem, 
percebe-se que Calila e Dimna e Don Quijote de la Mancha comparti-
lham uma similar história tradutiva de difícil acesso que, curiosamente, se 
vincula a um mesmo contexto134: 

Estando yo un día en el Alcaná de Toledo, llegó 

un muchacho a vender unos cartapacios y papeles 

viejos a un sedero; y como yo soy aicionado a leer, 
aunque sean los papeles rotos de las calles, llevado 

desta mi natural inclinación, tomé un cartapacio de 

del Quijote al árabe se lee Hamid/Alabado, Agradecido. Por otro lado, Ahmad/Amete, que tiene 
la misma raíz, es uno de los muchos nombres del profeta Muhammad/ Mahoma. Finalmente, 
conviene recordar que los musulmanes, para pedir protección y victoria en sus incursiones, 
recurren primero a la alabanza de Alá y en segundo término al profeta Muhammad. Así, de hecho 
se resume en el emblema de los Nazaríes, los reyes de Granada, escrito en las paredes de la 
Alhambra: “Wa la galiba illa Allah/Y no hay más vencedor que Dios”, que equivale a: “¡Quién 
es como Allah!”. Es decir, una fórmula similar a la que emplean los otros pueblos semitas, 
que en semejantes situaciones apelan a Dios diciendo: ¡Mi-ka-El! (en hebreo);¡Mi-ka-Il! (en 
eblaita, cerca 2300 antes de Cristo) o ¡Man-ka-El! (en amorreo, 2300 antes de Cristo). Es decir: 
¡Mikael!, que es Miguel (en español); Michel (en francés); Mijaíl (en ruso); Mikel; Maikel, 
etcétera. Tal fórmula quiere decir: Mi/Quién; ka/como; El/Dios.  […] Valga decir, pues, que 
Miguel traducido al árabe libremente es Ahmad/Ahmete.  […] ¿Y, por in, lo de Benengeli? Todo 
el mundo sabe que ben en árabe signiica hijo y que, en castellano, su equivalente es el suijo /
ez/ añadido al apellido. De ahí, Martínez (hijo de Martín) o González (hijo de Gonzalo).  […] La 
etimología parece forzada, pero el arabista decimonónico Francisco Codera y Zaidïn sostenía 
que Benengeli quiere decir: “Ibn al-ayyil”, es decir, “hijo del ciervo”. Dado que cervant viene 
de ciervo, valdría decir que Cervantes es, también, “hijo de ciervo”. El enigma parece, al 
in, resolverse. Cide Hamete Benegeli fue, literalmente, palabra por palabra, el mismísimo 
Miguel de Cervantes”, ou, dito de outro modo, sua tradução. Disponível em: http://elpais.com/
diario/2005/12/31/babelia/1135990219_850215.html. Acesso em 01/05/2016.
134 Estima-se que Toledo, antiga capital del Imperio Visigodo, é o lugar onde se dá a tradução 
de Calila e Dimna dado que aí se instala a Corte de Fernando III e portanto, a residência do 
infante Don Alfonso. Esta assertiva encontra-se baseada em Döhla (2008, p. 66) quem reproduz a 
informação de Hilty (1954, XXVI): “La creación de la prosa literaria en el siglo XIII tiene como 
claro centro espiritual la actividad literaria de Alfonso el Sabio. General y unánimamente se 
airma que posee también un centro geográico, la ciudad de Toledo, cuya habla – castellanizada 
después de la Reconquista – sirvió de modelo para la expresión literaria.”
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los que el muchacho vendía, y vile con caracteres 

que conocí ser arábigos. Y puesto que aunque 

los conocía, no los sabía leer, anduve mirando si 

parecía por allí algún morisco aljamiado que los 

leyese, y no fue muy diicultoso hallar intérprete 
semejante, pues aunque le buscara de otra mejor y 

más antigua lengua, le hallara135.

Em Alcaná de Toledo, em uma rua onde abundavam tradutores ára-
bes, hebreus, Cervantes encontra um manuscrito árabe cuja origem parece 
pouco importar e roga a um mourisco “aljamiado”, um outro singular, 
embora não fosse difícil encontrar por aí “interpretes”, para que verta este 
manuscrito em língua castelhana. O próprio Cervantes relembra à situa-
ção multilingual e multicultural deste período ao especiicar uma língua 
“que en toda la Berbería, y aun en Costantinopla, se halla entre cautivos 
y moros, que ni es morisca, ni castellana, ni de otra nación alguna, sino 
una mezcla de todas las lenguas con la cual todos nos entendemos”. Nesta 
situação multilinguística136 e multicultural que caracterizava Toledo, Cer-
vantes indica que sai com o mourisco pelo claustro da igreja (outrora 
patrocinadora das traduções em latim) e vai em busca de uma expressão 
em castelhano – alegoria do movimento tradutório engendrado em Al-
fonso X. Conhecia os caracteres – o árabe, uma língua formal que tinha 
sua escrita ixada, mas não dominava esta escritura, logo, o árabe surge 
135 Ver: https://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/edicion/parte1/cap09/default.htm.
136 Aqui se pode estabelecer um relação com o ilósofo, teólogo, historiador, narrador e poeta 
medieval al-Andalus, Ibn Hazm (século X)  que foi recuperado por Eco, em seu livro La búsqueda 
de uma lengua perfecta (1994, p. 233-242), para reletir sobre as diferenças interlinguísticas 
não como “signo de una derrota y de una herida que hay que sanar a toda costa”, mas como 
possibilidade de leitura e entendimento dos universos culturais que instituem uma nova aliança, 
uma nova concórdia para as relações babélicas, não afetando somente a tradução, mas as relações 
de convivência cultural diante das pluralidades linguísticas. Eco, ao observar as relações através 
da história entre as diferentes línguas sob o mito de Babel, castigo em forma de desentendimento e 
incompreensão, sugere deslocar o olhar dessa concepção linguística judaica cristã para recuperar 
o mito fundacional pela leitura do Ibn Hazm e assim, projetar uma abordagem alternativa sobre 
o entendimento originário das diferenças de expressão linguística. Eco pondera que as línguas 
não podem ser frutos de uma convenção porque, para o estabelecimento pactual destas regras 
primeiras, seria necessária a existência de uma língua anterior o que, por sua própria condição e 
existência, desestimaria a criação de outra língua diferente. A explicação de Ibn Hazm inverte o 
mito da divisão pela criação de novas línguas ao considerar que a língua originária compreendia 
todas as línguas e que as divisões são resultantes de acontecimentos naturais que fraturam esta 
língua ab initio sem vínculos com o castigo ou a maldição. Logo, qualquer língua guardaria em 
sua essência os vestígios de um plurilinguismo originário: “La lengua madre no era una lengua 
única, sino el conjunto de todas las lenguas” (ECO, 1994, p. 242) ou, em Cervantes: “una mezcla 
de todas las lenguas con la cual todos nos entendemos.” 
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como uma reminiscência que permitiria ixar, passando pela oralidade, a 
escritura que seria compreensível em castelhano137. Por outro lado, o ad-
jetivo aljamiado, mesmo em seu sentido literal, não comporta uma leitura 
inocente: denota, outra vez, porque conota, que o espanhol oral se impreg-
na na escrita pelas marcas, pelos caracteres árabes. Uma reminiscência 
constitutiva ou seria talvez transliterada? De todas as formas, permanece 
o fato de que na história, na tradução ou na icção, oralidade e escritura 
voltam a se encontrar para fundar sentidos através da linguagem, domí-
nio que deine as relexões inscritas pelas ciências humanas. Cervantes 
escolheu Toledo – a mesma Toledo que alimentou Alfonso X com seus 
manuscritos, e também escolheu o idioma - o castelhano, o que poderia 
signiicar que a tradução, do árabe ao espanhol, a reescritura é o ponto de 
partida do que hoje se identiica como o cânone da “mais alta literatura 
espanhola”. Neste encontro, escrever é traduzir, e traduzir é reescrever o 
que já foi escrito: uma reescritura de uma reescritura de obras que se assi-
milaram no imaginário cultural e que, ainda que desaparecessem, jamais 
seriam apagadas ou esquecidas. Desdobrando a leitura uma vez mais, 
inclusive se pode saltar outras fronteiras e ir além, autorizado pelo sentido 
da metáfora, para repensar a análise de Marthe Robert em Roman des 
origines et origines du roman sobre o ponto de partida e a referencia do 
romance moderno airmando que o Quijote é

[...] sem nenhuma dúvida o primeiro romance 

<moderno>, se se entende por modernidade o mo-

vimento de uma literatura que, perpetuamente em 

busca dela mesma, se interroga, se desaia, faz de 
suas dúvidas e de sua fé sob a mirada de sua própria 

mensagem o próprio assunto de seus relatos (RO-

BERT, 1972, p. 11)138

Robert assinala também que o romance deve sua aceitação 

137 Recorde-se que o capítulo IV salientava que o desenvolvimento do discurso em prosa capacitou 
formalmente o idioma castelhano e estabeleceu solidamente sua graia, como consequência, até 
o século XVI, a transcrição dos sons em espanhol obedeceria às normas ixadas pela chancelaria 
e pelos escritos afonsinos.
138 “sans aucun doute le premier roman <moderne>, si on entend par modernité le mouvement 
d’une littérature qui, perpétuellement em quête d’elle-même, s’interoge, se met en cause, fait de 
ses doutes et de sa foi à l’égard de son propre message le sujet même de ses récits.”  (tradução 
minha)
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[...] à suas conquistas nos territórios de seus vizi-

nhos, que ele pacientemente absorveu até reduzir 

quase todo o domínio literário ao estado de colônia.  
[…] Com essa liberdade do conquistador cuja única 

lei é a expansão indeinida, o romance, que aboliu 

de uma vez por todas as velhas castas literárias - as 

dos gêneros clássicos - apropria-se de todas as for-

mas de expressão, explora em seu benefício todos 
os processos sem sequer ter que justiicar seu em-

prego. (ROBERT, 1972, p. 13-14)139 [Grifo meu].

Assim colocado, a alusão à apropriação sobre todas as formas de 
expressão sem sequer justiicar seu emprego, tornaria visível, devolveria 
à tradução sua capacidade de agenciar sentidos como uma prática signii-
cante que introduz novas formas na cultura onde intervém e, assim, segue 
engendrando - mesmo que escamoteada, segue construindo, tecendo e di-
zendo outras verdades. Destarte é possível resgatar a origem e o desenvol-
vimento da escritura iccional a partir do primeiro texto literário traduzido 
do árabe ao castelhano: Calila e Dimna - uma tradução que, conquistando, 
expandindo-se, favoreceu novas formas de narrar em prosa. Como fruto 
de inúmeras apropriações, expandiu-se até alcançar esta certa estrutura 
proteiforme que, na deinição de Kristeva140, constitui uma forma aberta, 
expansível e não delimitável. 

Este movimento de leitura recupera, lei da história como airmava 
Barthes, faculta ao texto uma autonomia e permite repensar a constituição 
e a tradução de Calila e Dimna como prototexto do relato iccional caste-
lhano. A ideia de prototexto foi proposta por Jean-Bellemin Noël em Le 
Texte et l´Avant-Text (1972) e retomada em Essais de critique génétique 
(1979) onde refere que a diferença entre o texto, acabado e publicado, e o 
prototexto, encontra-se na forma de sua abordagem, de sua leitura. Similar 
ao que Barthes deiniria como obra, um fragmento de substância que se 

139 “à ses conquêtes sur les territoires de ses voisins, qu’il a patiemment absorbés jusqu’à reduire 
presque tout les domaine littéraire à l’état de colonie.  […] Avec cette liberte du conquérant dont 
la seule loi est l’expansion indeinie, le roman, qui a aboli une fois pour toutes les anciennes castes 
littéraires – celles des genres classiques –, s’approprie toutes les formes d’expression, exploite à 
son proit tous les procédés sans même être tenu d’en justiier l’emploi.” (Tradução minha)
140 IVANTCHEVA-MERJANSKA, Irene; VIALET, Michèle E. Entretien avec Julia Kristeva: 
Penser en nomade et dans l’autre langue le monde, la vie psychique et la littérature. Cincinnati 
Romance Review 35 (Spring 2013). p. 158-189. Disponível em: http://www.cromrev.com/
volumes/vol35/011-vol35-Kristeva.pdf. Acesso em 24/12/2015.
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segura na mão, o texto de Bellemin Noël é considerado como um todo 
ixado em seu destino, algo acabado, enquanto que o prototexto implica 
e proclama a exposição de sua própria história. O prototexto existe na 
medida em que é tomado como um discurso que se demonstra por outro 
discurso, por outra operação de linguagem. O termo prototexto assume 
um valor operacional141 e se estabelece como uma estratégia crítica pros-
pectiva, sempre a posteriori, que não existe fora deste valor conceitual. 
Assim, ao estabelecer Calila e Dimna como um prototexto literário, como 
prototexto da narrativa iccional castelhana, insere-se sua abordagem no 
curso da história para advertir as transformações agenciadas, as lutua-
ções que podem produzir-se pelos distintos cortes, pelas distintas leituras 
por distintos sujeitos históricos que o texto desencadeia. Entretanto, esta 
estratégia não se relaciona à circunstancialidade, antes, é uma caracterís-
tica que fundamentalmente produz sentidos, que leva da obra ao texto, 
do objeto ao fenômeno. O livro de Calila e Dimna, delineado em uma 
perspectiva diacrônica e sincrônica e, ao ser deinido como um prototexto 
- uma estratégia de leitura construída pela intervenção do olhar crítico, 
vai assumir o papel de recontar ou redizer verdades históricas, de ouvir 
a multiplicidade de vozes registradas ou apagadas pela história, mas que 
ecoam no jogo signiicante de suas leituras através do tempo.

5.2 CALILA E DIMNA: O PROTOTEXTO LITERÁRIO

Para repensar o nascimento da prosa enquanto discurso iccional 
a partir de Calila e Dimna, parte-se da categorização da prosa de relato 
didático, apresentada no capítulo sobre a escritura fundacional, entendida, 
segundo Gomez Redondo, como uma produção escriturária que não per-
segue uma realidade objetiva, mas busca oferecer orientações ou exem-
plos que guiem um comportamento individual – argumentos que se en-
contram formal e semanticamente desenvolvidos nesta primeira tradução 
da prosa literária castelhana. Entretanto, convém matizar que se mantém 
o sentido da arte de ensinar através de exemplos, ou em chave alegórica, 
porém desdobra-se a leitura para considerar a perspectiva inaugural da 
utilização da linguagem como artefato simbólico, como representação da 

141 Esta abordagem aparece desenvolvida no texto de Jean-Bellemin Noël, Reproduzir um 
Manuscrito, Apresentar os Rascunhos, Estabelecer um Prototexto, publicado na revista 
Manuscrítica nº 4, 1993 (p. 127-161). (Tradução de Carlos Eduardo Galvão Braga). Disponível 
em:  http://revistas.flch.usp.br/manuscritica/article/view/855/772. 
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realidade constituída pelo real e imaginário em um discurso verossimi-
lhante, iccional.  

A encomenda tradutória do Livro de Calila e Dimna é conside-
rada o primeiro testemunho das obras em prosa que seriam amplamente 
incumbidas por iniciativa de Alfonso X. Considere-se que estas produ-
ções tradutivas, sob o signo régio afonsino, utilizaram expressões como 
“lenguage de Castiella, castellano o lenguaje castellano” para referir-se 
à língua nas quais estavam redatadas. Esta forma explicita reconirma a 
escolha linguística da Coroa que aqui se retoma para indicar que esta op-
ção já se percebe prenunciada pelo então infante através de sua primeira 
escolha tradutória. Ao entrar no jogo semântico, conota-se infante como 
aquele não fala, e se não fala, não teria, ainda, direito à legitimação de 
uma voz, ao trono ou a um discurso de poder. A tradução de Calila e Dim-
na, relembro, foi realizada e convencionada em aproximadamente 1251 a 
pedido do infante, Don Alfonso que, em 1252, com morte de seu pai, Don 
Fernando III, assumiria o reinado como Alfonso X e icaria conhecido, 
por sua sede de absorver o saber disperso, como Alfonso el Sabio. Don 
Alfonso, o infante, encomenda a tradução da coleção de relatos orientais 
Kalīla wa-Dimna não ao vulgari idiomate ou ao romanz, mas, especiica-
mente, ao castellano e assim, recebe a língua vernácula, a tarefa de repre-
sentar, de entrar no jogo semântico, de implicar o leitor142 e de absorver 
o simbólico da linguagem, apropriando-se, criando sentidos, expandindo-
-se, disseminando e tomando como próprio o saber fazer da icção orien-
tal.  Encarregado pelo infante Don Alfonso, este primeiro texto narrativo, 
protoiccional, traduzido à língua vulgar, permite que a incipiente língua 
escrita castelhana, ainda em sua primeira infância, fale, represente. Sem 
uma voz anterior, esta primeira tradução em prosa iccional ao castelhano 
funda uma enunciação, uma escritura composta por palavras reconstruí-
das em “entre-lugares143” que não dizem respeito nem à origem nem ao 
destino, mas ao futuro da construção, do estabelecimento e da conforma-
ção da língua vernácula e da escritura em prosa iccional castelhana. 

142 Conforme explicitado no Status Ars, a história da construção do livro de Calila e Dimna 
relatada pelo médico Berzebuey e a introdução do tradutor persa Ibn Almuqaffac, pedem um 
leitor atento ao cuidado de si quando é chamado a aproveitar e a aplicar o que está lendo para 
construção de uma estética de existência através do saber- objetivo do discurso parresista que se 
verá desenvolvido mais adiante. 
143 Interrompo o texto, levanto a cabeça e dispara-se a leitura: não seria a transliteração uma 
bela metáfora do entre-lugar? Nem origem, nem destino, somente a representação gráica de um 
sentido em constante movimento que se quis apreendido e representado.
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Calila e Dimna, ao assumir a condição de prototexto iccional tra-
duzido, situa e reairma a força da tradução como escritura fundacional: 
inaugura, inscreve, registra, ixa e equipara a língua castelhana às pro-
duções escriturárias do marco literário, assumindo-se de forma tangível 
como ícone do processo transformador e criador da tradução nos sistemas 
culturais. De fato, caberia recordar que, objetivado em seu contexto de 
partida e, sem perder o elo com a condição de tradução, o Kitāb Kalīla 
wa-Dimna inaugura a série de obras traduzidas ao árabe em prosa literária 
sem fundo religioso [uma tradução do pehlevi Karīrag ud Damanag ‘uivo 
espantoso e vencedor’] que, curiosamente, cinco séculos mais tarde, vai 
compartilhar com e pela tradução castelhana de Calila e Dimna, o status 
de primeira obra em prosa literária de origem oriental traduzida à língua 
castelhana. Esta coincidência, um caso do acaso, pode ser lida, em ambos 
sistemas literários, como marca da visibilidade dos sinais de intervenção 
cultural da tradução ao considerar que os elementos assimilados pela pro-
sa árabe seguem seu percurso e, ao encontrar-se com o sistema literário 
castelhano, se propagam como força renovadora.  

A escrita da história inscreve a larga trajetória das relações que 
foram estabelecidas e marcaram o sistema literário árabe através da tradu-
ção. Apoiada nas relexões de García Yebra144, considera-se que o esplen-
dor da cultura árabe está associado à sua empresa tradutória, atividade 
que, se por um lado foi fruto da expansão de suas conquistas145 implicando 
o contato com culturas distintas, por outro, seguindo o mesmo fenômeno 
expansivo – que contém em si o sentido de translação - contribuiu com a 
cultura universal favorecendo a assimilação de novas formas de pensar, 
sobretudo das culturas helênicas, persa e sânscrita que chegariam poste-
riormente, em língua árabe, à Europa medieval. Durante o califado dos 
Omíadas (661 -750) [e 750 é a data da tradução árabe do Kitāb Kalīla 
wa-Dimna] - a capital do mundo islâmico era Damasco e, neste período, 
os árabes tiveram, através dos sírios, seu primeiro contato com a cultura 
grega. Os Abássidas transladaram a capital a Bagdá e, sob o mecenato 
de al-Mamun (813-833), desenvolveu-se um movimento ilosóico que 

144 As referências históricas e suas relações com a tradução seguem as contribuições de García 
Yebra publicadas em Traducción: Historia e Teoria (1994), mais especiicamente nos capítulos 
referentes à La traducción al árabe y del árabe, vínculo entre Oriente y Occidente e Algunas 
ventajas de la traducción.
145 Cabe novamente recordar que a observação antes realizada para o contexto ibérico sobre a 
relação da produção da cultura associada à barbárie também é pertinente para pensar o processo 
desta aquisição a partir do confronto, da disputa engendrada pelo poder. 
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afastava a ortodoxia islâmica da crença sobre o Alcorão ser a palavra não 
criada de Alá, apoiado para tanto, na tradução ao árabe de obras ilosóicas 
gregas. Este movimento desencadeou a criação da celebre Bayt Al-Hikma 
ou Casa da Sabedoria, uma espécie de centro de formação, biblioteca e 
agencia de traduções, semelhante ao que se conheceria pela produtividade 
da Escola de Tradutores de Toledo, no século XII, e da corte de Alfonso 
X, no século XIII. Em Bagdá foram traduzidas obras maestras de origem 
grega, literatura persa e siríaca – este último como intermediário entre o 
pensamento grego e os estudos árabes. Dentre os domínios circunscritos 
pelas pesquisas ilosóicas, matemáticas, astronômicas, médicas, a litera-
tura aparece como um dos campos mais fecundos da cultura árabe, con-
forme destaca García Yebra. 

Muito embora a tradução não esteja associada às origens da lite-
ratura árabe146 que já produzia textos poéticos na época pré-islâmica e 
tinha o Alcorão, não somente como livro sagrado, mas também como 
base irrefutável da prosa árabe clássica, em torno ao século VIII e IX, 
surge um novo tipo de literatura não religiosa denominada em árabe de 
adab147, cujo sentido, segundo Juan Vernet, “luctua con el correr de lós 
siglos, signiica en una primera aproximación al conjunto de disciplinas 
necesarias que dan la cultura general para desenvolverse en la vida o, en 
sentido más restringido, en el ejercício de um cargo” (VERNET, 1966, 
p. 99-100). Consta que na época Omíada já existia uma prosa luente em 
adab e, com os Abássidas, esta literatura conhece seu século de ouro e 
ocasiona uma mudança de mentalidade social. Mar Gómez Renau (2000) 
destaca que o contato entre as civilizações persa, indiana e mesopotâmica 
faz surgir novos gêneros como contos, poemas, fragmentos e que estas 
assimilações, unidas ao intercâmbio de elementos da vida cotidiana como 
a utilização de perfumes, o bem comer, o banho, a música, proveem os 
autores da prosa adab de amplos conhecimentos. Gómez Renau relaciona 
a palavra adab a uma concepção humanística que supera a ciência ‘Ilm e 

146 Para um estudo detalhado da história desta literatura, remeto ao livro de Mahmud Sohb, 
História de la Literatura Árabe Clásica publicado pela Editora Cátedra em 2002. 
147 Jamel Eddine Bencheikh no verbete sobre Maqāma, para a Encyclopædia Universalis, indica 
que “La prose arabe est née au cours du IIe siècle de l’hégire, à l’initiative de fonctionnaires de 
l’administration d’origine persane dont les plus célèbres restent ‘Abd al-Ḥamīd Ibn Yaḥyā et Ibn 
Almuqaffac’, auteur de Kalīla et Dimna. Au cours du IIIe siècle, al-Ǧāḥiẓ donne ses lettres de 
noblesse à ce qu’il est convenu d’appeler la prose d’adab. C’est en elle qu’il faut probablement 
rechercher les germes d’un genre nouveau, la maqāma, mot que l’on traduit par « séance », sans 
que ce dernier terme restitue toute la signiication du premier.” Disponível em: www.universalis.
fr/encyclopedie/maqama/.
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a religião dīn, sendo a soma de conhecimentos que tornam o homem cul-
tivado. ‘Ilm, enquanto conceito, buscaria ampliar o saber coletivo e adab 
buscaria melhorar e aperfeiçoar a cultura individual. Este gênero de prosa 
foi bastante desenvolvido pelos secretários dos Omíadas e adquiriu espe-
cial relevância, no período inicial Abássida, popularizando-se exatamente 
com Ibn Almuqaffac, quem dedicou-se a traduzir ao árabe as principais 
obras pehlevi.  De acordo com o tradutor Jarouche (2016, p. 12), a palavra 
adab é um termo de difícil tradução, razão pela qual se apoia na tradução 
espanhola, por sua notável idelidade ao texto árabe, para aproximar sua 
deinição como agudez ou decoro, ressaltando que, em um dos tratados de 
Ibn Almuqaffac, esta deinição se aproxima de algo que permite o funcio-
namento do intelecto nutrindo-o com o saber ou ciência. Jarouche destaca 
que além de apologista da cultura persa - o que se desprende de um tratado 
que escreveu sobre O Grande Adab, Ibn Almuqaffac 148 é considerado o 
fundador da prosa literária em árabe e que, entre suas obras traduzidas, 
somente se conserva a tradução do Kitāb Kalīla wa-Dimna.  

Gómez Renau, em seu artigo sobre a Inluencia de la Literatura 
de Adab en el Origen de la Prosa Literaria y la Cuentística Castellana, 
acrescenta que o gênero adab se divide em duas correntes, a saber, uma 
mais orientada à educação moral e outra que se dedica à transmissão de tra-
dições. As obras que exempliicam este gênero apresentam temas diversos 
servindo inclusive para entretenimento do público através das anedotas e 
dos contos (o que se verá repetido quando utilizadas como ejemplos para 
os predicadores medievais). Este gênero apresenta a característica de rele-
tir as digressões de seus autores, perceptíveis através do exercício de uma 
relexão pessoal que deixa marcas estilísticas características como fruto 
de uma produção textual elaborada com acuidade e imaginação. Seme-
lhante às obras em adab, o tema abordado pelos relatos didáticos, durante 
o século XIII, busca reletir sobre normas de conduta que se baseiam em 
exemplos, provérbios, máximas, sentenças e são apresentados com unida-
de narrativa e estruturados de forma breve, indicando como fonte as tradu-
ções das narrativas orientais e suas anedotas ou refrãos que se expandiriam 

148 Mahmud Sobh, Garcia Yebra, Jules Vernet, Mozen Zakeri, François de Blois, ou Döhla atribuem 
a Ibn Almuqaffac o desenvolvimento de uma língua clássica e elegante em prosa narrativa que 
serviu como modelo de estudo e aperfeiçoamento durante vários séculos além de que sua produção 
também tenha popularizado ou difundido a literatura adab, sobretudo com sua obra Kitāb al-adab 
al-kabīr e o Kitāb Kalīla wa-Dimna. Fica o registro de que o primeiro autor de literatura adab na 
Espanha medieval foi Ibn cAbd Rabbihī com a obra al-cIqd al-farīd (o colar único), uma antologia 
de adab composta no século X que toma como fonte o Kitāb Kalīla wa-Dimna.
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e marcariam inluências nas obras traduzidas por Alfonso X visíveis no 
Libro de los Exemplos, Libro de los Gatos, ou em autores como Raimun-
do Llull, Arcipreste de Hita, Don Juan Manuel, Lope de Vega, Cervantes, 
Calderón, entre outros149. A crítica150 é unânime ao considerar que a criação 
dos contos, sua transmissão e sua adaptação à narrativa árabe é uma das 
contribuições mais fecundas da cultura árabe ao sistema literário151. En-
tretanto esta contribuição não somente adquire relevância pela introdução 
de um grande volume narrativo ou de normas éticas, mas, sobretudo por 
ter proporcionado modelos que foram assimilados no desenvolvimento de 
uma estética textual e iccional sobre o modo de contar e de integrar o nar-
rado dentro de estruturas mais complexas. Esta assertiva recupera a leitura 
de Tzvetan Todorov que, em seu livro As Estruturas Narrativas, destaca 
como legado árabe a estratégia de encaixar uma história dentro de outra 
história - embora o exempliique a partir de As Mil e uma Noites, com o 
objetivo de estruturar a história de uma outra narrativa onde 

[...] a primeira atinge seu tema essencial e, ao mes-

mo tempo, se relete nessa imagem de si mesma; a 
narrativa encaixada é ao mesmo tempo a imagem 
dessa grande narrativa abstrata da qual todas as ou-

tras são apenas partes ínimas, e também da narra-

tiva encaixante, que a precede diretamente. (1970, 
p. 126)

149 A crítica em geral (Vernet, Menéndez Pelayo, Gómez Redondo, Gómez Renau, Lacarra, 
entre outros) salienta que na época de Alfonso X o conto oriental penetra a borbotões na prosa 
castelhana. Além do Calila e Dimna, cita o Libro de Barlaam y Josafat, Los Bocados de Oro e 
Poridad de las Poridades. 
150 Esta generalização é possível a partir de uma multiplicidade de estudos críticos entre os quais 
recordo brevemente: Georges Bossong, Juan Vernet, Lacarra e Cacho Blecua, Gómez Redondo, 
García Yebra, Jarouche, Mahmud Sobh, Ramón Menéndez Pidal, Marcelino Menéndez Pelayo, 
Mar Gómez Renau, Pilar Palomo, Juan Paredes, Maria Jesús Viguera Molins, entre outros, 
referenciados na bibliograia. 
151 Mar Gómez Renau recupera brevemente esta longa história assimilativa: “Desde Bagdad 
se heredó una vastísima literatura del género adab que contenía todo tipo de obras: largas 
novelas anónimas caballerescas, de aventuras, o de amor, redactadas en un árabe casi vulgar, 
intercaladas de versos que se recitaban al son de la música y que tanto favorecieron en la 
formación del género de misceláneas, cuentos, poemas y fragmentos de erudición ilosóica, 
religiosa y literaria, y en piezas de fondo acumulativo y antológico que se llamaron ‘collares’ 
y culminaron, como forma suprema, en las māqāmāt de al-Harīrī. En al-Andalus se adoptaron 
todos estos géneros literarios orientales: discursos, māqāmāt, proverbios, máximas, etc., sus 
modos de expresión, e innovaciones estilísticas”. (2000, p. 322) 
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Por sua parte, Yebra (1994, p. 85) considera que a narrativa encai-
xante do Kitāb Kalīla wa-Dimna preparou o caminho na literatura árabe 
para outros tipos de narração representados pela literatura māqāmāt, nar-
rativa que trabalha uma anedota dramatizada em prosa rimada e rítmica 
com versos intercalados cujo exemplo também seria o conhecido livro 
d´As Mil e uma Noites.  

Os limites entre o que se considera conto ou coleções de exemplos, 
dentro da literatura didática, são de difícil precisão por seus matizes, sua su-
tileza, mas, se tomados em conjunto, assumem relevante importância para 
se pensar as origens da prosa narrativa literária, iccional. Das relexões 
apresentadas, guardando as proporções, importa considerar que, durante 
o século XIII, o modus de narrar oriental entranha-se na Península Ibérica 
através da tradução de múltiplas obras entre as quais, por seu status de pri-
meira tradução literária do árabe ao castelhano, assume o destaque o livro 
de Calila e Dimna. Conforme reletem Lacarra e Cacho Blecua (1984), 
tanto em Calila e Dimna quanto em Sendebar - El libro de los engaños y 
de los ensañamientos de las mujeres (uma tradução do árabe ao castelhano 
encomendada em 1253 pelo infante Don Fabrique, irmão de Alfonso X), as 
sentenças se entrelaçam com os contos na estrutura formal e na inalidade 
e são utilizadas em circunstâncias narrativas das quais dependem, conigu-
rando-se, deste modo, como um “movimiento dialéctico entre lo abstracto 
y lo concreto, entre las verdades generales y los ejemplos de aplicación” 
(LACARRA; CACHO BLECUA, 1984, p. 22). De forma especíica, Ca-
lila e Dimna, em função de seu caráter pragmático e com relação a outras 
coleções, apresenta um predomínio dos contos sobre as formas breves de 
sentenças ou comparações, conforme explicam Lacarra e Cacho Blecua 
(2012, p. 397). Segundo os autores, referente à sua organização, o texto 
oferece um modelo diferente das recopilações de contos, dos exemplários 
que se apresentam em ordem alfabética ou temática. Ao colocar em movi-
mento o abstrato e o concreto, ao fazer que os personagens exempliiquem 
sua conduta por modelos de representação, a literatura “didática” assume 
em sua estrutura narrativa o aspecto iccional, adjetivando o conceito de 
tal modo que se poderia mencioná-la como literatura didática iccional, 
verossimilhante ou simbólica. Tal proposição poderia ver-se inserida nas 
entrelinhas do que airma Gómez Renau quando identiica que   

[…] los precedentes de la cuentística o corriente 

didáctica conocida en España a partir del siglo XIII 
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los encontramos en obras como el Calila e Dimna, 
Sendebar, Bocados de Oro, Amadis de Gaula y 
Barlaam y Josafat que no son solo colecciones de 
cuentos sino compendios de sabiduría y guías de 

buena conducta que para Parker están fuertemente 

enlazadas con el género adab. (2000, p. 321) 

As leituras de Gómez Renau, Lacarra, Cacho Blecua, Todorov e 
Yebra, sinalizam que a tradução de Calila e Dimna se descoloca de uma 
classiicação arbitrária de gênero e se desloca para exempliicar que sua 
herança oriental reclama também sua consideração como arquétipo de 
uma estrutura encaixante em castelhano, entendendo que esta estratégia 
de utilizar o encaixe, a “narrativa da narrativa” instaura, segundo Todo-
rov, o destino de toda e qualquer narrativa. Calila e Dimna, impulsionado 
pelos diálogos, se desenvolve colocando em movimento um sistema que 
intertextualiza, que intercala narrativas dentro das narrativas conforme foi 
exempliicado anteriormente em Status Ars. Cada capítulo se constitui por 
uma história distinta e independente que utiliza a técnica de inserir histó-
rias dentro das histórias com distintos graus de complexidade intertextual. 
Sem apagar sua constituição tradutória e observando sua tipologia estrutu-
ral, Calila e Dimna, ao desenvolver o modelo de narrativa de encaixe, se 
desvela como prototexto em prosa iccional dentro do sistema literário pro-
duzido em língua castelhana. Neste contexto histórico medieval, permeado 
por tradições orais e em meio a uma multiplicidade de vertentes narrativas, 
inscreve-se o prototexto, o arquétipo da narrativa das narrativas. 

Esta proposta de abordagem prototextual encontra ressonância nas 
relexões de María del Pilar Palomo em seu artigo De cómo Calila dio 
exemplo del arte de narrar (1973, p. 317-327) onde, para analisar a es-
trutura narrativa de Los cigarrales de Toledo e Deleitar aprovechando, de 
Tirso de Molina, parte da consideração de que os elementos de uma obra 
desempenham funções que entram em correlação com elementos simila-
res de outras obras, com elementos similares que pertencem a sistemas de 
outras séries culturais ou com os diversos elementos que compõe o sis-
tema da própria obra. Nesta ordem, destacando sua ainidade conceitual 
com os formalistas russos, cujas propostas serviram de base para com-
por os fundamentos teóricos dos polissistemas, sua leitura vai estabele-
cer como os elementos que estruturam a narrativa podem ser examinados 
e identiicados em termos da função que desempenham na estruturação 
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do texto. Ao analisar o sistema literário, Palomo parte de uma narrativa 
comum no século XVIII identiicada como miscelânea, e considera que 
sua heterogeneidade é o resultado de uma abordagem historicista de par-
tes que surgiram em épocas e circunstâncias distintas e que, em função 
de uma agrupação alheia a sua contextura, foram perturbando o sistema 
normativo até poderem ser utilizadas como partes de um conjunto que 
se normatizava com o caráter de miscelânea. A heterogeneidade destas 
partes serve como dados que se relacionam à origem e que revelam como 
as disparidades152 foram sendo assimiladas e subordinadas através da in-
tegração em um sistema distinto que as inter-relacionou em sua estrutura. 
Como consequência, Palomo resgata o termo de estrutura episódica, o 
qual explicita ser usual para designar esquemas narrativos formados pela 
adição de distintas e separadas unidades, apresentando uma sequência es-
paço-temporal progressiva - associada à narrativa picaresca ou, então, en-
trelaçando o termo episódico com a narrativa medieval de origem indiana, 
com “colecciones de unidades narrativas independientes, completas en sí 
mismas, y no enlazadas ni por tiempo ni por espacio”. A estas unidades, 
Palomo propõe considerá-las como estruturas “coordinativas y yuxtaposi-
tivas, denominando frente a ellas, estructuras sintagmáticas aquellas en 
que los episodios, lejos de cerrararse en sí mismos, se relacionan entre 
sí en diversos grados de subordinación.” (PALOMO, 1973, p. 318). Ob-
serva que a passagem da narração isolada para integrar-se em um sistema 
geral precisa de um nexo que pode ser alheio a sua temática, mas não a 
sua intencionalidade. Esse nexo aglutinador se desvela no contexto e mar-
ca os distintos sistemas justapositivos por meio de uma presença textual 
com duplo funcionamento: um elemento narrativo em si, denominado de 
função a, e como elemento de união das demais unidades, desempenhan-
do a função b. Enquanto elemento narrativo pode conigurar-se de duas 
maneiras e satisfazer seu duplo funcionamento: “un relato completo de 
acontecimientos, que enmarca y condiciona a la totalidad  de las unida-
des (funciones a y b)” ou limita-se a obedecer “unicamente la función b, 
y adoptar fórmulas no narrativas carentes por tanto de trama y de acción 
espacio-temporal expresa.” (PALOMO: 1973, p. 319). Com sua pesqui-

152 Recorda-se o caráter híbrido, proteiforme do Quijote que, em sua recepção, sofreu um processo 
similar, tão pouco pode ser classiicado, em sua época, por assimilar múltiplas referências 
escriturárias, e precisou aguardar que a história absorvesse suas “disparidades” e permitisse que 
seu texto pudesse ser recuperado e lido como exemplo de primeiro romance moderno conforme 
destaque de Marthe Robert em “Roman des origines et origines du roman”, uma leitura crítica 
próxima ao que se concebe como atribuição prototextual.
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sa sobre a narrativa e seus desdobramentos, Palomo volta a acentuar o 
caráter inaugural do texto objeto e do texto fenômeno de Calila e Dimna 
no desenvolvimento da narrativa iccional ao airmar que esta narrativa é 
identiicada como o “más primitivo ejemplo castellano del sistema como 
modelo de estructura yuxtapositiva” que penetrou na Espanha através da 
tradução, algo mais complexo que a estrutura de “novela a cajones” com a 
qual é comunmente identiicada. Desta forma, deine a estrutura de Calila 
e Dimna apontando que:

Los tres elementos (diálogo – novela – cuento o 
ejemplo) deben relacionarse de manera idéntica. 
Así, el cuento cumple una función explicativa 
o aleccionadora que se subordina a la narración 

novelesca a la cual apoya. Entendiendo dicha 

subordinación dentro de un nivel de contenido. 

Porque, en plano formal, la narración (apoyada por 
el ejemplo en su función comunicativa) es soporte 
generativo de los cuentos. Y de análoga manera, 

la narración se subordina al diálogo, en idéntica 

función explicativa y aleccionadora, mientras aquél 
es, a nivel formal, el núcleo determinante de ésta. 

(PALOMO, 1973, p. 319-320).

Com esta assertiva identiica a interdependência das unidades nar-
rativas em uma progressão subordinativa onde o diálogo (não narrativo 
que cumpre a função b de nexo generativo de contos) engendra a narração 
e esta dá passagem aos contos (assumindo as funções a e b, de narrativa 
e de nexo). O narrativo ao assumir a função a, rompe a igualdade de re-
lações de dependência entre diálogo e narração, sobretudo ao considerar 
que todos os capítulos da obra utilizam a estratégia do diálogo153 – con-
forme exposto em Status Ars - de forma similar: um pedido a respeito de 
um ensinamento que se esclarece e responde com uma narração exem-
pliicadora que representa padrões de conduta. Este esquema somente é 

153 M. Paz Cepedello Moreno em seu artigo publicado na revista Litterae sobre El exemplum: 
marco narrativo y componentes pragmáticos, acrescenta a possibilidade de considerar o sistema 
de encaixe não somente através do desenvolvimento narrativo mas, na esteira de Marta Haro, 
referido em um marco enunciativo formulado a partir de uma estratégia dialógica entre mestre 
e discípulo no formato de perguntas e respostas. Disponível em: http://e-archivo.uc3m.es/
handle/10016/2282.



193

alterado no capítulo IV, com predomínio da função a da narração sobre 
a de b (nexo), considerado uma adição do tradutor Ibn Almuqaffac onde 
se investiga o delito cometido por Dimna, condenado à morte e sem re-
ferência no texto indiano do Pãncatantra. O estudo de Palomo deriva 
para as considerações com relação às analogias do sistema de estruturas 
justapositivas que aparecem já assimiladas e transformadas na obra de 
Tirso de Molina Los cigarrales de Toledo, reforçando, no entanto que 
a coniguração de Calila e Dimna é o modelo primitivo – o que aqui se 
deine como prototexto, das estruturas justapositivas cujo exemplo na arte 
de narrar se fecha em sua própria estrutura, em seu próprio texto. As con-
siderações incluídas por esta análise servem como referência para ilustrar 
uma tendência da narrativa oriental que deixou registrada suas marcas nas 
narrativas do Ocidente através da tradução e reforça a já aludida presença 
do poder de escritura fundacional implicado pela tradução, aqui exempli-
icado por Calila e Dimna.

Inaugura-se assim uma nova forma de expressar. Para narrar, esco-
lhe-se um narrador ictício que desempenha a função de contar a história 
e desta forma, a narrativa se apresenta em estilo direto para um destinatá-
rio que ouve o contado e age, ou não, em consequência, aprende ou não 
com o exemplo dado, estabelecendo uma relação de similaridade com o 
que se espera implicitamente do leitor ativo – aquele já advertido por Ber-
zebuey ou Almuqaffac. Com este procedimento a linguagem assume sua 
função simbólica, sua função de representar por meio de uma estrutura 
narrativa iccional acionada pela leitura. Todos os que acedem ao texto 
estão implicados no jogo da linguagem, um jogo signiicante, um jogo 
com a representação. Desde dentro da linguagem – ou do pensamento 
exterior, de suas estratégias estruturais, problematiza-se a representação 
como um ato sobre, fala-se sobre, escreve-se sobre, literalmente uma 
sobreimpressão ou, similar ao que descreve Palomo, uma justaposição 
narrativa e ainda, como refere Arrojo, com relação a tradução, a metáfo-
ra do texto palimpsesto. Assim, por meio da linguagem que representa, 
por meio da palavra, se constroem as verdades, verdadeiras ou inven-
tadas, reais ou ictícias. A forma como se pode referir à realidade passa 
inexoravelmente pela palavra, direta ou indireta, mas sempre através da 
linguagem. Esta sobreimpressão joga com a palavra ora como construção 
ora como construto, talvez por esquecer que elas, as palavras, não são as 
coisas – os originais, mas metáforas, novas ou desgastadas, que em seu 
momento tentaram representar algo. Se a metáfora sempre leva além, Ca-
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lila e Dimna, dando exemplos sobre a arte de narrar, estabelecido como 
prototexto literário, iccional, propõe outra verdade e inverte a proposição 
de Fernandez Parrilla154 sobre sua condição de cânone da prosa literária 
castelhana “pese a ser uma traducción”. O resultado desta inversão conta 
o que houve: a prosa literária castelhana tem sua origem na e pela tradu-
ção, representada formalmente pelo primitivo e clássico Calila e Dimna 
ou, iccionalmente, pela pseudotradução árabe do Quijote.

5.2.1 Narrativas transversas

As variações tradutórias árabe do Kitāb Kalīla wa-Dimna podem 
ser lidas como estrutura a partir da qual se difundiram, no Ocidente me-
dieval, a temática e o estilo narrativo oriental, tal como exempliicava 
Todorov. De forma similar, a tradução de Calila e Dimna, compilação de 
narrativas indianas e persas, em castelhano ou em suas variantes tradutó-
rias, representa uma das primeiras manifestações, por diversas e distintas 
fontes e tempos, da traslatio, da arte de relatar de forma breve, do Orien-
te para o Ocidente, refratando, de forma indireta, narrativas cujas partes 
principais remetem aos relatos do Pãncatantra e Mahābhārata indiano, 
bem como à lenda budista de Caṇḍa Pradyōta. 

• Pañcatantra

O Pañcatantra ou Panchatantra, cinco tratados, é considerado, ao 
mesmo tempo, o fabulário mais importante da literatura indiana escrita e 
a coleção mais antiga do que se entende por relatos breves que mesclam 
versos e prosa através de uma narrativa encaixante. Este tratado também 
suscitou outras versões indianas como a híndide de1030 d.C. do árabe, 
ilósofo e matemático Al-Bērūnī ou ainda a do autor Narayana, o Hitopa-
deśa155.  Juan José Prat Ferrer, em sua Historia del Cuento Tradicional, 

154 Esta airmação encontra-se no prefacio (p. 11) ao livro de Francisco Márquez Villanueva El 
concepto cultural alfonsí, publicado pela Edicions Bellaterra em 2004.
155 O Hitopadeśa - Ensinamento Salutífero ou livro do bom conselho, é uma antiga coleção 
em sânscrito, um compêndio do Pañcatantra e de outras obras narrativas sânscritas, que utiliza 
relatos expandidos. Também possui versões jainistas e em línguas vernáculas do sul da Índia. 
Este compêndio divide-se em quatro livros, com um total de 43 fábulas, das quais 25 são 
retiradas do Pañcatantra. Adriano Mafra, em sua tese O processo criativo de D. Pedro II na 
tradução do hitopadeça, apresentada no Programa de Pós Graduação em Estudos da Tradução 
em 2015, apresenta a origem do Hitopadeśa, explicando que “etimologicamente, o termo 
Hitopadeśa provém da junção de dois radicais: Hita (útil, proveitoso) e Upadeśa (instrução, 
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destaca que o título da obra pode ter sido urdido no século XIX por ilólo-
gos europeus posto que também é conhecida como Fábulas de Bidpai156, 
ou Bindhapati, um legendário autor e sábio ilósofo indiano que vivia em 
uma corte e se dedicava à educação de um príncipe. A tradução árabe de 
750 referencia pela primeira vez o autor a quem se atribui tanto o Pãn-
catantra quanto o Hitopadeśa. Prat Ferrer aponta que o nome do autor 
procede do sânscrito Vydia-pati, sábio principal, enquanto Solalinde diz 
que Bidbai, Pilpai o Bidpai nasce do nome siríaco de Bidwag. Embora 
não exista nenhum manuscrito em sânscrito anterior ao ano mil, supõe-se 
que foi compilada no século III com relatos que podem ter ainda maior 
antiguidade. A versão original está perdida e, entre as que persistem, des-
taca-se o ramo de Cachemira o qual, segundo Döhla (2008, pp. 4-5), a 
partir do estudo de Johannes Hertel, Tantrākyāyika, die ältere Fassung 
des Pañcatantra, constitui a fonte da tradução ao pehlevi do século VI. O 
número de relatos que apresenta esta coleção, tendo em conta as versões 
mais completas, oscila entre setenta e três e oitenta e sete e sua origem 
está associada a Amaraśakti, rei da terra do sul e conhecedor de arthaśās-
tra que, preocupado pela falta de conhecimento de seus três ilhos sobre 
esta arte, pede a ajuda do brâmane Viṣṇuśarman, conhecedor de nītiśās-
tra, quem lhe promete instruir seus três ilhos e, para tanto, escreve cinco 
(pañca) tratados (tantra) através dos quais aprenderiam a discernir os fa-
tos que compõem a verdade (nīti) e a discernir por trás das palavras e das 
ações, com independência da causa ou do motivo dado (artha).

As tradutoras Tesheiner, Fleming & Mello Vargas (2003) destacam 
que cada um dos livros do Pañcatantra está composto por uma narrativa-

conselho). Escrito entre os anos 800 e 950 d. C., o Hitopadeśa, um dos livros mais conhecidos na 
Índia depois da Bhagavad Gita, reúne uma coletânea de fábulas e contos populares escritos em 
prosa e verso com forte apelo moral. […] As fábulas no livro Hitopadeśa apresentam-se como 
narrativas de encaixe, ou seja, as histórias se entrecruzam e os enredos se fundem, originando 
assim outras histórias sempre com fundo moral e pedagógico. […] O livro apresenta muitas 
fábulas em comum com outra coleção bastante difundida na Índia, o Pañcatantra (Os cinco 
livros). Ambas pertencem ao grande caudal da literatura hindu, compiladas originalmente em 
sânscrito e traduzidas para o persa e árabe, servindo de modelo para as narrativas que izeram 
o encanto dos ocidentais europeus durante a Idade Média e o Renascimento.” Disponível em: 
http://www.pget.ufsc.br/curso/teses/Adriano_Mafra_-_Tese.pdf.
156 A respeito dessa nomenclatura, esclarecem as tradutoras Tesheimer, Fleming & Vargas que 
a partir da versão árabe do Pãncatantra surgem “inúmeras outras versões, em grego, siríaco, 
hebraico, persa, e, a partir destas, as latinas de João de Cápua (séc. XIII), a italiana de Nuti (séc. 
XVI), a persa do século XV, intitulada Anwār–i Souhaili, que serviu de base para a primeira 
tradução francesa, o Livre des Lumières ou la conduite des roys, composé par le sage indien, 
conhecido como Fables de Pilpay, publicado em Paris, por David Sahid, em 1644. (Pãncatantra, 
2003, p. 10)    
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quadro (encaixe) à qual se inserem várias fábulas narradas pelo brâmane 
Viṣṇuśarman ou por outros personagens e que todas as narrativas, por-
tanto, constituirão um tratado sobre a conduta, ou seja, um manual da 
arte de governar com astúcia política seguido de uma conduta adequada e 
dirigida à formação de jovens aspirantes ao governo. Ao apresentarem o 
gênero compositivo do Pañcatantra airmam que: 

os trechos narrativos das fábulas indianas cons-

tituem exemplos práticos e são entremeados por 
versos que contêm as razões teóricas que abonam 

variados procedimentos. Essas razões são os pro-

vérbios ou os preceitos dos códigos de moral e de 

ética da Índia antiga, principalmente do Código de 

Leis de Manu (Manavadharmaçāstra). Por essa ra-

zão, as fábulas indianas são classiicadas, nos ma-

nuais de literatura sânscrita, como “tratados sobre a 

conduta” (nītīçāstra). (p. 11) 

Os capítulos157 I, III, IV, V e VI de Calila e Dimna correspondem 
aos cinco livros do Pañcatantra. Os títulos dos relatos originários em 
sânscrito correspondem aos seguintes títulos da tradução castelhana:

Pañcatantra Calila e Dimna

mitrabheda - a desunião de amigos Capítulo I - Del leon et del buey

Mitraprāpti - a aquisição de amigos Capítulo III- De la paloma colorada e 

del galapago e del gamo e del cuervo

kākolūkīya - os corvos e as corujas Capítulo IV - De los cuervos e de los 

buos

labdhanāśa - a perda da posse Capítulo V - Del galapago e del ximio

aparīk_itakāritva - ação precipitada Capítulo VI- Del rreligioso e del gato/
can

157 Para a relação de correspondência entre os capítulos, utiliza-se a edição de Hans-Jörg Döhla 
de 2008.
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• Mahābhārata

Segundo Döhla (2008, p. 7-8), o Mahābhārata, (mahā ‘gran’ e 
bhārata ‘India’), de autor desconhecido – embora se atribua sua compo-
sição a um mítico autor chamado Vyāsa, é uma compilação de materiais 
elaborada entre os séculos IV a.C. e IV d.C., considerada a epopeia nacio-
nal da Índia, transmitida através de aproximadamente 100.000 versos. Sua 
história versa sobre temas religiosos, ilosóicos e mitológicos abordando 
a luta de dinastias pelo trono do reino do clan Kuru que se supõe ocorri-
da há três milênios antes de cristo. Apresenta relatos intercalados como 
estratégia para instruir sobre a arte de trivarga, ou seja, em artha (causa, 
motivo, prosperidade), dharma (código de conduta moral, ética, religio-
sa), e kāma (prazer dos sentidos e desfrute estético) apresentando os mes-
mos propósitos que o Pañcatantra. Possui dezoito partes e um apêndice 
e serviu de inspiração para a composição de Berzebuey que utilizou três 
histórias do canto XII Śāntiparvan (Livro da paz) onde se que abordam 
relexões sobre arthaśāstra. 

Os capítulos da tradução castelhana correspondentes aos do Mah-
ābhārata apresentam-se da seguinte forma: 

Mahābhārata Calila e Dimna

Canto XII.138 Capítulo VII - Del gato e del mur

Canto XII.139 Capítulo VIII - Del rrey Beramer e del ave que dizen Catra

Canto XII.111 Capítulo XII - Del leon e del anxahar rreligioso

Baseado nos estudos de Benfey (1859, I 543–560) e Falk (1978, 44 y 
58s.), Döhla indica que os relatos não foram escolhas fortuitas, mas que se 
tratavam de fontes que serviram tanto para os compiladores do Mahābhāra-
ta quanto para a composição do Pañcatantra. Assim, o canto XII. 138 do 
Mahābhārata se intercala com o tantra II que aparece na versão castelhana 
no capítulo III De la paloma collarada e del galápago e del gamo e del 
cuervo. O canto XII. 111 do Mahābhārata se relaciona com o tantra I que na 
versão castelhana corresponde ao capítulo I Del leon e del buey.
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• Caṇḍa Pradyōta   

A lenda budista de Caṇḍa Pradyōta se apresenta como a última 
fonte sânscrita utilizada pela compilação de Berzebuey. Ainda que perdi-
do o original sânscrito, este relato sobreviveu, segundo Döhla (2008, p. 9) 
e De Blois (2007, p. 1197) nas versões em língua litúrgica pāḷi (translite-
rado), tibetana e chinesa e é considerada uma fonte histórica de especial 
valor. Segundo Jarouche (2005), na versão árabe a história apresenta a i-
gura do narrador brâmane convertida em ilósofo para dar verossimilhan-
ça à narrativa de teor antibramânico e esclarece, seguindo a Cheikho, que 
este capítulo apresenta, nas duas versões siríacas, o título de Bilar, nome 
do asceta que exerce como ministro e é denominado, em árabe, `Ilād. 

O relato budista tem a seguinte correspondência na versão caste-
lhana:  

Lenda budista Calila e Dimna

Caṇḍa Pradyōta Capítulo IX: Del rrey Çederano e del su aguazil Beled e de 
su muger Elbed.  

 
A transversalidade destas composições narrativas e o percurso tra-

dutório de Kalīla wa-Dimna se assumem como uma deinição posta em 
prática sobre a consideração do texto como um tecido de citações saí-
das dos mil focos da cultura. Neste processo de citações, as narrativas 
de origem oriental se dispersaram tanto no Oriente quanto no Ocidente 
compartilhando a oralidade como uma forma de disseminação158. Esta ca-
racterística recupera a signiicância entre palavra e escritura como indício 
do texto expoente da palavra. Da oralidade foram ixadas em versões es-
critas que, por sua parte, facilitaram sua inluência estrutural e narrativa 
em distintos sistemas literários. 

158 A existência de diferenças entre os numerosos manuscritos de Kalīla wa-Dimna é associada 
à difusão destes relatos também por via oral, uma constatação que encontra ressonância na 
observação de Menéndez Pelayo quando expõe que “además pudo haber, por medio de las 
Cruzadas, transmisión puramente oral de algunos de los cuentos del Calila tan vulgares entre los 
musulmanes, como vemos que la hubo en el Libro de las Bestias, de Ramón Lull, que es un Calila 
no leído, sino recordado vagamente.” (MENÉNDEZ PELAYO, 1943, p. 37). A possibilidade da 
inluência oral é também apontada por André Jolles em seu livro Simple Forms para justiicar 
que a similaridade presente em alguns relatos do Decameron se devem a que Boccaccio teria tido 
acesso às narrativas indianas (e sua estrutura encaixante) somente de forma oral.
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As aproximações sobre as origens da primitiva tradução do Kitāb 
Kalīla wa-Dimna mostram como a narrativa em si carrega já, em sua consti-
tuição, uma história de deslocamentos, viagens em espaços e tempos que fa-
voreceram as apropriações, as ixações e o estabelecimento adaptado do mo-
dus de narrar oriental, desta estrutura encaixante que aqui se destaca como 
protoforma textual. O texto mobiliza em sua tessitura opiniões e exemplos 
que se inserem como estratégias que permitem à leitura indagar sentidos 
comuns e identiicar diferentes formas de agir próprias da relação social e 
assim, possibilitar ao leitor-ator assumir-se como sujeito da ação transfor-
madora. Na estrutura encaixante, a trama coloca lado a lado as posições de 
personagens que se opõem para representar a relação do sujeito com o outro 
- o de si e o alheio, objetivando e subjetivando a relação com a realidade que 
sempre se refere através da palavra. Considerando o contexto de recepção 
tradutória castelhana sob uma hegemonia religiosa, este texto profano parece 
introduzir um pensamento que se constrói a partir de opiniões próprias, de 
um discernimento lógico alegorizado pela trama estrutural e textual. 

A leitura que aqui se desenha volta ao principio, e no princípio era 
Karīrag ud Damanag, Kalīla wa-Dimna ou Calila e Dimna – traduções 
abordadas em processo, como fenômeno que deslocou e esfumaçou fron-
teiras, que permitiu que a nacionalidade literária, seja aquela que se diz 
própria a partir da tradução - uma nacionalidade traduzida por um efeito 
enunciativo. Este ato, portanto, pôde ser enunciado a partir da considera-
ção da tradução ao castelhano de Calila e Dimna como expansão e assi-
milação da língua e da prosa enquanto manifestações literárias. Calila e 
Dimna igura como o primeiro contato estabelecido pela língua castelhana 
com a narrativa concebida com im verossimilhante, vale dizer, com a arte 
de utilizar a linguagem como artefato simbólico, como representação on-
tológica. Assim, pela apropriação, nasce, em castelhano, como tradução, 
a narrativa encaixante – a protoforma “de uma narrativa da narrativa”. 
Esta consideração recoloca em evidência o fenômeno difusor e criador da 
tradução e permite retomar o ponto de contato, entre Oriente e Ocidente, 
a partir da entrada no sistema literário castelhano, através da tradução, de 
um estilo narrativo oriental já condensado. 

5.2.2 Amálgama de gêneros

De forma transversal, a tradução da narrativa de origem indiana, 
condensada pela reescritura árabe, chega à Espanha medieval como inter-
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texto cultural que mescla elementos linguísticos, históricos e literários e se 
inscreve no marco culto literário, em castelhano, como continuidade das 
citações, das apropriações resultantes dos encontros culturais, das informa-
ções que se reinscrevem no texto e na leitura de forma diacrônica e sincrôni-
ca. Nesse sentido, Calila e Dimna, tradução da tradução árabe, alegorizada 
pelos cartapácios recuperados por Cervantes em Toledo, abre o caminho à 
narrativa iccional em castelhano como continuidade da estruturara encai-
xante elaborada na literatura sânscrita e disseminada pela tradução árabe.

Esta proposição adianta um passo e abre outra possibilidade de leitu-
ra prototextual embora exija uma breve reconsideração sobre a constituição 
iccional que se alastra pela inluência da arte de narrar oriental nutrida esta, 
em múltiplas fontes de origem religiosa, política, ilosóica, histórica ou 
popular, observada na apresentação das narrativas transversas, em especial 
do Pañcatantra. De fato, as tradutoras do Pañcatantra ao português, Te-
sheiner, Fleming & Mello Vargas, intitulam sua tradução como Pañcatantra 
- Fábulas indianas159 embora especiiquem que este gênero, nos manuais 
de literatura sânscrita, seja classiicado como um “tratado sobre a conduta” 
(nītīçāstra) que intercala várias “fábulas” para compor uma narrativa encai-
xante (quadro) utilizando-se da escritura em prosa e em verso. A travessia 
desta tradução textual, registrada pela escrita da história literária, também 
foi ixando a deinição canônica do Kitāb Kalīla wa-Dimna como um con-
junto de fábulas, ou fabulário160, transmitidas universalmente de forma dire-
ta ou indireta, através de traduções integrais ou extratos.

Distintas abordagens históricas e conceituais encontram-se amal-
gamadas no conceito de fábula, uma narrativa popular que surge no Me-
sopotâmia, cultivada por assírios e babilônicos, vinculada à transmissão 
oral e que apresenta portanto, como característica comum, uma origem 
relacionada à fala, conversa, narração ou argumentação161 sendo deno-

159 Neste momento é importante destacar que o projeto de tradução ao português do Pañcatantra 
fez parte de um proposta de pesquisa que buscou delinear o gênero fábula na literatura sânscrita e 
sua permanência da antiguidade até a atualidade, considerando também a tradição esópica como 
elemento de ixação do gênero a ser adotado por vários fabulistas entre os quais destaca-se La 
Fontaine. 
160 Remito, como síntese desta consideração, à classiicação de fabulário fundamentada e 
desenvolvida por Milena de Mello Cassucci em sua pesquisa de mestrado “Entre leões e tigres, 
entre chacais e raposos: aproximações entre poder e saber em fabulários”, apresentada no 
Programa de Pós-Graduação em Estudos Judaicos e Árabes da FFLCH/USP em 2015.
161 Em Aristóteles o termo aparece na Retórica e na Poética com distintas acepções. A Retórica 
evidencia a fábula como exemplo, como argumento retórico e a Poética alude a fábula como 
mimeses da ação, uma composição de fatos que equivale a trama ou argumento. 
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minada em latim como fabulæ (verbo fari), em grego como ainós, logos 
e mythos e em sânscrito como katha (fábula ou apólogo). Carlos García 
Gual, em seu artigo sobre La fábula esópica: estructura e ideologia de un 
genero popular (1977/1983, p. 309-322), esclarece que a narrativa fabu-
lística procede da literatura mesopotâmica, penetra na tradição helênica 
com Hesíodo em O Falcão e o Rouxinol (séc. VIII a.C.) e chega à Índia 
referendada por escrito desde o século III a.C., de modo que ambas tradi-
ções, helênicas e indianas conluíram na Europa medieval. 

Para situar esta conluência, toma-se o estudo de Argüello Scriba162 
que, fundamentando-se no conceito de intertextualidade proposto por Ju-
lia Kristeva - quem deine que todo texto cultural é uma produção que 
dialoga com outros textos literários, aborda o gênero da fábula como uma 
produtividade a partir de suas manifestações na cultura grega, latina e 
sânscrita.  Da origem grega destaca a deinição mais antiga do termo fá-
bula referenciada em Progymnasticæ de Theon com o sentido de narração 
ictícia sobre uma verdade sendo desenvolvida, como gênero literário, por 
Homero, Hesíodo, Arquíloco, anteriores ao canônico Esopo. Da origem 
latina destaca Quintiliano que classiica a fábula como exemplum e faz 
referência a um caráter jocoso como estratégia de entretenimento. Entre 
os latinos predomina a utilização da fábula como docere e deleitare as-
sociando-se a contos e a diversas narrativas de caráter jocoso, razão pela 
qual sua origem também se entrelaça com a sátira, empregada por Quintus 
Ennius e Quintus Horactius Flacus. Fedro, por sua parte, recreando fábu-
las esópicas, é identiicado como autor canônico das fábulas em língua 
latina. Com relação à origem indiana, destaca a frequência observada, 
nos textos literários, da presença de animais falando e agindo como seres 
humanos para inferir que esta concepção se vê consagrada nas coleções 
de apólogos ou fábulas do Pañcatantra e dos Jakatas (narrações da vi-
das anteriores Buda). Destaca que na Índia esta narrativa se associa ao 
manuais de Arthashastra (estudo) e Nitisshastra (conduta, guia) que se 
baseiam na observação da natureza animal e motivam uma expressão li-
terária com im didático para formação política. Convém aqui especiicar 
que Francisco García Marcos (2005), em seu estudo crítico sobre a obra 
de Ángel Ganivet, Importancia de la lengua sánscrtita, ao reletir sobre 
as semelhanças entre o texto sânscrito de Manavadharmaçāstra (Código 
de Leis de Manu) e a Teogonia de Hesíodo, identiica uma mesma origem 
162 Remeto ao artigo La noción de fábula desde el punto de vista del género clásico en la obra de 
Carmen Lyra publicado na Revista de Lenguas Modernas, n° 13, 2010. p. 43-58.
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semântica ou uso de assuntos análogos sobretudo quando a referência é o 
apólogo, de modo que, segundo o autor,  

[…] el panteísmo predominante en la India y las 

teorias acerca de la metempsicosis, que contribuían 

a la digniicacón de los animales, y acaso la ruda 
organización social, dieron vida a este género 

literario, mezcla de didáctico e satírico, que 

alcanzó gran desarrollo en la literatura sánscrita, 

en la cual está representado por las notables 

colecciones Pancha-Tantra e Hitopadesa, y en todas 

las literaturas, tanto antigua cuanto modernas, que 

de ella lo hayan imitado, ya que no recibido por 

completo, siendo nuestra Patria la nación en que 

acaso haya logrado mayor inluencia, pues sabido 
es que informa casi toda nuestra literatura de la 

Edad Media. (2005,  p. 82).

À diferença da literatura sânscrita que desenvolveu o gênero 
(apólogo) para reletir sobre as relações de política e poder exempli-
icados pela observação do comportamento animal163 em condições de 
igualdade com o homem, a literatura grega e a latina utilizaram esta 
narrativa (denominada fábula) como um gênero associado à função re-
tórica (convencimento) e à didática sem descartar sua prestabilidade 
lúdica. Durante a Idade Média o apólogo indiano chega à Espanha, 
como registro escrito, através da tradução de Calila e Dimna164, subme-

163 Argüello Scriba refere esta característica de forma similar indicando que “la India produce 
narraciones de animales concebidas para situarlos en igualdad de condiciones con el ser 
humano; más bien, el animal conserva una sabiduría natural de sobrevivencia, donde el pez 
más grande siempre se come al pequeño. Este pensamiento afecta la parte práctica-social del 
ser humano en una sociedad muy característica, donde proliferan los reinados y la lucha por 
su supremacía, en los que no importa quién llegue al poder, sino más bien, el individuo del 
estrato social que sea si llega a convertirse en rey debe buscar los medios para mantenerse en el 
poder absoluto, creando una sociedad donde la política de búsqueda de aliados es fundamental, 
puesto que sabe que el tiempo todo lo destruye con su ineludible acción y todo poder se perderá. 
Política, riqueza y poder van juntos y están presentes en la creación literaria de las colecciones 
de fábulas, con una inalidad clara en cuanto a que fueron compuestas con un in ejemplarizante 
y no tanto de entretención”. (2010, p. 50)
164 Nessa mesma linha pode-se citar a relexão de Arilson Oliveira “A Índia Fabular entre os 
europeus medievais” apresentada no VII Simpósio Nacional de História Cultural: Escritas, 
Circulação, Leituras e Recepções, onde airma que “O contato da europa com a índia foi através 
da versão da literatura sânscrita Pañcatantra fragmentada e conhecida como Kalilah e Dimna. 



203

tendo-se, de forma válida e utilitária, a uma discussão –formalizada em 
diálogos, como meio de aprendizagem, como exemplum de relexões 
políticas e éticas. A condição de relato breve sobre conduta humana 
e valores morais que constitui esta estrutura narrativa foi facilmente 
assimilada e reescrita em distintas épocas e por distintas culturas muito 
embora, a tentativa de estabelecer esquematicamente o princípio ou a 
fonte de inluência primeira não passaria de uma aproximação, válida, 
porém não conclusiva. Considere-se que, de forma geral, esta estrutu-
ra narrativa, comumente identiicada como fábula, convencionou seu 
desenvolvimento associada ao grego Esopo, identiicado como “pai da 
fábula” muito embora García Gual advirta que “a este fabulísta no le 
consideraban los griegos como el inventor del género, sino el intro-
ductor en Grecia de la primera colección de fábulas, que ijó el tipo 
clásico de tales relatos, breves y didácticos, con una estructura narra-
tiva característica.” (1943, p. 81)165. Considerar a proposição de uma 
distinta abordagem permitiria ouvir outros discursos residuais, ler outra 
história tal como a que sugere García Marcos quem, levando em con-
sideração “el hecho signiicativo de que la civilización griega nasce 
en las colonias asiáticas, desde donde se extiende al resto de Grecia” 
(2005, p. 84), manifesta que os textos indianos, sobretudo em literatura, 
mas também em ilosoia e matemática, inluenciaram de forma precur-
sora as produções gregas, fato evidenciado sobretudo pela utilização do 

[...] Assim sendo, as novelas medievais, com seus heroicos cavaleiros etc., assim como as fábulas 
modernas, possuem, todas, uma marca profunda da literatura popular indiana. Na verdade, foi 
a Índia a fonte longínqua e literária do conto, apólogo, romance de cavalaria etc., que tanto 
encanto deram à época medieval. E, de quando em quando, aparecem outros que não podem 
resistir ao seu fascínio aliciante” (p. 13). Disponível em: http://docplayer.com.br/33553452-A-
india-fabular-entre-os-europeus-medievais.html.
165 A relexão está contida no artigo “La tradición abierta de los clásicos populares”, Disponível 
em: http://www.cervantesvirtual.com/obra/la-tradicin-abierta-de-los-clsicos-populares-0/. 
Consideração similar também pode ser lida em Easterling & Knox (1989) os quais assinalam 
que “durante o século V a.C os gregos associavam comumente a fábula com Esopo, o “criador 
de histórias” da Trácia que vivia em Samos a princípios do século seis. No entanto, airmam 
que não há dúvida que a fábula é um fenômeno muito anterior a Esopo e que muitos exemplos 
gregos têm paralelos similares com textos do Oriente Médio além de terem sido anteriormente 
compostas por Hesíodo, Arquíloquo enquanto seria impossível considerar Semônides e seu texto 
sobre a mulheres sem uma anterior tradição fabulística” (p.141) [Adaptação própria do original 
em inglês]. Ainda em consonância com esta perspectiva, pode-se ler no artigo de Arilson Oliveira 
“A Índia Fabular entre os europeus medievais” que Joseph Jacobs considera que as fábulas de 
Esopo apresentam grande similaridade com as jatakas (parábolas) budistas. Esta mesma opnião 
é também compartilhada por Gautamavajra Vajrācārya e Radhakamal Mukerjee para quem 
Esopo haveria realizado uma tradução direta do persa”. Disponível em: http://docplayer.com.
br/33553452-A-india-fabular-entre-os-europeus-medievais.html. 
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apólogo além dos trabalhos de ilologia comparada166.  García Marcos 
refere que não há civilização sem inluências e portanto, de certa for-
ma, pode-se entender que tudo já foi dito, repetido, copiado mas que 
ainda se pode dizer de outra forma: olhar para a origem sem buscar o 
original e tentar observar o deslocamento, a tradução, a assimilação - o 
que foi reinscrito e apagado. Neste sentido, o translado intertextual das 
narrativas entre tempos e espaços, a viagem entre línguas e culturas167 
que vertebra os relatos orientais e ocidentais, poderia ser ilustrada pelo 
tema dos devaneios que chocam com a realidade e que aparece reela-
borado no canto V do Pãncatantra: O Brâmane chamado Svabhava-
krpana, na fábula sobre A Leiteira e o Balde de Esopo, no capítulo VI 
de Calila e Dimna: El sueño del religioso, no conto VII do Libro del 
Conde Lucanor:  De lo que contesçió a una mujer quel dizién doña 
Truhana, no Auto de Moina Mendes de Gil Vicente, na fábula de Félix 

166 De forma complementar, vale recuperar as observações de Menéndez Pelayo sobre as 
intertextualidades da narrativa oriental que apresentam uma série de similaridades entre textos 
que embora “tratándose de cuentos aislados, empezaba a parecer coincidencia mucho de lo 
que se tenía por derivación indubitable. No me empeñaré, por consiguiente, en sostener, como 
lo hizo Loiseleur Deslongchamps en un libro ya anticuado, pero excelente para su tiempo, que 
el cuento de los dos cabrones monteses que peleaban entre sí y cogieron entre los cuernos a la 
vulpeja que lamía su sangre, esté en el Renart por imitación del Calila; ni que el cuento de la 
mujer de las narices cortadas sea el original del fabliau des cheveux coupés y del cuento análogo 
de Boccaccio (giorn. VII, nov. VIII), dramatizado por el inglés Massinger en su comedia El 
Guardián; ni mucho menos que el caballo mágico de Clamades y Clarimonda y el de Orsón 
y Valentín, parodiados por Cervantes en su Clavileño, tenga que ver con el pájaro de madera 
que sirvió a un personaje del Pantschatantra para penetrar en el palacio de una princesa y 
conseguir su amor haciéndose pasar por el dios Visnú. Tampoco es seguro que la novela segunda 
de la tercera giornata del Decamerone proceda del cuento «de la mujer que se dió a su siervo 
sin saberlo», puesto que cuentos análogos hay también, no sólo en Los Mil y un días y otras 
colecciones orientales, sino también en las Cento novelle antiche que precedieron a Boccaccio. 
Además, varios apólogos del Calila tienen correspondencia con otros de la tradición esópica, 
como El Águila y la Tortuga, El León y la Mosca, El Ratón y el León, La Serpiente y el Labrador, 
El Asno vestido con la piel del león; y no era preciso ir a buscarlos en la India ni en Persia, 
puesto que el recuerdo de las fábulas clásicas no se perdió nunca en Occidente. De La Fontaine 
ya queda dicho que pudo disfrutar el libro de Calila y Dimna en dos diversas traducciones, 
derivadas la una del persa y la otra del griego, y sin disputa tomó de allí algunas de sus mejores 
fábulas, como El Cuervo, la Gacela, la Tortuga y el Ratón, El Lobo y el Cazador, El Gato, la 
Comadreja y el Conejo, El Marido, la Mujer y el Ladrón, la Rata convertida en mujer, El Hijo del 
rey y sus compañeros, Los dos Papagayos y alguna otra. Pero así como en todas ellas se revela 
su origen por la conformidad de los detalles, no puede decirse lo mismo de otras, como Los 
Animales enfermos de pestilencia, que La Fontaine tomó probablemente de una fábula latina de 
Francisco Philelpho, el cual a su vez la había imitado del Directorium humanae vitae, de Juan 
de Capua.” (MENÉNDEZ PELAYO, 1943, p. 38-39). Cabe recordar aqui que o Directorium, de 
Capua, também se compõe de textos derivados da tradução do Kitāb Kalīla wa-Dimna.
167 Recupero o citado estudo de Max Müller (1996, p. 275-306), em Status Ars, sobre a migração 
das fábulas e suas redes de transmissão cultural que entrelaçam textualidades indianas, persas, 
árabes e europeias. 



205

María de Samaniego: La Lechera ou ainda em La Fontaine: La Laitière 
et le Pot au lait168. 

Ao recuperar a migração e a assimilação histórica da narração bre-
ve169, considerando a possibilidade de transmissão oral ou escrita, obser-
va-se a instituição de certas referências que vão se estabelecendo como 
cânone, ainda que constituído por signiicações residuais, e que denotam 
a arbitrariedade implícita pelos recortes históricos e pela classiicações. 
Buscando rastros do translado textual de Calila e Dimna observa-se como 
a leitura desta narrativa desvela a diiculdade de caracterizar e ixar ele-
mentos de seu estilo constitutivo considerando, por exemplo, os gêneros 
fábula e apólogo, denominações que foram associadas à classiicação lite-
rária desta tradução. As ixações dos relatos breves em distintos sistemas 
literários denota que, segundo o percurso do texto traduzido, as classi-
icações textuais foram amalgamando o conceito de apólogo – associa-
do às narrativas de origem oriental, ao de fábula - gênero consolidado e 

168 Outro exemplo que reforça a ideia da impregnação de algumas narrativas no imaginário coletivo 
que aparecem sem “aspas” pode ser identiicado em Rabelais (século XVI) que, no capítulo XXXIII 
do Livro I de Gargantua et Pantagruel, faz uma referência à farsa da jarra de leite na qual um 
sapateiro enriquece em sonhos e depois de quebrar a jarra não tem o que comer: “J’ai grand peur 
que toute cette entreprise sera semblable à la farce du pot au lait, duquel un cordouannier se faisait 
riche par rêverie, puis, le pot cassé, n’eut de quoi dîner”(RABELAIS, 2010, p. 99).
169 Adotando outro recorte histórico, André Jolles (2017), em seu livro Simple Forms faz um 
estudo interessante partindo da disposição mental para articular o conhecimento estruturado 
em perguntas e respostas que buscariam estabelecer verdades com validade universal. Aborda 
a escrita das lendas, Vitae (vida dos santos), das sagas, mitos, enigmas, provérbios, aforismos e 
cita que no século XIV inicia-se na Europa uma forma de narrativa breve, quase sempre escrita 
em língua vernácula, identiicada como novela toscana cuja deinição e ponto de origem estaria 
no Decameron de Boccaccio. A partir desta consideração identiica duas variações, a primeira, 
a coleção de novelas que segue a forma precursora do Decameron e a segunda, as novelas 
individuais que desenvolvem narrativas de encaixe (frame narrative), uma forma mais antiga que 
a novela toscana. Segundo o autor, Boccaccio teria tido acesso às narrativas indianas presentes 
no Decameron somente de forma oral, de “ouvir-dizer” e que sua inluência se expandiria desde 
a Toscana para o Ocidente. No século XV relaciona a narrativa em forma de encaixe de Giovanni 
Francesco Straparola com temática similar a dos Irmãos Grimm, ou seja, estórias que parecem 
não ter acontecido e, no século XVII, cita a Giambattista Basile, colecionador de contas de 
fadas, e seu Cunto de li Cunti ou Pentameron. Jolles destaca, na esteira dos Grimm, que Charles 
Perrault é o precursor dos contos de fadas e que seus escritos se distanciam das novelas toscanas 
e acrescenta que os escritos de La Fontaine eram reformulações de novelas da escola toscana. 
Acusa que depois das publicação dos Contos de Perrault, no iníco do século XVIII este gênero 
dominava a Europa suplantando as novelas do século XVII e prevalecendo sobre tudo que ainda 
remanescia da novela toscana. Entre 1704 e 1708, com a primeira tradução de As Mil e uma 
noites por Galland, entra em cena a narrativa oriental que impregna a literatura com este tipo de 
histórias durante o século XVIII. Da relação entre novela e conto de fadas, Jolles destaca que 
ambos são formas simples embora possuam leis distintas: a novela possue regras que permitem 
construir qualquer evento de uma determinada maneira, amoldando-se ao tradicional, fatual ou 
inventado e o conto de fadas tem um princípio que absorve e deine em sua estrutura tudo que for 
inserido; o conto de fadas pode receber o mundo, mas sempre dentro de sua forma.
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dominante, com forte presença na literatura latina, e diante desta força, 
percebe-se o deslocamento, o apagamento do caráter imanente da narrati-
va encaixante, justaposta – da narrativa que chama outra narrativa dentro 
da mesma narrativa contida no Kitāb Kalīla wa-Dimna, a qual, através 
do movimento tradutório, se constituiu e disseminou uma distinta forma 
de narrar composta pela inserção, pelo encaixe de distintos apólogos já 
contidos e ixados pela escritura do Pañcatantra.  

O apólogo, segundo a DRAE, foi dicionarizado em 1607 e é deini-
do como um helenismo derivado do latim e sinonímico de fábula (Del lat. 
apolŏgus, y este del gr. ἀπόλογος apólogos ‘relato, fábula’) ou seja: um 
“breve relato icticio”. Por sua parte, a fábula (Del lat. Fabŭla), diciona-
rizada desde 1570, apresenta uma entrada polissêmica:

1. f. Breve relato icticio, en prosa o verso, con in-

tención didáctica o crítica frecuentemente manifes-

tada en una moraleja inal, y en el que pueden in-

tervenir personas, animales y otros seres animados 

o inanimados.

2. f. Narración de asunto mitológico.  

3. f. En las obras de icción, trama argumental. 
4. f. Rumor, hablilla.
5. f. Relación falsa, mentirosa, de pura invención.
6. f. Ficción artiiciosa con que se encubre o
disimula una verdad.

7. f. mitología (conjunto de mitos).
8. f. Objeto de murmuración irrisoria o

despreciativa.170

A exceção da quarta e da oitava acepção, as demais podem ser 
identiicadas em distintas abordagens literárias. A primeira, a quinta e a 
sexta acepção são clássicas e condensam características que se encon-
tram relacionadas tanto à fábula quanto ao apólogo: breve relato em 
prosa ou verso, relexão ética, personagens variados, icção e verdade; 
a segunda, a terceira e a sétima conservam as perspectivas culturais 
gregas e a mimeses aristotélica;  O verbete no dicionário da RAE pode-
ria nomear qualquer tipo de narrativa de modo que, para circunscrever 

170 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. Disponível em: http://dle.
rae.es/?id=HRcRBBV. Acesso em 01/07/2017.
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a relexão nos estudos literários, recupera-se a Bagué, E e I. Bajona os 
quais, situados no sistema literário castelhano, propõem uma aproxima-
ção conceitual para fábula e apólogo de certa forma impregnada pela am-
biguidade onde se lê que:       

Se da el nombre de fábula a toda narración en prosa 

o, más generalmente en verso, cuyos protagonistas 

son animales —más raramente hombres y 

poquísimas veces vegetales o seres inanimados— y 

cuyo objeto primordial consiste en desarrollar una 

lección de moral práctica que, en la mayoría de los 

casos, viene condensada al inal, en unas cuantas 
líneas llamadas moraleja. […] Con la denominación 

de apólogo se suele señalar a un género bastante 

afín a la fábula y que a menudo se confunde con 

ella. En realidad el apólogo no es más que una 

fábula de mayor extensión y más comúnmente en 
prosa que en verso, protagonizada por hombres con 

preferencia a los animales. También se ha atribuido 

este nombre a las narraciones de procedencia 

oriental, para distinguirlas de la fábula, tal como se 

ha concebido en las literaturas clásicas desde Esopo 

y Fedro. (apud Bastons i Vivanco 2010/2013, p. 95)

Bagué, E e I. Bajona recuperam características constitutivas simi-
lares entre ambos gêneros embora parecem indicar que a diferenciação 
realmente poderia ser especiicada a partir das assimilações culturais e de 
suas origens considerando para tanto, os contatos textuais de procedência 
oriental e a tradição greco-romana que retoma a fábula esópica e a latina 
estabelecendo uma marca histórica cuja rede de transmissão, ou assimila-
ção histórica cultural, não é objetivada como dado constitutivo. A fábula é 
iliada, possui um pai, um autor. A procedência oriental - marca diferencial 
associada ao apólogo, implica uma trama cultural assimilativa, constitutiva 
e reposiciona a questão da Traslatio Studiorum, vale dizer, reestabelece o 
legado esfumaçado, escamoteado das tradições indianas–árabes para situar 
a tradução como diálogo entre civilizações, como contato entre culturas.  

Na sequência, em consulta ao Diccionário de Términos Litera-
rios Akal (1987), observa-se a permanência da ambiguidade conceitual 



208

referente a deinição apresentada para os gêneros de fábula e apólogo, 
destacando a divergência entre vários estudiosos que advogam uns pela 
sinonímia e outros pela diferença entre os conceitos. As autoras reconhe-
cem a aluência na literatura indiana de apólogos e de fábulas reunidos no 
Pañcatantra e Hitopadeça, transladados a Pérsia, Síria e ao mundo árabe 
o qual, por sua parte, transmite e possibilita a fusão, sem desconsiderar 
a intermediação hebraica, das narrativas orientais e ocidentais durante os 
séculos XII e XIII. Conferem ao apólogo (p.28), a partir da etimologia 
grega, o sinônimo de conto, de relato detalhado em prosa sobre o compor-
tamento humano difundido na Idade Média, sobretudo, com a “coleção 
de apólogos” de Calila e Dimna. Com relação à Fabula (p. 148-150) ale-
gam que sua polissemia impede uma deinição exata embora se trate de 
um relato breve, geralmente em verso, com personagens alegóricos que 
veiculam um ensinamento moral - razão pela qual se confunde com o apó-
logo, embora o traço diferenciador deveria ser associado aos personagens 
animais característicos das fábulas171 cuja origem identiica-se com os es-
critos do grego Esopo e do latino Fedro. Em consonância com a perspec-
tiva histórica e cultural adotada pelos formalistas, assinalam que é a partir 
da classiicação apresentada por esta escola (a mesma que serviu de fonte 
para a teoria dos polissistemas pela recuperação dos elementos culturais 
relacionados à literatura) que as fábulas passam a ser identiicadas como 
um gênero narrativo – uma forma que alude a uma série de acontecimen-
tos desenvolvidos de forma cronológica e sobre os quais se constrói a in-
triga. De forma inter-relacionada, é interessante destacar a intersecção dos 
gêneros fábula e apólogo quando as autoras deinem o conto (p. 89-90) e 
assinalam que este termo também suscita diiculdade classiicatória pois, 
segundo distintos períodos literários, recebe também diferentes denomi-
nações podendo ser classiicado como apólogo - quando relacionado a 
literatura medieval espanhola, patranha - durante o século de ouro, novela 
italiana, novel ou short story inglesas, fablieux franceses ou conto, rela-
to ou narração para os escritores hispânicos. É interessante destacar que, 
entre as coleções de contos que alcançaram grande difusão, as autoras 
relacionam o Pañcatantra (literatura indiana), fábulas milesas (literatura 
grega), Disciplina Clericalis e Calila e Dimna (literatura medieval), os 

171 Como contraponto, cabe recordar o já citado exemplo de A Leiteira e o Balde que ilustrou 
a poligênesis e translado intertextual dos relatos orientais e ocidentais para recuperar a 
característica humana de sua protagonista, tão humana que apropriou-se do título original do 
Auto dos mistérios da Virgem, de Gil Vicente, para convertê-lo no Auto de Moina Mendes.
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contos de Don Juan Manuel, Arcipreste de Hita, The Canterbury Tales de 
Geoffrey Chaucer – o pai na literatura inglesa ou o Decameron de Boc-
caccio, para concluir que a modernidade assimilou e apagou as fronteiras 
entre o conto e a novela172. 

Ao objetivar o sistema literário em língua portuguesa, observa-se 
que no Vocabulario portuguez e latino173, Rafael Bluteau (1712) inscreve 
a deinição de fábula, em língua portuguesa, relacionada à existência da 
palavra apólogo embora conclua que este termo designa com mais pro-
priedade o tipo especíico de texto da tradição greco-latina. Assim, fábula 
signiica genericamente toda a narração inventada, em que a icção não se 
aproxima da realidade, e o apólogo (com personagens animais ou objetos 
animados) é somente uma das concretizações possíveis entre as criações 
literárias fabulosas como certiicam as descrições de seus verbetes onde 
se pode ler que     

FABULA. Derivase do verbo Latino Fari, que quer 
dizer Fallar, & no seu primeyro sentido Fabula, em 
Latim val o mesmo, que Falla, pratica, colloquio, 

& cousa, em que commümente se falla. He pois 
Fabula huma narraçaõ inventada, & composta, 
de successos, que nem saõ verdadeiros, nem 

verosimiles, mas com curiosa novidade admiraveis, 

como a transformação de Daphne em Lourayro, de 

172 Yves Stalloni, em “Les Genres Littéraires” deine a fábula a partir de sua derivação latina 
- fábula como narrativa ou relato e marca que o percurso desta classiicação parte de modelos 
emprestados à Antiguidade (Esopo, Fedro) que, durante a época clássica, passa a designar de 
forma exclusiva um relato imaginário destinado a ilustrar uma moral tornando-se um gênero 
codiicado com leis: “ser curta, utilizar personagens que podem ser animais de valor simbólico, 
basear-se em uma narração (o apólogo), que prepara uma lição (a moral), tudo isso escrito em 
versos.” (2007, p.125). Stalloni não inclui o apólogo como gênero, no entanto, ao deinir a novela 
indica o nascimento do gênero na França a partir de “Les Cent Nouvelles nouvelles”, em 1462, 
derivado do Decameron de Boccacio de 1350, abordagem similar à de André Jolles em Simple 
Forms. Considera que os critérios de identiicação da novela são incertos e vagos e, portanto, 
propõe considera-la como um “gênero fugidio” que se confundiría com outra narrativa breve, 
o conto. No entanto, associada à estética do relato breve, Stalloni infere que a relação da novela 
com o conceito de verdade a aproxima do “exemplum” medieval, cujo im narrativo é dar uma 
lição. Convêm sublinhar que Calila e Dimna também é classiicado com exemplum e a relação 
com a “verdade” destacada por Stalloni, retoma os conceitos de nīti e artha, colocados em 
movimento por esta tradução textual, como estratégia para discernir os fatos que compõem a 
verdade por detrás das palavras e das ações, independentes do contexto dado. 
173 Remeto aos verbetes disponíveis em: http://purl.pt/13969/3/l-2771-a/l-2771-a_item3/index.
html#/538 para deinição de apólogo e http://purl.pt/13969/3/l-2774-a/l-2774-a_item3/index.
html#/22, para a de fábula.
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Narcizo em lôr, &c. (s/p.) 
APOLOGO. Especie de fabula moral, em que se 

introduzem animaes, arvores, & outras cousas 
inanimadas fallando, & dizendo cousas de que se 
pode tirar alguma doutrina. Apologus, i. Masc. 

Fabula, ou fabela, ae. Fem. Cic. (s/p.)

Por outra parte, no Dicionário dos sinônimos poéticos e de epítetos 
da Língua Portuguesa, Roquette e Fonseca diferenciam e deinem fábula 
e apólogo da seguinte forma: 

Apólogo é palavra grega e signiica uma historie-

ta fabulosa, que debaixo do véu da alegoria nos 
apresenta uma verdade; fábula é palavra latina (de 
fari, falar) e signiica uma relação não verdadeira, 
debaixo de cujo véu se nos faz agradável a verda-

de. Diferençam-se em que a fábula só apresenta por 

interlocutores os animais e cousas inanimadas, e o 

apólogo, que é mais extenso, faz falar aos animais, 
aos deuses, aos homens, às cousas insensíveis, e 

ainda aos seres abstratos e metafísicos” (1848, p.55)

Jacinto do Prado Coelho, no Dicionário de Literatura (1978), 
airma que Calila e Dimna inluenciou indiretamente o Horto de Esopo 
(histórias sobre animais) cuja tradução, realizada em português no século 
XV, persiste através de um único manuscrito e acrescenta, relacionado 
ao período medieval, que as versões do Conde Lucanor e suas fábulas de 
animais foram perdidas enquanto que do Libro de Buen Amor - coleção 
de enxiemplos de Arcipreste de Hita, restam nada mais que fragmentos de 
sua tradução ao português.  Jacinto do Prado Coelho não apresenta uma 
deinição do gênero fábula e tampouco inclui um verbete para classiicar o 
apólogo, exceto quando cita o apólogo de Moina Mendez, de Gil Vicente, 
como análogo à fábula La laitiere et le pot au lait de La Fontaine ou quan-
do lista exemplos nos mais variados verbetes, conceituais, biográicos ou 
bibliográicos. O termo apólogo aparece referenciado nos verbetes sobre 
conto, fábula, aforismos, emblema, picaresco, neoclassicismo português, 
literatura infantil, sobre inluência da literatura espanhola sobre a literatu-
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ra portuguesa, titulando livros e autores relacionados a estas narrativas174. 
Similar ao que se encontra no Diccionário Akal, o conto é deinido com 
um sentido “vizinho” à fábula por encerrar uma lição moral englobando 
os contos de animais que se deinem como fábulas nas quais os animais 
repetem ações humanas com intenção doutrinante e o conto tradicional 
que se inscreve de forma impressa, independente da transmissão oral, e 
poderia ser denominado, seguindo a Menéndez Pelayo como “novela” 
embora advirta que em Portugal não se tenha pesquisado sobre o assunto, 
excetuando as investigações de Teóilo Braga (Contos Tradicionais do 
Povo Português – 1914). O conjunto de fábulas vai aparecer como deini-
ção no verbete sobre a Mitologia, ligado ao conceito aristotélico de mito-
-fábula, embora exclua do verbete os fabulários (coletâneas de histórias 
que entram animais) e os bestiários medievais (livros sobre animais tal 
como o Libro de las Bestias de Ramon Llull, o Calila lido ou recordado, 
segundo Menéndez Pidal). É interessante observar, e não de forma ale-
atória, que o verbete sobre alegoria agrupa e relaciona os gêneros cons-
tituídos a partir da iccionalidade e aí se pode ler que “a alegoria toma, 
com frequência, a forma de parábola175, apólogo, fábula, exemplo, novela, 
epopeia, enigma, iguração mística das criaturas irracionais, etc., entrando 
em todos os géneros literários” (p. 30).

De forma similar, no Dicionário de Termos Literários, Massaud 
Moisés quando se refere à alegoria, a deine a partir do grego (agoreuo – 
outro e állos, falar em público) e do latim (alegoria) como “um discurso 
acerca de uma coisa para fazer compreender outra” e indica que esta é 
uma noção contravertida -tanto pelo conceito quanto por sua relação com 
a retórica, que têm suscitado inúmeras abordagens na tentativa de deslin-
dar sua terminologia relacionando-a à metáfora, sátira, símbolo, fábula, 
apólogo, mito, parábola, prosopopeia, emblema, paradoxo, adynaton ou 
implicando a ironia (2004, p. 14). Segundo Moisés, a alegoria foi empre-
gada desde a antiguidade entre os persas, judeus e árabes bem como por 

174 A título de exemplos pode-se citar: Apólogos Dialogais de D. Francisco Manuel de Melo, 
Apólogo de Moina Mendes, Um Apólogo de Machado de Assis ou ainda referenciando que 
alguns episódios das Memórias de Cubas valem por divertidos apólogos, Apólogos de Coelho 
Neto, Apólogos de João Vicente Pimentel Maldonado, Ilha dos Amores de Camões interpretando 
a Metamorfoses de Ovídio como apólogo e alegoria, nos escritos de António Dinis da Cruz Silva, 
de Irene Vieira Lisboa, na coletânea de apólogos Nova Floresta do Padre Manuel Bernardes, 
entre outros. 
175 Rafael Lapesa (1986, p. 66) destaca que a assimilação e a especial difusão greco-latina deste 
termo que se forma a partir do grego parabŏla/comparação, o latim vulgar a toma emprestado do 
latim eclesiástico e lhe atribui o sentido de falar e de palavra.
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greco-latinos e cultivada, de forma especial, durante a Idade Média. Com 
relação à fábula, recupera sua primeira deinição relacionada à Poética 
de Aristóteles, como um termo equivalente ao mito grego, um importante 
elemento da tragédia e ainda que “designava, no interior do pensamento 
de Aristóteles, a ‘imitação de ações, a ‘composição de atos’, ou seja, a 
intriga” (2004. p. 184). Assim, Moisés vai deinir a fábula como uma

[...] narrativa curta, não raro identiicada com o 
apólogo e a parábola, em razão da moral, implí-

cita ou explícita, que deve encerrar, e de estrutura 
dramática. No geral, é protagonizada por animais 

irracionais, cujo comportamento, preservando as 

características próprias, deixa transparecer uma 
alusão via de regra satírica ou pedagógica, aos se-

res humanos. (MOISÉS, 2004. p. 184).

Por outro lado, curiosamente com a mesma estrutura frasal e iden-
tiicando uma remota e obscura origem, provavelmente oriental e comum 
a todos os povos, Moisés deine o apólogo como uma 

[...] narrativa curta, não raro identiicada com a fá-

bula e a parábola, graças à moral, explícita ou im-

plícita, que deve encerrar, e a estrutura dramática 

sobre que se fundamenta. Contudo, há quem as dis-

tinga pelas personagens: o apólogo seria protagoni-

zado por objetos inanimados (plantas, pedras, rios, 
relógios, moedas, estátuas, etc.), ao passo que a fá-

bula conteria de preferência animais irracionais, e a 

parábola, seres humanos.  (MOISÉS, 2004. p. 34).

Estas referências não cumprem o objetivo de precisar uma deini-
ção a respeito de ambos gêneros, antes, se inscrevem para assinalar que a 
ambiguidade, ou sua indeinição, corrobora a ideia de que a tradução da 
tradução da narrativa indiana permite explorar as possibilidades sobre 
a gestação de uma escritura iccional protoforme. Com esta perspectiva, 
este breve panorama sobre as distintas ixações dos gêneros literários, as-
sociados a classiicação de Calila e Dimna, acolhe um reinamento do 
olhar que permite seguir mantendo a perspectiva sobre a tradução caste-
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lhana enquanto escritura fundacional que, objetivando seu sintagma de 
prototexto iccional, escorrega das classiicações literárias ou talvez dei-
na-se pela exclusão, pela transgressão.

Cabe aqui especiicar que para abordar o tema das fábulas e sua 
difusão, embora não seja o objeto deste trabalho, seria necessário conside-
rar outras versões que se disseminaram e estabeleceram distintas redes de 
inluências, como o caso das traduções latinas derivadas de Juan de Capua 
ou da coletânea realizada por Pedro Alfonso, que alcançaram maior ex-
pressão em outros sistemas literários alheios à tradução em castelhano em 
questão. Esta possibilidade de análise, no entanto, manteria a perspectiva 
da prática tradutória desempenhando seu papel fundamental no processo 
de disseminação e canonização da reescritura do Kitāb Kalīla wa-Dim-
na. Em outra ordem, pode-se supor que estas traduções sedimentaram a 
associação classiicatória da fábula invisibilizando-se  a especiicidade 
da estrutura encaixante, sobretudo no que se refere a Disciplina Cleri-
calis (ensinamentos de doutos), de Pedro Alfonso, uma compilação de 
trinta relatos breves de origem oriental traduzidos do árabe ao latim cuja 
orientação compositiva era guiar clérigos que, inspirados em seus escri-
tos, utilizavam estes extratos textuais para manter a atenção dos ouvintes 
intercalando breves historias em suas homílias. Relatos desta compilação 
podem ser identiicados em várias coleções latinas, vernáculas – como 
os exemplários, francesas através dos fabliaux, alemãs, no teatro popular 
inglês, até na divulgada compilação para predicadores Gesta romanorum 
feita na França ou na Inglaterra no século XIV, de modo que a narrativa 
segue reescrevendo-se até o século XV. Disciplina Clericalis antecede a 
tradução castelhana de Calila e Dimna em um século e, à diferença de 
Calila e Dimna que utiliza a narrativa encaixante, adota uma narração es-
quemática sem dilações expositivas com uma preocupação pela brevidade 
e essencialidade lógica, ou, nas palavras de Menéndez Pidal: “todo lo que 
no hace falta, sobra. La traducción de un relato así, de tipo estructural, en 
el que la forma nada importa, careciendo de diicultades literarias, puede 
hacerse por cualquiera, y por lo tanto puede repetirse y circular rápida-
mente.” (1956, p. 25). Desta citação interessa reter que a opção de compor 
uma narrativa de tipo estrutural afasta-se do que põe em movimento a 
tradução castelhana. Esta, ao ser lida como uma estrutura episódica que 
expande a linguagem através do encaixe narrativo e amplia, intertextua-
liza a relexão, vai agenciar saberes através de uma distinta composição 
escriturária que permite dissocia-la da estrutura simples e direta, como um 
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recorte unitário de fábulas cujo im é ilustrar, com argumentos e de forma 
breve, um exemplo moralizador. 

No entanto, também de forma transversal, Menéndez Pidal indica 
que Disciplina clericalis inovava ao apresentar uma forma de narrar árabe 
e se propagou por toda a Europa: 

El éxito fue ciertamente inmenso, porque la 
novedad era inaudita. Por primera vez se leían 

en Europa cuentos constituidos en un género 

literario desconocido totalmente, del cual la 

antigüedad grego-latina no había dejado rastro 
alguno, y se leían referidos a un mundo atractivo 

por su exoticidad y apoyados en la autoridad de 
la ilosofía oriental. […] Libro tan oportunamente 
compuesto se extractó abundantemente en todos 
los ejemplarios y sermonarios latinos de la Edad 

Media, como hemos visto en los Gesta romanorum. 

Se tradujo lo mismo a los grandes idiomas literarios 

que a pequeños dialectos, durando bastantes siglos 

este crédito: en el siglo XII y en el XIII se puso dos 

veces en verso francés, en el XIV se traducía en 

Italia, en Gascuña, en Islandia; en el XV se traducía 

en España, en Francia, en Alemania, en Inglaterra; 

Don Juan Manuel, el Arcipreste de Hita, Boccaccio, 
Chaucer, todos son deudores a Pedro Alfonso 

en temas novelísticos. Y son deudores en algo 

más: en el sesgo que dan al espíritu moralizador. 

(MENÉDEZ PIDAL, 1956, p. 23-24)

Guardados os limites interpretativos e teóricos, Marcelino Menén-
dez Pelayo, coerente com as ambiguidades que circundam as classiica-
ções das fábulas, apólogos e contos, considera que a origem do conto na 
literatura espanhola, deve ser buscada em Disciplina Clericalis, de Pedro 
Alfonso, e nos livros de apólogos e narrativas traduzidos e imitados nos 
séculos XIII e XIV: 

El Calila y Dimna, el Sendebar y el Barlaam son 
los tres libros capitales que la novelística oriental 
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comunicó a la Edad Media. Pero mucho antes que 

ninguno de ellos estuviese traducido en lengua 

vulgar, corría ya de mano en mano un libro latino 

de autor español, que indisputablemente da la 

primacía cronológica a nuestra patria en el género 

de los cuentos, puesto que precedió al Gesta 

Romanorum y a todas las demás colecciones de 
su género. Este libro celebérrimo, que de intento 

hemos reservado para este lugar, aun infringiendo 

el orden de los tiempos, por no ser mera traducción 

como los anteriores, es la Disciplina Clericalis del 

judío converso de Huesca, Pedro Alfonso (Rabí 
Moséh Sephardí), nacido en 1062, bautizado 
en 1106, ahijado de Alfonso I el Batallador, y 
conocido también por una obra en diálogos en 

defensa de la ley cristiana contra los hebreos. 

Nadie esperaría de tan ferviente apologista un 

libro tan profano como la Disciplina Clericalis, 

donde apenas se encuentra indicio de cristianismo, 

salvo en el prólogo y en el título de la obra, que 

ha de ser entendido como disciplina o enseñanza 

propia de clérigos, dando a esta palabra el sentido 

lato que tenía en la Edad Media, como hoy le tiene 

la palabra scholar, sinónimo entre los ingleses de 

hombre estudioso y letrado. Todos los elementos 

que entran en la composición de la Disciplina 

Clericalis son orientales, y aun la rara sintaxis 
que el autor usa tiene más de semítica que de 

latina. Pedro Alfonso declara haber compaginado 

su libro, parte de los proverbios y castigaciones 

de los ilósofos árabes, parte de fábulas y versos, 
parte de ejemplos o similitudes de animales y 

aves. Nuestros escasos conocimientos en literatura 

oriental no nos permiten determinar a ciencia cierta 

los orígenes inmediatos de cada una de las treinta 

fábulas o cuentos de la Disciplina Clericalis, pero 

basta el más supericial cotejo entre este libro del 
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siglo XII y las traducciones que en el XIII y XIV 

se hicieron de las grandes colecciones tantas veces 

citadas, para deducir que el converso aragonés 

bebió en las mismas fuentes, y que la mayor parte 

de sus apólogos proceden del Calila, de un libro 

de Engaños de Mujeres, análogo al Sendebar, del 

Barlaam, de las fábulas de Lockman y de otros 
libros muy conocidos.” (MENÉNDEZ PELAYO, 
1943, p. 62)

Menéndez Pelayo, vinculado a uma historiograia romântica, busca 
ressaltar certo caráter e valor nacional, ou uma nacionalidade literária, e 
assim defender a primacía cronológica de sua pátria en el género de los 
cuentos. Para tanto, se vê obrigado a ixar um livro em latim de um autor 
español – ou um judeu aragonês convertido, por no ser mera traducción, 
mesmo que este livro tenha bebido nas mesmas fontes da tradução de Calila 
e Dimna. Estas observações estão também aludidas na aproximação que faz 
Ramón Menéndez Pidal sobre o conto oriental em seu livro España, Esla-
bón entre la Cristianidad y el Islam ao destacar que o iccionismo marca o 
contato entre o Oriente e o Ocidente através da obra de Pedro Alfonso. 

Com relação à Calila e Dimna, Menéndez Pelayo ressalta que mui-
tas das fábulas de Calila y Dimna envolvem animais e outras tantas - para 
ele as melhores, têm protagonistas racionais sendo consideradas verda-
deiros contos. Por outro lado, ao falar de uma primeira manifestação da 
“sabedoria prática” que formalmente inluencia o nascimento do conto, 
refere-se aos apólogos de Calila y Dimna que foram imitados separada-
mente: “El Calila y Dimna es un cuento de cuentos, una serie de apólogos 
comprendidos en una icción general, como lo son Las Mil y una noches, 
el Decamerón, los Cuentos de Cantorbery, de Chaucer, e innumerables 
colecciones más.” (MENÉNDEZ PELAYO, 1943, p. 37).  

A tradução castelhana de Calila e Dimna, como se pode constatar, 
é referenciada de diversas formas que variam desde literatura didática, 
espelho de príncipes (manual de conduta), exemplum, apólogos, fábulas, 
contos, enim, referências que, se por um lado aludem a inexistência de li-
mites concretos entre os gêneros durante o século XIII, também poderiam 
ser lidas como indícios de uma estrutura textual protoforme resistente à 
classiicação. De fato, para designar um relato comparativamente breve, 
durante a Idade Média, utilizavam-se diversos termos como fábula, apó-
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logos – para narrações didáticas, exempla – utilizada por predicadores, 
fabliaux – contos em verso utilizado pelos trovadores na França no sécu-
los XII e XIII, lai – breve poema amoroso de origem provençal ou ainda 
os espelhos de príncipes e a literatura de castigos – manuais de conduta 
para formação de jovens príncipes, entre outros176. Todas estas variedades 
narrativas, marcadas pelo relato breve, se fundiriam na noção de conto 
que alcança pleno sentido com Edgar Allan Poe em 1842, como a short 
story (que segundo a crítica deriva-se da novela desenvolvida por Bocac-
cio), uma icção em prosa que, por seu caráter breve, favorece a leitura 
ininterrupta. Estas imprecisões conceituais se relacionam e desvelam a 
poligênesis constituinte das narrativas breves em prosa e deixam rastros 
irrefutáveis de que a genealogia do estilo de narrar oriental dissemina-se 
pela Europa permeada pela tradução. A tradução objetivada como uma es-
critura fundacional em prosa e unida à estrutura narrativa de procedência 
oriental, evidencia a especiicidade que se constitui na trama textual de 
Calila e Dimna. Portanto, para repensar a leitura desta composição tradu-
tória, é imprescindível matizar esta fronteira entre o conto dos contos, a 
série de apólogos compreendidas em uma icção geral, para recuperar sua 
gênese prototextual a partir da transgressão: não é fábula, não é apólogo, 
não é conto. É uma tradução medieval que se insere no sistema literário 
castelhano trasladando uma composição encaixante e estabelecendo-se 
como arquétipo, como prototexto da narrativa sobre a narrativa, da nar-
rativa iccional castelhana. 

Calila e Dimna ao desenvolver uma estrutura episódica agencia 
narrativas intercaladas em prosa, engendradas umas nas outras, como es-
tratégia para construir uma unidade no bloco narrativo. Embora possuam 
valor individual, or relatos estão inseridos em uma estrutura narrativa que 
encadeia e uniica a história, que vai expondo e reairmando, intertextual-
mente, sua intencionalidade entre um relato e outro. Esta tendência de pro-
duzir distintos graus de complexidade através da narrativa intercalada, não 
é observada quando esta estrutura narrativa se aproxima da classiicação 
literária, de forma isolada, dos gêneros fábulas ou apólogos, como obser-

176 Uma relexão a respeito dos gêneros durante a Idade Média pode ser consultada em Claude 
BREMOND, Jacques LE GOFF, Jean-Claude SCHMITT, L’exemplum (Typologie des sources 
du Moyen Âge occidental, fasc. 40), Turnhout, Brepols, 1982. Remeto também ao estudo de 
Carmen Elena Armijo Canto, que apresenta uma síntese classiicatória a partir da perspectiva do 
relato breve em “La Cuentística medieval Hispánica”, in: Introducción a la cultura medieval, 
México, UNAM - Manuales de Medievalia 3, 2006, p. 215-226. Disponível em: 132.248.101.21/
iloblog/cearmijo/iles/2009/08/cuentistica-medieval.pdf. 
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va-se nas deinições apresentadas. Estes elementos, entre semelhanças e 
diferenças, entre indeinições, dispararam a leitura desta tradução a partir 
da consideração de uma estrutura textual esfumaçada pela classiicação 
literária. Estas aproximações favoreceram uma classiicação metonímica, 
da parte pelo todo, e dissociaram a narrativa de Calila e Dimna de sua 
estrutura encaixante, deslocando também sua constituição de prototexto 
literário, iccional. Assim, a intenção crítica da relexão que se propõe quis 
nortear a leitura para o ponto em que a tradução castelhana de Calila e 
Dimna interveio produtivamente no sistema cultural e literário e, para tan-
to, foi necessário reter e extrair o que se mobilizou, de forma especíica, 
por esta tradução: um marco narrativo que conforma uma história na qual 
se inserem intertextualmente distintos relatos com conexões semânticas 
desveladas gradualmente pela narrativa, pelo processo de signiicação cor-
relacionado entre sentido e forma. O estilo narrativo episódico de justapo-
sição, intercalado, presente em Calila e Dimna, procede de uma narrativa 
utilizada na tradição literária de origem oriental, com estilo já condensado, 
comumente associada à intercalação de apólogos que se estendem em um 
processo de signiicação que conecta e favorece a sequência narrativa. As-
sociada à estrutura episódica, à expansão da narrativa e da leitura - pela 
acentuada intertextualidade que compõe seu conjunto narrativo, esta tradu-
ção em prosa castelhana pode ser aproximada de uma abordagem que co-
loca em evidência um aspecto da armação cultural, social e política que a 
composição textual do Kitāb Kalīla wa-Dimna preservou e carregou consi-
go -mesmo sendo transformada ao passar por distintas culturas, para lavrar 
outras heranças culturais. Sua constituição em linguagem permite o acesso 
a um campo metodológico que favorece uma pluralidade representativa, 
evidente pela observação de seus distintos processos adaptativos ou lei-
turas. Os acréscimos, supressões, adaptações são procedimentos próprios 
da recepção dos textos por sujeitos históricos e geográicos diferenciados. 
No entanto, estas mesmas transformações, frutos do processo adaptativo 
textual e conceitual, que incidiram sobre as traduções do Kītab Kalīla wa-
Dimna, parecem conirmar que um certo semanticismo, mobilizado pelo 
encontro com a narrativa oriental, preservou o que na Índia se relacio-
nava à tradução, ao dizer depois ou outra vez, corroborando, ilustrando 
ou explanando algo já dito como próprio do fenômeno tradutório, de um 
trabalho com a linguagem cujo processo de signiicação é um continuum.  

Instalado o continuum do sentido, a tradução castelhana associada 
ao modelo narrativo de procedência oriental coloca em circulação um dis-
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curso que se afasta do convencimento retórico do exemplum (parádeigma 
retórico aristotélico) como artifício de alocução que incidiu na recepção e 
nas primeiras utilizações da fábula (como extrato textual de uma narrativa 
encaixante) no Ocidente. Neste sentido, a fábula, objetivada como exem-
plo do comportamento humano para convencer sobre um valor moralizan-
te, aproxima-se em sua estrutura do discurso retórico e reinstala o campo 
semântico da oralidade em sua relação com o contexto receptivo. A retóri-
ca nasce de necessidades práticas em uma sociedade cujas decisões sobre 
assuntos públicos ou demandas privadas são tomadas em assembleia onde 
qualquer cidadão livre pode emitir uma opinião, rebater e defender um 
sentido ou outro (realidade não observada na sociedade indiana). A escrita 
tem um papel reduzido ante o predomínio da fala, uma necessidade prá-
tica orientada a conseguir a persuasão tal como se observa na deinição 
apresentada por Aristóteles no segundo capítulo do Livro I da Retórica:

Sea pues retórica la facultad de considerar en cada 

caso lo puede ser convincente, ya que esto no es la 

materia de ninguna otra disciplina.   Cada una de 

las otras se reiere a la enseñanza y a la persuasión 
de su propio objeto, como la medicina respecto a 

lo saludable y lo nocivo y la  geometría respecto 

a las propiedades que se dan en las magnitudes y 

la aritmética respecto a los números, y, de modo 

similar las demás disciplinas y ciencias. La 

retórica en cambio parece que puede considerar 

lo convincente sobre cualquier cosa dada, por así 

decirlo. Por eso airmamos también que el objeto de 
esta disciplina no se reiere a un género especíico 
deinido.” (ARISTÓTELES, 2014, p. 60-61).

Embora não se conservem materialmente, anteriores às postulações 
de Aristóteles e Platão e indicados por eles, existiam tratados de retórica 
cujo objeto era maiormente judicial, centrados sobre as partes do discurso 
e as formas de comover, de convencer ao público. Conforme apresen-
ta Alberto Bernabé, os discursos se dividiam em quatro partes, a saber, 
Prooímion (para chamar a atenção da audiência e enfocar a questão), die-
gesis (orientado pelo ponto de vista do orador), písteis (apresentação das 
provas), epílogos (fase em que se provocava sentimentos favoráveis ou 
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hostis dos juízes) (ARISTÓTELES, 2014, p. 17-18). Aristóteles177 carac-
teriza três tipos de retórica segundo as dimensões temporais de futuro, 
presente e passado, correspondentes a retórica deliberativa, a epidítica e 
a judiciária. Fundamenta as provas empregadas e as divide em técnicas 
(exemplo e entimema) e não técnicas (testemunhos, conissões sob tortura, 
documentos escritos, leis, juramentos). Estas últimas se referem à retórica 
judiciária e as técnicas, correspondem, em retórica, à indução e, em âm-
bito dialético, ao silogismo. Exemplo e entimema se consagram à oratória 
deliberativa e à judiciária; o encômio, à oratória epidítica. Os entimemas 
são silogismos abreviados baseados em premissas tácitas que procedem 
de verossimilhanças e de signos e que não necessariamente são enuncia-
dos por serem conhecidas por uma comunidade concreta. Fazem parte 
das inúmeras regras que se inscrevem invisivelmente na vida cotidiana 
das sociedades e retornam ao ponto de premissas para que estas mesmas 
sociedades funcionem, sendo compartilhadas pelo orador e seu público. 
Já os exemplos constituem a formulação de um dado de fato. Assim sendo, 
conforme a fundamentação aristotélica, a contextura de um evento factual 
motivaria uma verdade retórica. 

A tradução de Calila e Dimna, em um contexto coevo às traduções 
ao latim e ao hebreu das análises expositivas e comentários realizados 
por Averroes178 sobre o corpus aristotélico, sugere, contrapondo sentidos 
construídos e inscritos na história, a presença de um discurso emergente 
e alternativo que se inscreve no contexto medieval coexistindo com uma 
tendência retórica, de certa forma, hegemônica179. De fato, Márquez Vil-
lanueva destaca que os comentário de Averroes evidenciam que o bem 
estar dos governados dependerá de um governante com domínios teóri-
cos e práticos, retóricos e poéticos, “conforme a la naturaleza del perfec-
to imãm” (2004, p. 29). Nessa busca, a escolha de Calila e Dimna, um 

177 Toma-se como referência para caracterizar a retórica aristotélica a síntese apresentada por 
José Antonio Hernández Guerrero y María del Carmen García Tejera no artigo Aristóteles y 
la Retórica, disponível em: http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/retorica/include/p_
autores95c4.html. Acesso em 01/08/2017.
178 Para esta referência considerou-se a abordagem de Clara Foz em El traductor, la Iglesia y el 
Rey. La traducción en los siglos XII y XIII (Gedisa, 2000) e Josep Puig Montada en El Proyecto 
Vital de Averroes: Explicar e Interpretar a Aristóteles, disponível em: http://al-qantara.revistas.
csic.es e La traducción de Averroes en la España actual, disponível em:   eprints.ucm.es/11681/1/
Puig_Versiones_Averroes.pdf. Acesso em 01/08/2017.
179 Aqui se pensa em Raymond Willians enfatizando como contracorrentes a questão das 
formações culturais alternativas que coexistem com as hegemônicas e que ele identiica como 
residuais e emergentes.  (Williams, 1977, p. 121-2).
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tratado sobre a conduta de procedência oriental e em chave alegórica, 
representa o acesso e a aquisição do saber constituintes de uma verdade 
associada à leitura, à escritura, ou, dito de outro modo e recuperando a 
polissemia, à reescritura tal como a deine André Lefevere. 

Ao observar o contexto receptivo, parte-se do pressuposto que a 
tradução dos modelos de narrativa oriental, na Espanha medieval, teve 
inicialmente uma orientação oral como se observa nas primeiras tradu-
ções ao latim que foram compostas para servir como exemplo ilustrativo 
das homílias, referendado por Disciplina Clericalis. Portanto, estes rela-
tos breves de tipo estructural, de aplicabilidade universal, canonizados 
como fábulas, foram objetivados como estratégia retórica para conven-
cer sobre determinado valor moral ou reforçar uma determinada verda-
de, tal como advertem as tradutoras Tesheiner, Fleming & Mello Vargas, 
na introdução do Livro I do Pãncatantra, ressaltando que “expressar-
-se por meio de fábulas foi e é, enim, um dos recursos de organização 
discursiva frequentemente usado para dissimular a verdade, ou mesmo 
para dar-lhe um tom de verossimilhança.” (2003, p. 12). Esta assertiva 
recoloca a fábula associada a uma oralidade imbricada pela manifesta-
ção cultural e reforça sua característica particular como método para a 
construção de uma verdade iccional. De fato, Easterling & Knox (1989) 
consideram a fábula (ainos, mythos, logos) como uma espécie de pro-
verbio que “oferece um maior escopo como uma forma literária poten-
cial com mérito próprio que ainda pode ser utilizada como uma versátil 
ferramenta educacional a qual garantiu sua eventual sobrevivência du-
rante a Idade Média” (p. 140)180. Esta potencialidade verossimilhante 
abriga a fábula no interior das possibilidades míticas da cultura e neste 
sentido, se deine como uma manifestação cultural que aloja a icção do 
que pode ser dito, ou seja, a icção como um regime narrativo de cada 
obra que, além de conferir uma distância própria, capacita a narrativa 
para desenvolver uma visão da realidade a partir do próprio ato da pala-
vra, um simulacro da realidade. Esta é a deinição que se encontra Por 
trás da Fábula, texto de Foucault, em Ditos e Escritos, que, embora de-
senvolva uma abordagem distanciada do gênero literário, traça uma con-
sideração similar ao esclarecer que a fábula possibilita uma leitura “por 
meio delas próprias, em seu jogo e em suas lutas, essas vozes por trás da 

180 Adaptação do original em inglês de EASTERLING, P.E; KNOX, Bernard M.W. The 
Cambridge history of classical literature. Vol. 1- The Helenenistic period and the empire. New 
York, Cambridge University Press, 1989. 
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fábula, cuja permutação delineia a trama da icção” (2009, p. 214). Este 
é o aspecto que aqui interessa manter da fábula. Deixa-se o relato breve 
de tipo estruturado para buscar seu caráter potencial literário, estrutu-
rante. Assim, para tecer a estratégia de construção literária, na esteira 
do processo de sistematização da língua castelhana como escritura em 
prosa formal e iccional e através da tradução - agente de deslocamento 
de signiicados culturais, faz-se necessário considerar que a elaboração 
primitiva do texto de Kalīla wa-Dimna181, circulando de forma oral e 
transmutando-se em uma composição orientada para a transmissão es-
crita, inscreve formal e textualmente que o processo de assimilação, de 
leitura, de construção do sentido – ou da verdade, implica uma tomada 
de posição por um sujeito histórico. Com esta aproximação é possível 
considerar que a composição tradutória de Kalīla wa-Dimna não perse-
gue a motivação de uma verdade retórica182, antes, fornece elementos 
para a construção de uma verdade subjetiva – do sýntagma, da constitui-
ção do sujeito que acede ao saber através de uma estratégia de represen-
tação composta pela intertextualização de narrativas cujo im é dar voz 
aqueles que entrem no seu jogo signiicante, no discurso iccional. Neste 
sentido, a escolha e a tradução de Calila e Dimna são aqui abordadas 
pelo viés de outra intenção que, objetivando a aquisição do saber através 
da escritura e da leitura (subentendidas nos propósitos de elaboração do 
Pãncatantra e reforçadas no prólogo de Berzebuey e na introdução de 
Almuqaffac), buscaria o desenvolvimento de uma consciência indivi-
dual, com consequente reprodução social, apoiada no conceito de nīti, 
elemento essencial nos tratados de procedência oriental sobre princípios 
éticos que norteiam a conduta e são classiicados, na literatura sânscri-
ta, como nītiçāstra. Tal abordagem permite manter uma coerência entre 
pretexto e texto, conforme aponta George Bossong:

181 Gómez Renau explicita que o movimento histórico favoreceu a consecução desta narrativa, 
como obra mestra do gênero adab, a partir de um  processo de recepção e de adaptação cultural 
através da oralidade: “Los autores de adab absorbieron las costumbres ancestrales de la época 
preislámica de la Ŷāhiliyya y las adoptaron como normas de conducta, a través de la tradición 
cultural, por vía oral, de generación en generación y también se dejaron inluir en la poesía 
de los Ayyām al-‘Arab, en las máximas morales, discursos político-religiosos, exhortaciones, 
amonestaciones, expresiones de enhorabuena o de condolencia que se convirtieron en modelos 
de elocuencia para los literatos y oradores a lo largo del período islámico”. (2000, p. 321).
182 De fato, Argüello Scriba explicita que “el aspecto retórico está ausente en la India, porque 
no se constituyen espacios para la participación social del derecho individual.” (2010, p. 50).
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No entanto, sabe-se bem que o Pañcatantra foi 

concebido com o objetivo de ensinar uma certa 

faculdade, uma certa aptidão julgada indispensável 

àqueles a quem o livro se dirige, quer dizer, 

homens políticos, reis e príncipes do mundo da 

Índia; essa faculdade é designada pelo termo niti, 

que normalmente é traduzido por “sabedoria”, mas 

que deveria ser traduzido por “artimanha, astúcia” 

e também por “intuição”. O Pañcatantra objetiva 

ensinar e exercitar essa faculdade, o que determina 
a estrutura semântica e formal da composição. 

Niti se aprende menos por preceitos ixos do que 
por situações concretas, menos por provérbios e 

sentenças do que por contos. Mais precisamente: 

as sentenças servem para expressar uma verdade 
geral, mas o essencial é o contexto pragmático 
em que são usadas. Um provérbio pode expressar 
uma verdade geral que é difícil de contradizer, 

mas, em uma situação concreta, pode servir tanto 

para aconselhar um amigo quanto para enganar um 

inimigo. É a sua função situacional e contextual 
que é decisiva.183

Esta citação recupera a relação entre as obras da literatura indiana 
e a literatura adab do século VIII no mundo islâmico, recordando preci-
samente que a tradução do livro de Kalīla wa-Dimna, neste momento, 
foi o artifício que estabeleceu a possibilidade de sua complexa refração 
discursiva. Nītiçāstra e o gênero adab se encontram no objetivo de apri-
morar a educação, a formação, a conduta e a transmissão de saber como 

183 “Or, il est bien connu que le Pañcatantra a été conçu dans le but d’enseigner une certaine 
faculté, une certaine aptitude jugée indispensable à ceux à qui le livre s’adresse, à savoir les 
hommes politiques, les rois et les princes de l’Inde; cette faculté est désignée par le terme de nïti, 
qui est traduit normalement par ‘sagesse’, mais qui devrait être rendu plutôt par ‘ruse, astuce’ 
et aussi par ‘intuition’. [...] Le Pañcatantra a pour but d’enseigner et d’exercer cette faculté, ce 
qui détermine la structure sémantique et formelle de l’ouvrage. La nīti s’apprend moins par des 
préceptes ixes que par des situations concrètes, moins par des proverbes et des sentences que 
par des contes. Plus précisément: les sentences, c’est bien pour exprimer une vérité générale, 
mais l’essentiel, c’est le contexte pragmatique dans lequel elles sont utilisées. Un proverbe peut 
exprimer une vérité générale qu’il est dificile de contredire, mais dans une situation concrète, il 
peut servir aussi bien à conseiller un ami qu’à tromper un ennemi. C’est sa fonction situationnelle 
et contextuelle qui est décisive.” (BOSSONG, 1979, p. 175) (tradução minha)
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objetivos de uma cultura individual. O conceito de nīti implica discernir 
os fatos que compõem a verdade (arthatattva), por detrás das palavras e 
das ações, com independência da causa ou do motivo (artha), resultando 
em algo próximo à aquisição de um domínio sensorial e mental que pos-
sibilita identiicar ou construir verdades. Bossong referiu estas acepções 
expressando que: 

Artha é o conhecimento das regras do bom gover-

no, os preceitos que devem ser conhecidos de cor, 

as verdades adquiridas de uma vez por todas.

Niti, ao contrário, é a faculdade de se adaptar às 

circunstâncias concretas, de aplicar as regras gerais 

a uma dada situação e, sobretudo, de reconhecer as 

verdadeiras intenções dos outros, ainda que este-

jam em contradição com as aparências.184

Este andamento é notado na pauta, na escritura. Reminiscente do 
Livro I do Pãncatantra, o adágio sobre a desunião de amigos, no capítulo 
Del leon e del buey em Calila e Dimna, expõe e ilustra o mecanismo da 
aquisição do saber a partir do discernimento da verdade. Dimna cria intri-
gas, dissimula para desfazer-se de quem considera seu desafeto, o “buey 
Sençeba” que se fez amigo recente e está muito próximo ao rei, o leon. 
Sençeba é conhecedor de artha, percebe que existe algo que induz o de-
sentendimento entre ele e o rei, porém, sem o domínio nīti, não reconhece 
a verdade contrafeita e não percebe que seu oponente é Dimna. A realida-
de estaria por detrás do aparente que se transluze na observação das situa-
ções, nos fenômenos. Este é o procedimento da representação, a metáfora 
que vai mostrar ao leitor, jovem príncipe ou infante, como desenvolver 
a habilidade de adquirir e assimilar percepções, conhecimentos e como 
dominar artha e nīti para reconhecer a verdade mesmo que oculta em dis-
simulações, razão de ser da primitiva compilação indiana. A composição 
textual explicitamente representa a experiência existencial através de uma 
prática efetiva que se recria e se reinterpreta através da palavra como um 
impulso à verdade. 

184 “Artha, c’est la connaissance des règles du bon gouvernement, des préceptes qu’il faut savoir 
par coeur, des vérités acquises une fois pour toutes. Nīti, por contre, c’est la faculté de s’adapter 
aux circonstances concrètes, d’appliquer les règles générales à une situation donnée, et surtout, 
de reconnaître les vraies intentions des autres, bien qu’elles soient en contradiction avec les 
apparences.”(BOSSONG, 1979, p. 176) (tradução minha)
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No capítulo anterior foi indicado que a transliteração185 da palavra 
árabe albarhamiyyūna aparece no texto castelhano como albarhamium 
e, desta forma, ixa a primeira manifestação léxica do termo brâmane em 
língua castelhana. O signiicado do termo refere-se a um ilósofo que ocu-
pa o ápice da estrutura social bramânica, indício conceitual e material do 
contato com outra forma de pensamento que, por sua parte, arraiga tam-
bém uma concepção particular da relação com o saber. Um termo inexis-
tente em uma língua, em uma cultura, destaca um processo que envolve a 
recepção deste indício semântico, conceitual, sua leitura e sua assimilação 
e este processo conduz a conjunções que poderiam relacionar ambas tradi-
ções e assim identiicar uma possível abertura para outra forma de enten-
der ou de transliterar a realidade. Retomando o propósito que disparava 
as narrativas adab, encontram-se as conjunções artha e nīti desenhadas 
no jogo intertextual, justaposto, como uma marca da conexão entre a es-
trutura formal e a intenção de ser da escritura, seu propósito semântico. 
A narrativa de Calila e Dimna aponta que uma possível solução para os 
conlitos que experimenta o sujeito passa pelo conhecimento, por buscar e 
estabelecer a verdade mais além dos artifícios, claramente exempliicado 
na já citada disputa entre Dimna e Sençeba. O conhecimento necessário, 
neste caso, não é somente informação (artha), mas, sobretudo, uma com-
preensão da realidade que vai fundamentar e motivar a ação (nīti). Ação 
com conhecimento é ação com saber, com um entendimento das múltiplas 
conjunturas que podem se dar em determinadas situações e contextos, o 
que equivale dizer que a compreensão da realidade se dará pela observa-
ção dos elementos que atuam por detrás do aparente. De fato, o domínio 
de artha e nīti é o objetivo que dispara a composição dos tratados sobre a 
conduta para formação de príncipes.

Neste ponto, faz-se necessário considerar que se toda trama textual 
contém fendas, esquadrinhar essas issuras é a possibilidade metodológica 
para deixar falar ou poder ouvir a voz textual dissonante, não domestica-
da, proveniente, quiçá, de um lugar fora do texto: a verdade da tradução, 
um processo que faz emergir outros sistemas de pensamento com distintas 
estruturas e categorias que deslocam o discurso hegemônico.   

185 Recorde-se que esta era uma prática comum nas traduções medievais, impulsionadas pelo 
entendimento do “literalismo como uma duplicação na língua de chegada do texto original, 
inclusive com suas particularidades gramaticais, ou com transliterações quando não havia 
correspondência léxica”  (FURLAN, 2003, p. 19-20). Disponível em: https://dialnet.unirioja.es/
descarga/articulo/4925537.pdf Acesso em 06/08/2017.
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5.3 POLÍTICAS DA TRADUÇÃO: ENUNCIAR VERDADES COMUNS 

Ao tomar a tradução de Calila e Dimna como prototexto iccional 
da língua castelhana e partindo da consideração de que a tradução não 
correlaciona somente as negociações entre as línguas e as estruturas for-
mais de partida e de chegada, mas, sobretudo, as relações entre culturas, 
instaura-se a percepção de que sob os processos tradutórios que buscam 
enunciados com proposições similares permanece o fato de que estes 
enunciados nem sempre são culturalmente equivalentes. Enunciados em 
contextos distintos produzem efeitos diversos e aludem usos diferentes, 
logo, produzem histórias diferentes, ainda que repetidas. 

Repassando a história sobre como foi escolhida a tradução de Ca-
lila e Dimna, pode-se mapear rastros e elementos conceituais, introdu-
zidos e negociados de forma complementária, e assim descobrir fendas 
do processo historiográico com base nas considerações que advêm deste 
processo tradutório. A tradução deixa inscrições cinzeladas de forma ma-
terial, mas também arquivadas em um espaço virtual que permite desvelar 
as relações de forças presentes no texto/contexto como resíduos de uma 
escrita da história através da tradução.

A tradução textual de Calila e Dimna tem sido abordada conside-
rando suas características estruturais, sua autonomia textual e suas impli-
cações histórico-literárias. A versão textual indiana que serviu à compo-
sição tradutória persa que serviu à tradução árabe envolve sentidos que 
se identiicam formal e historicamente com a tradução castelhana enco-
mendada por Alfonso X. A identidade da letra parece aqui ter coincidido 
com a identidade do sentido e do efeito histórico textual. A inscrição for-
mal entre a tradução árabe e a castelhana desvelou a similaridade de uma 
escritura inaugural em prosa iccional. A escolha desta tradução textual, 
considerando sua travessia persa, árabe e castelhana, atualiza também o 
sentido de sua composição originária, uma manual de conduta em chave 
alegórica dedicado a formação de jovens infantes ou de futuros governan-
tes186. Conforme exposto em Status Ars, Döhla (2008, p. 19) observa que 

186 Gómez Redondo, em sua abordagem sobre o marco narrativo de Calila e Dimna, observa 
que, através do recurso da “semelhança”, as cortes reletidas em Calila e Dimna podem servir 
como representação de problemas de governança similares: “la alfonsí, la del califato del siglo 
VIII, la del rey Diçelem, la del rey león (cap. III-IV), la del rey Çederano, la del outro león 
(cap. XIV) o la que recupera “el ijo del rey” (cap. XVI) coinciden en similares situaciones: el 
espacio cortesano se deine por las intrigas y las asechanzas de los falsos servidores que rodean 
al rey  (de donde: a) la sospecha, b) la duda, c) el apercibimiento) y que pueden provocar que 
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a realização da tradução ao árabe no século VIII coincidia com a chegada 
do novo califado dos Abássidas, situação histórico política que motivava a 
recepção textual a assimilar a inalidade constitutiva do texto indiano – a 
formação de governantes. Com este sentido objetivado, em uma primei-
ra aproximação, a busca pelos exemplos sobre a atuação dos governantes 
contidas neste espelho de príncipes – implicando o governo de si e o go-
verno do outro, pode ser lida como signo de um desejo que busca ediicar 
uma “fala” ainda não autorizada, a do infante (o que não fala - in negando o 
particípio presente de fāri: «falar», de fabular). A busca pela especiicidade 
e qualidade do discurso do futuro rei se vê representada, reletida, expres-
sada e airmada pela prosa castelhana que, neste momento inicial, com a 
tradução de Calila e Dimna, inaugura uma expressão discursiva iccional, 
vale dizer, abriga a icção do que poderia ser dito. Don Alfonso, o infante, 
escolhe o primeiro texto literário187 que seria traduzido sob outra escolha, a 
da língua castelhana e da prosa. Estas escolhas são lidas, aqui, como mar-
cas de uma opção discursiva que delimita uma diferença com o discurso 
dominante do latim sob o estigma do saber atrelado a deliberações, com 
funções morais e doutrinais, amparadas pela tradição retórica “por trás da 
fábula”. Calila e Dimna, enquanto tradução, inscreve a língua castelhana 
como um elemento que distingue e valoriza uma fala associada ao poder 
de uma monarquia que romperia com o domínio da tradição latinizante 
literária, cientíica e histórica188. Considerando que, como airmava Bar-

el consejero se desvíe de sus obligaciones de servir de guía de la conducta de ese gobernante, 
para procurar el mejoramiento de su propio estado, usando el “saber” de una forma negativa, 
[...] en el lado contrario, se perilarán consejeros positivos que serán arrastrados al borde de 
su aniquilación por las discordias que contra ellos alzan los encizañadores.” Gómez Redondo 
ainda acrescenta que que esta coerência signiicativa também pode ser lida como substrato de 
outras obras produzidas por Alfonso X como o Espéculo ou as Partidas que utilizariam, de forma 
semelhante, a estratégia do conselho como chave para a harmonia da corte. (1998, p. 198). 
187 Em seu artigo El Exemplum: Marco Narrativo y Componentes Pragmáticos, Mª Paz Cepedello 
Moreno, investigando as coleções de exempla da Idade Média refere a especiicidade orientadora 
de Calila e Dimna, um texto dedicado a educação de príncipes e concebido para transmissão 
escrita onde “todos los ejemplos manejados proceden de obras elaboradas por unos creadores 
pertenecientes a unos ámbitos sociales elevados y que, además, tenían en mente no unos 
receptores cualquiera, no esa masa anónima de población que escuchaba las composiciones 
transmitidas por los juglares, sino unos  destinatarios minoritarios a los que había que educar 
y formar, porque habrían de desempeñar cargos de responsabilidad. No es gratuito, por lo 
tanto, que a este tipo de colecciones de ejemplos se las denomine de educación de príncipes.”  
Publicado in: LITTERAE. Cuadernos sobre Cultura Escrita, 3-4 (2003-04), p. 214.
188 Uma outra via de discussão poderia ser desenvolvida a partir da relexão crítica sobre os 
contextos especíicos religiosos coevos às produções de Berzebuey - o qual não professa adesão 
a uma forma religiosa especíica ou que insinua uma concepção sobre a equivalência das 
religiões, e de Ibn Almuqaffac – que adapta o texto às leis islâmicas condicionado pelo contexto 
político- religioso da Pérsia no século VIII que, relacionados à relexão do saber e a busca de uma 
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thes, para dizer-se, o homem necessita de uma linguagem, a escolha pela 
ixação idiomática e narrativa, através da tradução, implica também em 
uma redeinição das categorias de representação que se estabelecem pela 
relação língua e linguagem. Neste sentido, indica Raymond Williams, que 
a deinição de língua ou linguagem compromete, de forma implícita ou 
explícita, uma deinição dos seres humanos no mundo, dado que:

[...] as categorias tradicionais principais – “mun-

do”, “realidade”, “natureza”, “humano” – podem 

ser contrapostas ou relacionadas com a categoria de 

“língua”, mas é hoje um lugar comum observar que 

todas as categorias, inclusive a categoria de “língua” 

são em si mesmas construções idiomáticas, e com 

isso só com esforço podem ser separadas da língua, 

e dentro de um determinado sistema de pensamento, 

para a indagação sobre relações. Tais esforços e tais 

sistemas constituem, apesar disso, uma parte impor-

tante da história do pensamento. (1979, p. 27) 

Esta abordagem remete à consideração de que a realidade ou as 
coisas em si designam apenas a relação de representação dos homens que 
os leva a legislar sobre a linguagem e a criar nada mais que metáforas 
das coisas, algo similar à veridicidade nietzschiana189. Com esta visão de 

verdade universal e não divina, preservada na tradução inaugural em língua vernácula e literária 
castelhana, poderia conotar uma leitura sobre a tensão entre duas concepções diferentes de poder: 
a do futuro rey frente a hegemonia da religião católica nas cortes medievais de León e Castela. 
A respeito desta contextualização religiosa e de uma análise semântica de algumas proposições 
textuais identiicadas em outros textos alfonsinos, remeto ao interessante artigo de Margarida 
Madureira “Traduçao e recepçao textual: Calila e Dimna em contexto”. Disponível em: https://
dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1414866.
189 Nietzsche em seu texto Sobre Verdade e Mentira no sentido Extra moral relete sobre o saber que 
cremos possuir das coisas quando somente acedemos a metáforas das coisas que não correspondem 
às entidades de origem e de como o homem constrói, a partir de si mesmo, metáforas com a matéria 
tênue dos conceitos: “Todo conceito nasce por igualação do não-igual [...] A desconsideração 
do individual e efetivo nos dá o conceito, assim como nos dá também a forma, enquanto que a 
natureza não conhece formas nem conceito, portanto também não conhece espécies, mas somente 
um X, para nós inacessível e indeinível. Pois mesmo nossa posição entre indivíduo e espécie é 
antropomórica e não provém da essência das coisas [...] O que é a verdade, portanto? Um batalhão 
móvel de metáforas, metonímias, antropomorismos, enim, uma soma de relações humanas, que 
foram enfatizadas poética e retoricamente, transpostas, enfeitadas, e que, após longo uso, parece a 
um povo sólidas, canônicas e obrigatórias: as verdades são ilusões, das quais se esqueceu que o são, 
metáforas que se tornaram gastas e sem força visível, moedas que perderam sua efígie e agora só 
entram em consideração como metal, não mais como moedas.” (NIETZSCHE, 1987, p. 34) 
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língua e linguagem, o que aqui se fundamenta é a convicção de que falar 
não é um ato neutro e, consequentemente, tão pouco o é traduzir, um 
processo estético de ressigniicação que parte da leitura à reescritura per-
meado pelo olhar e pelo desejo de um sujeito histórico. Fala-se e se traduz 
a partir de determinadas perspectivas e circunstâncias que inluenciam a 
consideração e a recepção do texto, texto este cujo sentido não é preixado 
ou fechado, mas múltiplo e em construção permanente pelo próprio ato de 
acionamento da língua, da linguagem. Ao marcar uma opção discursiva 
e olhar para a tradução como uma escolha, ativa-se o sentido do texto 
que, essencialmente, por seu complexo percurso constitutivo, guarda em 
si e atualiza uma memória material de coisas ouvidas, pensadas, lidas e 
assimiladas como aparelhagem de um discurso que se quis implantado 
e que será transladado à outra contextura. A linguagem – matéria prima 
da tradução, não se restringe a transferir uma realidade ou um signiica-
do anterior, ao contrário, é constituinte de uma tessitura cuja realidade e 
sentido se ressigniicam por seu próprio acionamento. Ao representar, a 
linguagem descola o sentido, situa o pensamento do exterior, desloca e 
inspira outros relatos que movimentam outras memórias materiais ouvi-
das, lidas e assimiladas. O movimento de captar aquilo que já foi dito, 
ouvido ou lido se experimenta no jogo do texto ou, dito de outra forma, se 
ixa pelo exercício de assimilação de uma leitura que, por sua vez, se quer 
constitutiva de uma reescritura. Este movimento de linguagem funda e 
inaugura, amalgama obra, texto e tradução. Calila e Dimna como essência 
da tradução em e por sí é o predicado que deine essa concepção.    

Minha áskesis encontra aqui o pretexto para ajustar a reescritura, 
ou esta tradução em castelhano, à da circunstância discursiva no seu sen-
tido etimológico. Discursāre, discurrere são atos intransitivos que indi-
cam, como direção, diferentes partes. O discurso percorre, vai à distintas 
partes, de modo que um itinerário possível seria considerar que a seleção 
do material emprestado conlui com uma ansiedade que estava latente no 
desejo de perseguir uma distinta relação como o conhecimento, com o 
saber e a verdade, através da tentativa de se apropriar, de dizer de novo, 
de praticar a anuvad ou traduzir [para si] o entender e o conhecer por seus 
próprios meios. 

Politizar [do latim medieval, politizare] ou estabelecer como me-
dida comum que estas escolhas enquanto categorias implicam processos 
de construções e, a partir daí, indagar as relações fecundadas pela língua 
e pela linguagem, não deixa que o sentido cesse. Movimenta e motiva a 
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leitura. Entra-se na constelação da refração, da escolha, da reinterpretação 
ou, em uma palavra, da tradução em seu amplo e vasto sentido, a tradu-
ção que se deine no processo de estabelecimento de medidas comuns em 
entrelugares. Claro está que a descrição dessas relações parte também 
de uma leitura, sempre lutuante, que busca descrever um conjunto de 
práticas constituintes e signiicantes, logo, deslocadas, transladadas, para 
recuperar a concepção do tratado em chave alegórica e de sua tradução a 
partir de sua conexão constituída no discurso, na consideração da lingua-
gem como ferramenta do sujeito para falar, para dizer-se, para ixar o que 
deseja que seja ouvido. Deste modo, em outro desdobramento da leitura, 
a tradução de Calila e Dimna, descendente de um tratado político sobre 
a conduta, esquiva o presente histórico e hegemônico de desenvolvimen-
to da retórica e suas estratégias de persuasão, para antever um discurso 
que explora outros sistemas de pensamento reletidos nos planos formal 
e semântico190. Linguagem, língua e cultura se fundem na tradução como 

190 Como marca que destaca esta possibilidade, uma via interessante seria a de correlacionar a 
leitura de Martínez Ruiz desenvolvida no artigo Saber, conocer, contemplar: India en la historia 
del pensamiento europeo que aborda o papel, nem sempre reconhecido, da tradição intelectual 
indiana como interlocutora na história europeia das ideias a partir da constatação de que esta 
tradição não é considerada um corpus sistemático e literário com identidade própria. A leitura 
fundamenta seu argumento nas relexões sobre a ilosoia de Schopenhauer avaliando que este 
ilósofo assimilou a tradição intelectual indiana como parte integral da história universal do 
pensamento, considerando portanto, que a relação do mundo como representação é tida como um 
resultado intermediado pela subjetividade através do princípio da razão cuja realidade deve ser 
buscada por detrás do aparente – airmação que encontra ressonância nas conjunções de artha 
e nīti que constituem o texto de Calila e Dimna. Uma outra possibilidade de rede signiicante 
que se dispara por esta alusão a Schopenhauer, permite reconhecer a Zaratrusta, Zoroastro - 
profeta persa do masdeísmo cujos princípios, caracterizados pela dualidade entre bem versus 
mal, foram ixados em avesta e zand - tradução com comentários em pehlevi, a língua originária 
do Karīrag ud Damanag, comum à Berzebuey e Almuqaffac. Em Assim falava Zaratrusta, 
Nietzsche, à diferença de outros escritos, utiliza uma linguagem poética e recorre a aforismos 
para simbolizar a constituição de uma nova moral relacionada ao despertar do homem, negando 
a noção cristã de pós vida justiicada na identiicação de virtudes e fraquezas como método para 
vencer a si próprio, para superação do homem pelo próprio homem, ouvindo ou dando voz ao 
“super-homem”. Por extensão haveria que incluir Além do bem e do mal, livro com comentários 
e relexões correspondentes ao processo de escritura de Zaratrusta. Ainda com relação à tradição 
intelectual indiana caberia também recuperar a proposta de Fabienne Bradu que desvela indícios 
da presença do pensamento indiano na obra de Otávio Paz a partir da análise de Ladera este, El 
mono gramático y Vislumbres de la India, recorrendo, para tanto, à metáfora do palimpsesto. 
Esta leitura compartilha categorias que se desenvolvem na narrativa oriental e, neste sentido, 
está próxima da abordagem da tradução que aqui se apresenta e que se detém na relação com o 
conhecimento, com a construção de verdades, com o questionamento de verdades estabelecidas, 
a partir de relexões que deslocam os sintagmas da “originalidade” ou do original pautada na 
consideração de uma estrutura de justaposição narrativa - campo semântico do palimpsesto, 
dado que a tradução de Calila e Dimna pode ser claramente associada a ideia de um manuscrito 
onde um texto primitivo foi apagado pela reescritura de outro texto, embora o texto “apagado” 
se inscreva pelas “marcas signiicantes”, embora o texto possibilite o movimento de sentidos 
plurais. Ambos artigos podem ser consultados em https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/395549. 
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elementos de determinação e constituição de uma forma particular de pen-
samento que lavra outros pensamentos, gera mais pensamentos particula-
res, diferentes, justapostos ou sobrescritos. Ao agenciar estes sentidos, a 
tradução enuncia outras verdades.

Para enunciar outras verdades o discurso patrocina outras vozes e 
outras formas. Aí o que se ouve está associado à construção individual, à 
constituição de si não por uma via retórica, por um conhecimento externo 
que argumenta, molda e dirige o aprimoramento pessoal através do con-
vencimento. O que se ouve do texto é uma junção entre a verdade e sua 
prática. O que houve com o texto, foi a busca por uma verdade subjeti-
vada na representação simbólica e utilizada como estímulo para alcançar 
o saber e o conhecimento por seus próprios meios, objetivos facilitados 
pela escolha tradutiva de Calila e Dimna. Pensar na tradução como campo 
onde se enunciam outras verdades requer também considerar que a verda-
de é um ato a posteriori – nunca é anterior, nem verdadeiro e nem falso, 
mas um ato que se dá na escuta atenta do que houve, do que se diz por trás 
do que foi ouvido, lido e escrito, e neste caso, na escuta do que diz Calila 
e Dimna, “pese a ser una traducción”. 

A metodologia empregada para ouvir o que diz esta tradução, bus-
cou apartar as classiicações da fábula e da retórica por entender que estas 
mobilizavam técnicas que dispõem elementos discursivos com o im de 
persuadir e estão iliadas canonicamente a um pensamento greco-latino. 
Recuperou e abordou a tradução de Calila e Dimna como uma escolha 
e uma decisão que instaurou e fundamentou categorias de representação 
linguística e protoliterária; colocou também  em movimento uma estru-
tura textual com múltiplas capas de sentido de experiências sobrepostas 
cujo objetivo era o cuidado de si, áskesis da narrativa oriental que, ao 
buscar a constituição idiossincrática dos sujeitos, estabelece uma busca 
pela verdade deinindo sua prática como observação, como representação 
simbólica de um modo de existência. Estas aproximações impulsionam a 
proposição de uma tessitura mais, a que induz a leitura desta tradução a 
estabelecer um vínculo com o discurso da parrhesĭa191, ou seja, da liber-

191 Este termo consta nos dicionários em português e em espanhol como parrésia e parresia, 
respectivamente, derivados do grego παρρησία - parrēsía. Os tradutores de Foucault fazem 
distintos registros do termo. Em O Governo de Si e dos Outros, Eduardo Brandão, assume a 
escolha de parresía enquanto Márcio Alves da Fonseca e Salma Tannus Muchail na tradução de 
A Hermenêutica do Sujeito, optam por parrhesía; Marcos Marcionilo em Foucault, A Coragem 
da Verdade, escolhe a graia de Parrhesia. As referências citadas no corpo do texto respeitarão 
as escolhas gráicas de ambos tradutores. Entretanto, minha leitura prefere jogar com a inscrição 
etimológica e opta por inscrever parrhesĭa posto que esta graia está vinculada ao latim tardio, 
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dade da linguagem que é também liberdade e coragem de falar a verdade 
independente das consequências. Assim, dá-se a palavra à tradução.

O nascimento da noção de parrhesĭa, para Foucault, está na ob-
servação de que para os ilósofos da antiguidade grega e do período hele-
nístico e romano, não existia uma dissociação entre o como ter acesso a 
verdade e as transformações necessárias que permitiriam ao sujeito este 
acesso à verdade, conotado pela noção do cuidado de si. O cuidado de si 
implicaria a coragem da verdade de forma não dissociada da existência 
e se expandiria como fundamento tanto para a leitura, para a reescritura 
quanto para a ação política, em suma, como fundamento para qualquer 
escolha192. Ao observar o lugar de quem fala e de como fala, percebe-se 
que este ato afeta e pode modiicar o sentido e o valor do que se enuncia. 
Este falar envolve conhecimento, teoria, prática, representação, atitudes, 
modo de olhar e constituem a existência como um impulso à verdade. 
Na parrhesĭa o enunciado e o ato de enunciação se auto reletem, se auto 
airmam, se justapõem. Assim, como explicita Foucault, “a parrhesĭa deve 
ser procurada do lado do efeito que seu próprio dizer-a-verdade pode pro-
duzir no locutor, do efeito de retorno que o dizer-a-verdade pode produzir 
no locutor a partir do efeito que ele produz no interlocutor” (FOUCAULT, 

também denominado como primórdio do vernáculo; deste modo, preservo a relação com a ideia 
do caráter fundacional da língua e da prosa literária castelhana que permeia toda a relexão a 
partir da tradução de Calila e Dimna. A consideração da abordagem com relação ao latim tardio 
ou sobre o nascimento das línguas vernáculas, em especial da francesa e das variantes linguísticas 
espanholas, encontra eco na relexão apresentada por Roger Wright em Latín Tardío y Romance 
Temprano, publicado na Revista de Filología Española vol. LXVIII nº 3-4 e disponível em: 
revistadeilologiaespañola.revistas.csic.es/index.php/rfe/article/viewFile/422/475. 
192 Remeto a um texto de Jennifer London que tive acesso no decorrer das pesquisas bibliográicas 
e que se intitula “How to do things with fables: Ibn Almuqaffac’s frank speech in stories from 
Kalīla wa-Dimna”. Neste artigo London relete sobre o signiicado da escolha tradutória de 
fábulas por Almuqaffac como uma técnica individual parrhesista para falar francamente em um 
contexto não democrático, relacionando a utilidade desta sua escolha como exemplo aplicável 
em um contexto político ocidental contemporâneo e democrático. Toma como objeto de análise 
dois relatos, “The King and his Eight Dreams” e “The King’s Son and his Companions”, editados 
por Keith-Falconer em 1885 (correspondentes aos capítulos “Del rrey Çederano e del su aguazil 
Beled e de su muger Elbed” e “Del ijo del rrey e del fydalgo e de sus conpañeros” da tradução 
castelhana), para demonstrar a contribuição do tradutor sobre um gênero particular de fala franca 
que ampliica as fontes políticas através da retórica pela utilização das fábulas, uma forma de fala 
franca, ainda que indireta, que não colocou sua vida em perigo como outras de suas produções. 
Sua relexão compara esta forma indireta de discurso político com a parrhēsia para indagar se 
o discurso direto é realmente condição necessária para uma expressão política franca e sugere 
que o emprego das fábulas por parte de Ibn Almuqaffac é um recurso de fala franca indireta que 
possibilita o alcance de efeitos que não seriam obtidos por uma fala franca direta, uma espécie 
de crítica velada que não comprometeria o autor/tradutor. Disponível em: https://www.academia.
edu/20261830/How_to_Do_Things_with_Fables_What_Eighth_Century_Arabic_Prose_Can_
Teach_Us_About_Democratic_Speech_and_Public_Sphere_Theory Acesso em 08/06/2018.
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2010, p. 55). Nesse sentido, enunciado e enunciação tradutiva, texto obje-
to e texto fenômeno, conluem para colocar em movimento e recuperar a 
escolha de um infante que busca ediicar sua fala por meios próprios, que 
busca o governo de si e dos outros através de uma estrutura e de uma rela-
ção diferenciada com a prática do saber, relação esta mobilizada, ou meta-
forizada, pela tradução de uma narrativa de origem oriental193. A tradução 
introduz o campo conceitual de uma ética sobre o reletir a verdade por 
trás das aparências, por trás da dissimulação, da lisonja e vai romper com 
a tradição escrita e linguística latinizante para fazer emergir uma nova for-
ma de expressão narrativa, simbólica, iccional, que conduz à apropriação 
do saber e à consecução do acesso a verdade desde uma posição relexiva, 
individual, subjetiva. De fato, todo e qualquer enunciado, qualquer prática 
textual reforça ou desbarata a ordem onde se inscreve. Entrelaçados nes-
tas relações, saber e verdade surgem associados, perpassam, atravessam a 
leitura-escritura ou a reescritura pela maneira como estabelecem vínculos 
com o enunciado – um campo metodológico que sustenta a enunciação do 
ato de dizer a verdade com outra perspectiva. 

A tradução de Calila e Dimna desponta como leitura relevante para 
assumir uma verdade, para constituir o governo de si de um príncipe que 
pronto empreenderá o governo do outro. O exercício de buscar a verdade 
é uma prática de si. Este cuidado de si pode ser lido no domínio de artha 
e nīti, uma técnica de construção subjetiva que se deine em cada sujeito 
que busca o acesso à verdade sem dissimulações, implica uma adesão do 
falante ao seu enunciado – uma das condições do discurso da parrhesĭa. 
Com relação a verdade, Foucault propõe que o entendimento de veridici-
dade, do contraste entre verdade e mentira, pode ser entendido como uma 
das possíveis tradução para o termo parrhesĭa: 

[...] a parresía é a ética do dizer-a-verdade, em seu 

ato arriscado e livre. Nessa medida, para essa pala-

193 Márquez Villanueva abre seu libro sobre El concepto cultural alfonsí ressaltando a 
característica de Alfonso X de acrescentar e iluminar o saber como algo integrado em seus 
deveres de rei que, dando continuidade ao legado de seu pai, deve fundar instituições fortes e 
preceitos ideológicos coerentes no que se vê favorecido, contextualmente, pelos exemplos de al-
Hakan II ou Ibn Ḏī-l-Nūn de Toledo, soberanos que manifestavam consideração a todos os ramos 
do saber e que izeram lorescer as ciências e as artes do islã, perseguidas através das traduções 
realizadas ao vernáculo por Alfonso X. Ganha relevância a observação de Márquez Villanueva 
sobre que “Un rey cristiano no se hallaba sujeto, como en principio estaba su colega musulmán, 
al mandamiento de dominar el saber y la ciencia, aparte y además de lo moral y religisoso que 
obliga a cualquier creyente” (2004, p. 31) para ler, através da tradução e da icção, que a busca do 
saber do governante servirá para alecionar os governados pautado em um modo e estilo oriental.
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vra parresía, que era, em seu uso restrito à direção 

de consciência, traduzida por “fala franca”, pode-

remos, creio eu, se [dela] dermos essa deinição 
um tanto ampla e geral, propor [como tradução] 

o termo de “veridicidade”. O parresiasta, aquele 

que utiliza a parresía, é o homem verídico, isto é, 

aquele que tem a coragem de arriscar o dizer-a-ver-

dade e que arrisca esse dizer-a-verdade num pacto 

consigo mesmo, precisamente na medida em que 

é o enunciador da verdade. Ele é o verídico. E [...] 

me parece que a veridicidade nietzschiana é uma 

certa maneira de fazer agir essa noção cuja origem 

remota se encontra na noção de parresía (de dizer-
-a-verdade) como risco para quem a enuncia, como 
risco aceito por quem a enuncia. (2010, p. 64)

Essa assertiva funda uma rede semântica que permite pensar que 
Don Alfonso encontra, na tradução ao castelhano deste tratado sobre a con-
duta, uma orientação discursiva que relete sobre o poder e sua airmação 
não por via retórica, pela assimilação de um conhecimento externo que 
persuade, molda e dirige o conhecimento de si a partir de outras categorias 
argumentativas de representação da verdade em contraponto ao discurso 
clerical em latim. Calila e Dimna não é fábula194. É uma tradução que 
movimenta e instaura uma protonarrativa associada ao campo semântico 
de fāri para compor, para constituir o direito de tomar a palavra, de buscar 
o franco falar [por trás da fábula]. Este franco falar enuncia que a relação 
com o outro não se constitui através de uma intenção dirigida, retórica, 
adestrada como se pode ler em O Governo de Si e dos Outros, onde Fou-
cault matiza a relação entre a retórica e a parrhesĭa explicando que 

[...] podemos dizer de modo geral que a parresía não 

pode simplesmente se deinir, no interior do campo 
da retórica, como um elemento pertencente à retóri-

ca. Por um lado porque, como vocês viram, a par-

194 María Jesús Lacarra, em Cuentistica medieval en España: los orígenes airma, aliás, que “en 
la corte alfonsí el Calila no fue considerado un libro de fábulas, sino más bien un compendio de 
sabiduría, como lo prueba el hecho de que el método empleado para su traducción sea el mismo 
utilizado en otras obras cientíicas.” (1979, p. 33).



235

resía se deine fundamentalmente, essencialmente 
e primeiramente como o dizer-a-verdade, enquanto 

a retórica é uma maneira, uma arte ou uma técnica 

de dispor os elementos do discurso a im de persu-

adir. Mas que esse discurso diga a verdade ou não, 

não é essencial à retórica. [...] Não há forma retórica 

especíica da parresía. E, principalmente, na parre-
sía não se trata tanto de persuadir, ou não se trata 

necessariamente de persuadir. [...] Digamos que a 

parresía é, pois, uma certa maneira de dizer a verda-

de, e é preciso saber o que é essa maneira. Mas essa 

maneira não pertence nem à erística e a uma arte de 

discutir, nem à pedagogia e a uma arte de ensinar, 

nem à retórica e a uma arte de persuadir, nem tam-

pouco a uma arte da demonstração. (2010, p. 53, 55)

A parrhesĭa inscrita e associada ao primórdio do vernáculo reins-
creve uma concepção diferenciada sobre saber e verdade. Chama a rele-
xão sobre a tradução de Calila e Dimna para sugerir um encontro entre 
lugares e escrever outra possibilidade histórica que, de forma emergente 
em seu momento histórico e residual neste momento de leitura, dialo-
gou com o campo semântico do pensamento oriental. Nesta perspectiva, 
o processo de assimilação tradutória se desdobra em outro viés político e 
assim, o futuro príncipe traduz simulando, desejando atuar e neste desejo 
se vê representado a partir da estruturação de uma distinta relação com o 
saber que se dá pelo discernimento da verdade, estratégia mobilizada pelo 
texto de origem oriental e por sua escolha tradutória. Assim, a tradução se 
situa como possibilidade para estabelecer uma articulação entre o cuidado 
de si e a coragem da verdade e também uma abertura para ler, ao mesmo 
tempo, a obra e o texto, para considerar simultaneamente a reescritura e a 
ação política no sentido de que, ao buscar estruturar a conduta para o go-
verno de si, abre-se a via para estruturar a relação com os demais, ou seja, 
o bom governar que está na gênese deste “espelho de príncipes”. 

Falar e traduzir não são atos neutros. Consequentemente, nem tudo 
pode ser dito em um determinado momento. Assim, também cabe con-
siderar que nem tudo pode ser pensado ou pesquisado em determinadas 
circunstâncias sejam históricas ou culturais. A pesquisa sempre está con-
dicionada pela relevância das ideias que formam e coexistem no presente 
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performativo da leitura. Destarte, pode-se inscrever aqui uma concepção 
tradutiva conigurada pela migração textual que transforma discursos e, 
portanto, redeine a percepção da cultura no contato com outras formas de 
pensar, de existir, de expressar e de dizer verdades, redimensionando suas 
possíveis representações históricas e sociais. Neste contexto importa ver 
a tradução como um fenômeno de transcendência e signiicação cultural 
que age sobre os sistemas tanto de produção como de acolhimento, que 
carrega marcas das condições e dos condicionamentos, ou da historicida-
de que a possibilitou textual e discursivamente. 

Eis seu risco parrhesĭasta. Ao dizer verdades, pese a ser uma tra-
ducción, a tradução airma que ela é ela e suas circunstâncias. Instaura o 
estudo de suas conexões, seus vínculos justapostos, seus diálogos inter-
calados, encaixados a im de ressigniicar o que se constrói culturalmente 
motivado pelo contato, este entrelugar cujos rastros desvelam possibilida-
des de sentidos entrelaçados textualmente e acionados pela linguagem. Os 
desdobramentos desta tradução situam o texto onde o sentido se apreende 
em um tecido de citações saídas dos mil focos da cultura, que insiste e 
persiste, por seu status movente, em alorar, como cânone ou provocação, 
uma verdade que todos conhecem, nem todos dizem, nem todos repetem 
e que a parrhesĭa situa como condição instrumental: para dizer verdades 
é preciso falar com certo atrevimento sem importar-se com as consequên-
cias. Pensar a tradução como parrhesĭa implica deixar que ela fale todas 
as línguas que já esqueceu, que seu processo atordoe o texto e reinvente 
a história no universo da construção do sentido pela leitura que explora 
o que houve e que ouve o já dito, o que foi feito com um texto clássico, 
anônimo cuja persistência salvou a cópia – o dizer depois e não o original. 

Decompondo o texto e seus contextos, indagando a linguagem, fe-
z-se um esforço crítico para reinventar e visibilizar uma tradução em sua 
condição de essência e existência a partir do desprendimento das classi-
icações historicamente ixadas. Acentuou-se seu caráter protonarrativo, 
sua condição de texto inclassiicável, indeinido (ou cuja classiicação re-
mete à procedência para diferenciar-se da divisão arbitrária dos gêneros), 
sua constituição em movimento tradutório que une linguagem e vivência 
cultural para explicitar -  como airmava Barthes, que “a cultura é essen-
cialmente linguagem” e assim se constitui a tradução.  

Calila e Dimna, como uma prova viva da tradução em si e por si, 
difusora da cultura, converge questões ontológicas da tradução e relete 
sobre categorias históricas como possibilidades arquitextuais e discursi-
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vas. Nesta perspectiva, a tradução de Calila e Dimna metaforiza e vai 
além, faz ecoar uma voz dissonante através do jogo que lhe constitui, 
uma operação essencial de linguagem cujo universo textual, discursivo, 
permite sempre redescobrir, reinventar e rever as verdades ditas através 
da tradução, dos rumores da linguagem.  
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6 TRADUÇÃO AO PORTUGUÊS DA TRADUÇÃO CASTELHANA 
DEL CAPÍTULO XV DE CALILA E DIMNA: DE LAS GARÇAS E 

DEL ÇARAPICO   

“O rio corre, bem ou mal, Sem edição original.”
(F. Pessoa Liberdade in Cancioneiro)

6.1 UM TEXTO DE REFERÊNCIA INSPIRADO(R)

Depois de repassar a constituição dos percursos e discursos engen-
drados pela e a partir da tradução de Calila e Dimna, propõe-se aqui uma 
versão tradutória do capítulo intitulado De las garças e del çarapico, pre-
sente somente na recensio hispânica como parte de uma família textual 
árabe-ibérica (SPRENGLING, 1924, p. 95). Passados oito séculos, a tradu-
ção deste texto em castelhano pode ainda inscrever-se de forma inédita em 
língua portuguesa, dando continuidade a cadeia de transmissão textual fun-
dada pela tradução do Kītab Kalīla wa-Dimna. Este paradigma inluencia a 
consideração tradutória deste capítulo como exemplo do deslocamento da 
relação do “original” como “fonte primária” secundando a tradução como 
cópia. Esta reenunciação abandona a ótica hierarquizante do texto original 
e escolhe um texto cujo original inexiste para encenar a prática metafórica 
do poder difusor e constituinte da tradução. O desejo que impulsiona esta 
escolha ilustra a questão sobre o que signiica fazer tradução e questiona 
tendências no que tange à escolha de textos que podem ser traduzidos fren-
te à cultura tradutória que privilegia e enaltece, a diferença do passado, 
as traduções ditas diretas. A tarefa aqui compete, no sentido mais estrito, 
à liberdade do trabalho da linguagem que descativa sentidos desterrados 
e acionados por sistemas linguísticos distintos. Neste trabalho a tradução 
segue constitutiva, segue iluminando a textualidade que lhe deu origem 
e, somente neste sentido, incide e pensa na transversalidade de um texto 
de referência, uma das acepções do que se considera original. Traduzir 
De las garças e del çarapico, a partir da tradução castelhana, é recuperar, 
questionar e insistir que a verdade deste dizer de novo, desta “cópia tex-
tual indiana”, implícita pelo conceito de anuvad, é a verdade mesmo da 
escritura: imitação ou repetição de um gesto sempre anterior, transversal 
e contínuo, nunca, porém, original, único. Por esta razão e como colofão 
à consideração do poder criador e difusor da tradução, propõe-se esta ás-
kesis, esta prática tradutória inspirada pelo deslocamento de uma tradução 
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que esfumaça e, por isso, exempliica com sua pervivência a transgressão 
das fronteiras do texto dito original. Perdido o texto primeiro, reairma-se, 
de forma pragmática, como a tradução preserva e alarga fronteiras, dispara 
e ressigniica inscrições cinzeladas de forma material e, ao mesmo tempo, 
arquivadas em um a-topos, em um espaço virtual que, quando atualizado 
pela leitura – uma operação de linguagem, se oferece como metáfora em si 
e por si do poder histórico constitutivo da tradução de enunciar verdades 
in continuum, a despeito de tudo, inclusive do risco parresiasta que diz de 
novo, livre e francamente que, em tradução, é preciso assumir que o traba-
lho da linguagem não reconhece “edição original”.   

A leitura e o estudo dos lexemas castelhanos medievais instigaram 
o interesse de buscar, pela segmentação dos signiicados, a fundamentação 
para recuperar a tessitura das redes semânticas e tentar rastrear as possíveis 
disseminações presentes e atualizadas pelas acepções correspondentes em 
língua portuguesa. Por outro lado, ao investigar a restituição do diálo-
go signiicante, através de uma forma linguística primitiva, desvelam-se 
indícios que realocam o campo discursivo dos anônimos tradutores da 
equipe de Alfonso X para além de sua correspondente função técnica (os 
encarregados de procurar os manuscritos, os tradutores principais (ara-
bistas), os assessores (hispanistas), emendadores e os capituladores). De 
forma proissional, organizada, Alfonso X, selecionando textos, dividindo 
e coordenando os trabalhos, quiçá participando das correções e revisões, 
conforme o já citado estudo de Clara Foz, El traductor, la Iglesia y el Rey. 
La traducción en los siglos XII y XIII, buscava com estas intervenções 
constituir um “castellano drecho” seguindo padrões da linguagem de Bur-
gos, Toledo e León. É importante destacar que estes sistemas linguísticos 
eram já sistemas plurais e dialogantes como demonstram estudos sobre os 
documentos forais da segunda metade do século XIII de Castelo Rodrigo, 
localizado no Distrito da Guarda, neste momento parte do reino de León, 
cuja análise revela escritos que mesclavam o galego com o leonês, o que, 
segundo Teyssier (2007, p. 6 - 28), estaria relacionado à histórica disputa 
territorial com os árabes que culminou com o repovoamento da região 
por colonos vindos da Galícia, movimento esse que reforçaria a expansão 
dos falares galego-portugueses do norte ao sul. Destarte, a tradução De 
las garças e del çarapico e o retorno aos princípios do insipiente sistema 
castelhano recupera a presença de rastros formais que destacam o sistema 
linguístico galego-português, passado da futura língua portuguesa. A pre-
sença desta variante discursiva entre as escolhas tradutórias dos anônimos 
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membros da equipe de Alfonso X apresenta-se como outro elemento eti-
mológico estruturante para a ixação do sistema linguístico castelhano em 
prosa literária, recordando que Alfonso X designara o galaico-português 
como meio de expressão oicial para as produções líricas, tema já bordado 
no terceiro capítulo deste trabalho. 

A relexão sobre a historicidade dos sistemas linguísticos em ques-
tão deine e instaura o método e o objetivo deste exercício de tradução: 
investigar no texto e, através do texto, desvelar possíveis arquétipos sig-
niicantes que incitem a tarefa de um virtual leitor na forma de um con-
vite à viagem, ou seja, como uma proposta que se desloca e joga com 
os múltiplos sentidos emaranhados – também virtualmente, nas tramas 
textuais. Se, por um lado, o trabalho de investigação semântica permitiu 
inferir certa familiaridade com os parâmetros signiicantes presentes no 
texto castelhano, para reconhecer as necessidades que se impunham em 
sua tradução, por outro, motivou o consequente sentir, pensar e agir do 
fazer tradutório. Esta aproximação de leitura sugestionou a abordagem 
metodológica como exercício tradutório sobre um texto arcaico que, isen-
to de relexões teóricas e críticas sobre sua prática tradutora195, não esqui-
vasse assumir a inevitável anacronia do sujeito histórico tradutor/leitor, 
das assimilações e atualizações que operam para colocar em sincronia as 
distintas contexturas inscritas por distintos presentes históricos. Ao rele-
tir sobre a língua como signo de, como marca que engendra diferenças, 
pode-se associar a concepção medieval de signo, com o sentido de ícone, 
com a concepção atual de representação, ambos permeados pela ideia de 
“separação” da coisa em si, um constructo do sentido disseminado pelo 
acesso à linguagem. A estratégia de aproximação do texto medieval ques-
tionando a linguagem, a representação ou a construção de acepções por 
meio de signos, situa a consideração da letra como não depositária de um 
sentido. Se a letra dispersa o sentido, expande a linguagem, nesta proposta 
de leitura, se metaforiza em tradução. 

195 Aquí caberia recordar o estudo do Prof. Mauri Furlan “Brevíssima história da teoria da 
tradução no Ocidente: II. Idade Média” que explicita que “apesar de toda atividade intelectual da 
Idade Média concernente à tradução, vários investigadores modernos airmam que neste período 
“no hubo articulaciones teóricas propias sobre traducción ni que se realizaron importantes 
traducciones” (Rubio Tovar 1997, p. 211), pelo que, a tradução do período não poderia ser deinida 
com precisão, constituindo antes “a tradition of textual interpretation and commentary” (T.R. 
Steiner 1975, p. 7), com uma proposta didática e moralizadora.” E acrescenta, em conluência 
com a abordagem deste trabalho, que o texto medieval “não era considerado como algo imutável 
e deinitivo, mas como objeto de interpretação contínua e mutável segundo o julgamento e as 
condições de compreensão de cada geração de expositores, valorizava-se a possibilidade de 
enriquecê-lo, corregi-lo e variálo.” (2003, p. 11- 13). 
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Ao recuperar este trabalho textual observa-se sua inscrição histó-
rica medieval e suas implicações relexivas pois, se por um lado, abor-
dam a prática tradutora com a perspectiva binária entre literalidade e sen-
tido, por outro também consideram o texto como algo não fechado ou 
imutável, algo passível de ser transformado a partir da leitura tradutória. 
Guardando as acepções e as relexões teóricas vinculadas ao seu contexto, 
amalgama-se, como intuito de diálogo, a percepção da tarefa tradutora 
associada ao transferre196 - concepção derivada do verbo translatare que 
acolhe o processo envolvido pela translatio e também por seu agente, o 
translator. Estas premissas criaram um espaço para reletir o movimento 
tradutório em ação através de um exercício de leitura do texto medieval 
que buscasse -  em um primeiro momento, uma atualização da aproxima-
ção ad verbum, como tentativa operacional sobre a integridade estilística 
para, na sequência, plasmar uma nova proposta ad sensum que enredasse 
o translado semântico, com suas omissões e acréscimos, cristalizando-os 
em uma versão em língua portuguesa com performance contemporânea. 
Estes fragmentos residuais da história, capturados de forma pragmática, 
atualizam-se para ilustrar a estratégia “guisada” no movimento tradutório 
que acionou o projeto de leitura aqui apresentado.

O esboço desse possível fazer tradutório que também atualiza outra 
característica da prática tradutória medieval ao utilizar versões interme-
diárias como fontes de tradução em lugar de “originais”, buscou desvelar 
a política de conluência das redes semânticas que agem sob(re) a letra do 
texto castelhano, se disseminam e se atualizam em português. Esta letra 
é aqui entendida como o jogo do signiicante que brinca, trama, enreda 
o sentido, o signiicado, a forma e a estrutura em um campo metodoló-
gico. Deste modo, na aproximação do texto a partir da letra castelhana, 
confrontaram-se os sentidos para traçar possíveis tendências ou redes se-
mânticas enredadas na letra portuguesa e, a partir deste reconhecimen-
to, elencar uma breve descrição de exemplos que instigaram a leitura, 
convidaram à viagem e perilaram a tradução e seu projeto. A seleção e 
a descrição dos vocábulos buscou captar as tramas que se operaram sob 
o fazer signiicante para oferecer representações a partir de um projeto 
tradutório com enfoque na letra, litteralis com o sentido de observar a 
serventia linguística da língua traduzida. Destarte, a primeira tradução do 

196  Assim explicita Furlan: “No latim tardio e na Idade Média vai predominar o termo transferre, 
e, ainda mais, de seu derivado participial, o verbo translatare, que oferece o substantivo translatio 
e o agente translator” (2003, p. 13). 
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conjunto textual evidenciou a opção de produzir, pelo estudo do texto, 
uma aproximação que preservasse a relação com a textualidade castelha-
na – acompanhando a letra do texto para atender o ritmo e a sequência das 
palavras e frases, factível pela familiaridade ou o contato entre a língua 
de partida e a de chegada. Assim, esta primeira aproximação registra e 
favorece a estrutura e o fundamento da segunda proposta tradutória orien-
tada para uma atualização do sentido e da estrutura textual. Considerando 
que o objetivo dessa aproximação era a realização de uma áskesis, de um 
exercício preparatório e estratégico, o projeto tradutório, portanto, se re-
velará em ambas traduções realizadas e estas, por sua parte, cristalizarão 
a realização pragmática do projeto.

Cabe recordar que este duplo movimento guarda coerência com 
a proposta de leitura histórico-crítica deste trabalho ao recuperar o cará-
ter constitutivo e disseminador da tradução, agenciando e evidenciando 
as marcas de suas relações históricas, culturais e linguísticas. A tradução, 
como produtividade textual, deixa rastros que se alastram e, como conse-
quência, os exemplos selecionados representam, formalmente, a tentativa 
de reconstituir, discursivamente, o lugar tradutório como resultado da lei-
tura de um sujeito histórico. O texto se dispersa sob a explosão da lingua-
gem e a leitura que se origina move-se pela pressão de diferentes desejos, 
de diferentes contextos que situam uma escolha escalpada a partir da po-
sição que, inevitavelmente, se impõe sobre qualquer trabalho de tradução, 
de leitura ou de escritura, independente da escrita da história: - a hipotética 
ixação pela representação de um sentido em sua trama de signiicância. 
Precisamente capturam-se espectros de um momento fugidio de ação, mo-
mento em que se questiona a linguagem e se suspende o sentido para cons-
tituir uma matriz de leitura, objetivo que pautou e limitou a apresentação 
descritiva do fazer tradutório a expor algumas digressões ilológicas que 
permitiram “levantar a cabeça” e impregnar-se de leitura e escritura.  

6.2 SISTEMAS E LÍNGUAS EM CONTATO: ESPANHOL E 
PORTUGUÊS 

Rafael Lapesa em seu livro sobre a História de la lengua españo-
la faz uma abordagem minuciosa e clara, referente à língua espanhola, 
correlacionando momentos históricos, culturais e os consequentes desen-
volvimentos linguísticos. Esta relexão se constitui a partir da abordagem 
da fusão das línguas primitivas, da romanização da Península, da presen-
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ça dos povos germânicos e árabes e o consequente desenvolvimento e 
transformação do latim frente a estes substratos que foram favorecendo 
o estabelecimento de novos dialetos ou posteriores línguas românicas. A 
leitura da recuperação destes elementos, associados à formação histórica 
da Península Ibérica, recupera paralelos estabelecidos entre a constituição 
do espanhol e do português. Entretanto, ao considerar a ideia de dissemi-
nação mobilizada pela tradução, esta leitura histórica mantém a perspecti-
va da diversidade cultural e étnica que se mescla e se relete na variedade 
e no desenvolvimento linguístico destes sistemas que são colocados em 
contato a partir de De las garças e del çarapico, um texto deslocado, 
marginal, um texto residual, presente no canônico Calila e Dimna, da 
tradução de um suposto arquétipo da família árabe ibérica do Kitāb Kalīla 
wa-Dimna.

Segundo o autor, no capítulo sobre Las lenguas pré-romanas 
(LAPESA, 1986, p. 13-52), a constituição da língua espanhola pode 
ser observada considerando as ocupações de distintos pontos geográ-
icos como, estabelecidos em ambos lados do Pireneu, os bascos e, 
presentes na costa levantina e adjacências, os iberos - com provável 
origem africana; assentados na Andaluzia e sul de Portugal, os tar-
tessos (relacionados com os tirrenos de Lídia dos quais derivam os 
etruscos e que também poderiam ter colonizado as costas espanholas);  
nas costas meridionais, os fenícios; desterrados do sul, os helênicos 
ocuparam o Levante e ainda, no centro e oeste da Península, identii-
cam-se a presença de indo-europeus procedentes da Europa Central. 
Refere ainda que na Baixa Andaluzia e em Portugal se instalaram os 
povos celtas e, reforçada por importantes coincidências formais entre 
os topônimos espanhóis, identiica-se a presença de imigração lígure. 
Estudos arqueológicos possibilitaram identiicar as inscrições tartes-
sianas e ibéricas e estas últimas, interpretadas com o auxílio do basco, 
serviram como fonte para as graias pré-célticas e célticas de migrações 
aiançadas no centro, oeste, norte e noroeste da Península. O celtibé-
rico era uma língua céltica arcaizante que apresentava diferenças com 
a língua galo e a língua tartessa; falada desde o Algarve até o baixo 
Guadalquivir era distinta da ibérica que se estendia pelo leste da Anda-
luzia, Levante, parte oriental do Vale do Ebro até o sul da França, além 
do Rossilhão. Da língua ibérica, apesar da quantidade de documentos 
e palavras registradas, foi possível averiguar seu sistema fonológico, 
algumas raízes e suixos, embora restem diversos elementos de signi-
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icado desconhecido bem como sua procedência, ainda que se estime 
uma suposta origem norte-africana. As línguas hispânicas pré-romanas 
foram investigadas em seus elementos lexicais, topônimos e onomásti-
ca pessoal buscando suas relações com outras línguas indo-europeias. 
(1986, p. 23).

A princípios da época imperial romana, alguns falantes púnicos-
fenícios conservaram suas línguas e todos os demais falantes da Península 
foram assimilando o latim como língua própria, à exceção dos bascos 
- cuja origem é indeterminada - que mantiveram seu idioma embora assi-
milando e adaptando as vozes latinas em sua estrutura linguística.  A ro-
manização da Península foi lenta e, ao mesmo tempo, intensa ao ponto de 
fazer desaparecerem línguas anteriores das quais sobreviveram algumas 
palavras muito arraigadas e alguns suixos. O estudo da língua espanhola 
associa-se, portanto, à observação de seus distintos substratos linguísti-
cos que foram inluenciando a assimilação do latim que, transformado, 
constituiria o latim hispânico. Pode-se exempliicar, foneticamente (LA-
PESA, 1986, p. 36-44), a passagem do /f/ inicial latino para o /h/ aspirado 
[fabŭla> habla, femĭna>fenbra> hembra], ou a ausência da pronunciação 
do /v/ labiodental na maior parte da Espanha e entre os bascos, cuja fo-
nologia serviu de substrato para o espanhol assim como os célticos que, 
por sua parte, se constituíram em substrato para a posterior assimilação 
dos fonemas latinos na Península (desaparição entre vogais do /p/, /t/, /c/, 
por exemplo). Com relação à morfologia (LAPESA, 1986, p. 44-46), um 
dos exemplos com relação ao substrato celtibérico, é o desaparecimento 
do nominativo plural latino /i/, suixos –arro, orro, urro, -eca,-eco, -iego; 
-asco, -asca ou terminações -az, -ez,-oz, do lígure. O vocabulário de ori-
gem pré-romano, por sua parte, revela a presença de inúmeras palavras 
espanholas sobre as quais não se encontram etimologias latinas adequadas 
como, por exemplo: barraca, barro, charco, galápago, manteca, perro, etc. 
Outros vocábulos, por similaridade fonética e semântica a línguas pré-ro-
manas conhecidas, supõem-se familiaridade ou relações não explicáveis 
por via latina. Lapesa exempliica, de origem líbio tamujo, em português 
tamuge (planta autóctone em uma franja da Península e em uma zona da 
Argélia). De origem pré-celta ou celta, vocábulos referentes ao terreno 
(ex.: berrueco/penhasco, légamo/lodo, serna/arável), nomes de árvores e 
plantas (abedul/bétula, berro/agrião, álamo), zoonônimos (garza, puerco, 
toro), tarefas rústicas (colmena, gancho, busto/estábulo para gado) entre 
outras de semântica diversa, como por exemplo: braga, baranda, cantiga, 
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tarugo, estancar, tranzar, virar, de modo que se veriica uma tendência 
a descrever aspectos da natureza e vida material excluindo os de ordem 
política, social ou espiritual. 

Lapesa dedica um capítulo para analisar o impacto da língua latina 
na Hispânia reletindo sobre como legionários, colonos e administrativos 
impuseram a língua latina e como o desaparecimento das línguas primiti-
vas coexistiu com uma etapa de bilinguismo que pouco a pouco relegou 
as falas locais a um âmbito privado e culminou na latinização completa da 
região (1986, p. 53-67). Fruto de contatos com outras culturas, a língua la-
tina culta também carregava marcas dos encontros com outras estruturas, 
notadamente com o mundo helênico o qual aportou aos romanos nomes 
de conceitos gerais, reinamentos espirituais e materiais como idea, fanta-
sia, ilosoia, musica, poesis, rhythmus, chorus, athleta, schola, paedago-
gus, entre outras. Também a língua popular impregnou-se de helenismos 
para referir nomes de plantas, animais, costumes, utensílios, navegação, 
comércio, medidas ou instrumentos musicais (origănum, sēpia, balnĕum, 
camĕra, ampŏra, ancŏra, hemina, cĭthara, symphonĭa) (p. 58-60). As in-
corporações helênicas marcaram a fonética tanto clássica como vulgar 
e não somente se incorporaram ao vocabulário como também à sintaxe 
através das perífrases verbais construídas com dicere, habeo e scriptyum 
habeo; estoy diciendo, tomo y me voy, revelando a procedência grega nas 
línguas romances bem como as orações subordinadas, modos verbais, in-
initivo e gerúndio. Estas marcas gregas entram na Idade Média - algumas 
por via indireta através do árabe - fundamentando com terminologias as 
ciências e ilosoias medievais, renascentistas e modernas. Representan-
do a última fase da assimilação de helenismos pelo latim, a doutrina e a 
organização da igreja, ao se alimentarem de terminologias gregas (evan-
gelium, ângelus, ecclesia, asceta, diacŏnus, diabŏlus, baptizare, monas-
terium), favoreceram, com a difusão do cristianismo, a latinização inal 
das províncias. 

Ainda como parte deste paralelo histórico externo à constituição 
primitiva do espanhol, Lapesa apresenta um estudo (1986, p. 68-110) 
sobre as diferenças morfológicas, sintáticas, fonéticas e lexicais entre o 
latim culto, em processo de estagnação, e o latim vulgar que se enca-
minhava para ramiicar-se nas línguas românicas. Esta etapa se vincula 
às assimilações ocorridas na Península Ibérica que se caracterizam como 
particularidades de um latim hispânico, comparado com o latim vulgar de 
outras partes da România. A distância geográica de regiões como His-
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pânia, Sardenha, Sicília, Dalmácia, Dácia possibilitou manter certos ar-
caísmos e também ignorar neologismos ou inovações geradas por Roma 
de modo que, esta mesma distância, como uma tendência transcorrida ao 
logo do tempo, explica certas coincidências léxicas e neologismos entre 
os usos linguísticos que aí se desenvolvem. No caso especíico desta pro-
posta tradutória, justiicar-se-ia assim a proximidade ou a familiaridade 
entre o espanhol (castelhano) e o português (galaico-português) para as 
derivações dos termos cŏva > cueva/cova; cuius-a-um > cuyo-a/cujo-a e 
triticum > trigo/trigo (somente conservados em espanhol e em português); 
fabulari > hablar/falar; percontari > preguntar/perguntar; rostrum > ros-
tro/rosto; demagis > demás/demais; magis > más/mais; aptare > atar/
atar; formosus > hermoso/formoso; fervere > hervir/ferver, entre outros, 
como exemplos do desenvolvimento linguístico particular da Península. 
O mais que perfeito latino ‘amaveram, potueram’, total ou transformado 
em subjuntivo, somente se conserva em espanhol, português e catalão an-
tigo e valenciano: amara, pudiera/amara/podera/ amara/poguera e, fora 
da Península, em provençal e em dialetos do sul da Itália. Acrescenta La-
pesa que o latim hispânico, dado suas diferenças internas e regionais, so-
bretudo durante os séculos VI a X, manteve contato, de forma não homo-
gênea, com outros dialetos não latinos do sul da Itália, cuja procedência 
está associada às línguas osco-úmbricas e a outros dialetos indo-europeus.  

A relação de contatos que constituem o substrato linguístico con-
tinua com o estudo da transição do latim ao romance (LAPESA, 1986, 
p. 111-128), recuperando a presença dos germanos, vândalos, suevos e 
alanos, não somente por invasões mas também como parte de estratos 
organizacionais romanos, considerando seus alistamentos como legioná-
rios ou seus estabelecimentos como tributários ou como colonos. Durante 
este período muitas palavras, com fundo germânico ou de dialetos, foram 
assimiladas pelo latim vulgar da mesma forma que os germanos também 
assimilaram conceitos latinos. Diversas foram as inluências linguísticas 
entre as quais se sobressaem as referentes à vestimenta, costumes, direi-
to, expressões, comércio, agricultura, militar ou outras que caracterizam 
comportamentos do caráter humano como orgulho, burla, escarnecer ou 
atrever-se, por exemplo. Entre os germanos, Lapesa destaca os visigodos 
por seu conhecimento da vida latina como fruto da vivência na Dácia 
e no reino de Tolosa onde estiveram estabelecidos durante cem anos. O 
elemento visigodo no espanhol, devido ao abandono da sua língua própria 
que, no século VII, já acusava grande degeneração e, à falta de um perío-
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do de transição bilíngue, manifestou-se na adaptação das palavras góti-
cas à fonética do latim vulgar ou do romance primitivo. As etimologias 
góticas no espanhol são indicadas como muitas, embora poucas sejam 
comprovadamente certas, pois poderiam ter entrado na Península através 
do provençal ou já latinizadas, segundo Lapesa. Destarte, a onomástica 
e a toponímia espanhola apresentam assimilações de nomes visigodos, 
adaptados à fonética e à morfologia latina ou romance, caracterizados por 
compostos que se referem à guerra, valor pessoal ou outras qualidades 
como por exemplo: all (todo) funs (preparado) Alfonsus > Alfonso, all 
(todo) wars (prevenido) > Álvaro; frithu (paz) nanth (atrevido) Fridenan-
dus > Fernando; Hroths (fama) e riks (poderoso) Rodericus > Rodrigo. As 
vilas levavam o nome de seu possuidor indicado com o genitivo latino, 
assim atestam Guitiriz < Witerici ou Guimaraes < Vimaranis (primeira 
capital de Portugal) indicando também a concentração visigoda na Galícia 
e no norte de Portugal, região que pertenceu aos suevos e que serviu de 
refúgio aos visigodos após as disputas territoriais com os árabes. Desta 
região ocupada pelos suevos abordaremos, mais adiante, a gestação da 
língua romance galaico-portuguesa. 

Em função da proposta de tradução textual castelhana que aqui se 
apresenta, é interessante destacar que o termo “ganô” que designa “avi-
dez” e aparece na construção textual – “priso le gana del marido nueuo”, 
é um reminiscente da ascendência gótica lido em “gana”, con, tener ou 
entrar gana – com gana, desejo impetuoso, dar vontade, estar ávido ou 
sôfrego, também assimilado e atualizado no português. A presença ger-
mânica, carente de um substrato marcante no romance hispânico, em 
contrapartida, é determinante para caracterizar, na história linguística, o 
isolamento frente ao resto da România, favorecendo o desenvolvimento 
de particularidades do latim vulgar na Península e seu consequente desdo-
bramento nas línguas romances ibéricas. 

O latim vulgar foi se constituindo em uma nova fala que adaptava 
as formas latinas à fonética romance e, utilizada desde o inal da época 
visigoda, mantém-se nesta posição intermediária até o começo do século 
XIII, conforme observa Lapesa. O primitivo romance hispânico aparece 
como viés em documentos notariais que se pretendiam redigir em latim 
e, por força de clareza comunicativa, precisavam utilizar construções vul-
gares, fenômeno também observável nos primeiros documentos oiciais e 
particulares escritos em Portugal, a princípios do século XIII, segundo re-
gistra Teyssier (2007, p. 28). Como exemplo, neste sentido, identiica-se o 
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testamento de Afonso II197, de 1214, como o documento mais antigo dessa 
variedade linguística, recordando que D. Dinis, em 1290, torna obriga-
tória a utilização do galaico-português em documentos oiciais (MAR-
COS DE DIOS, 2014, p. 161). As Glosas Emilianenses e Silenses, em 
dialeto navarro-aragonês, revelam uma utilização do romance de forma 
proposital, com notas tradutórias feitas por anotadores que contavam com 
uma espécie de dicionário latino-romance, embora este, infelizmente, não 
tenha sido conservado. Estas glosas podem ser consideradas como os pri-
meiros passos para a ixação dos critérios linguísticos que se alcançarão a 
partir do posterior cultivo literário do castelhano. 

Paralelo à consolidação dos germânicos no Ocidente, os ára-
bes iam conquistando a Síria, Pérsia, norte da África ou Sicília quando 
empreenderam a conquista da Espanha e França. No capítulo sobre o 
elemento árabe em espanhol e o primitivo romance castelhano, Lapesa 
(1986, p. 129-170) recupera que, do Oriente, os árabes assimilaram e se 
apropriaram das letras e matemáticas indianas, da ciência e da ilosoia 
grega. Esta propagação de saberes se instala na Península e repercute na 
agricultura, indústria, comërcio, saúde e na vida cultural que se apresenta 
impregnada de um caráter reinado reletido pela música, dança, poe-
sia e pelo cultivo ao saber atestado pelas vultuosas bibliotecas ou pela 
presença dos sábios em sua estrutura organizacional. Na Península se 
instalaram árabes e berberes do Magreb originando diferenças regionais 
que se reletiram na língua e caracterizaram o árabe andaluz ou o hispano 
árabe. Estas variedades se constituem por usos rurais e urbanos, mesclam 
o árabe clássico com o árabe vulgar e assimilam empréstimos moçárabes, 
termo que, segundo o DRAE198, deriva do árabe hispânico musta‘rabí, 
gentílico do árabe clássico musta‘rab que signiica “arabizado” ou sob 
inluência árabe. Distinto das línguas do norte, o moçárabe é considerado 
um dialeto romance derivado do latim vulgar visigótico, com assimila-
ções árabes, e falado por cristãos e muçulmanos na região meridional da 
Península Ibérica, contextura que viria a inluenciar o desenvolvimento 
da língua portuguesa. Estas variedades, a partir do dialeto vulgar, árabe 
e romance, são reconhecidas nas composições poéticas medievais das 

197 Para consulta, remeto à: MONTERO SANTALHA, José-Martinho. O texto do testamento 
de 1214 de Dom Afonso II, rei de Portugal. Edições ilológica, crítica e paleográica. 
Santiago de Compostela: AGLP, 2015. Disponível em:  https://academiagalega.org/images/
stories/2015/20150425_testamento_afonso_ii_rei_portugal.pdf.
198 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. Disponível em: http://dle.
rae.es/?id=Py4foQK. Acesso em 19-07-2018.
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moaxajas/muwaššaha199 que terminavam com uma jarcha200/ jarŷa ou nas 
canções zéjel/ zajál ‘/zaǧal’ compostas em árabe vulgar e em moçárabe, 
conforme indica Lapesa (1986, p. 132). Os árabes ocuparam quase toda 
a região da Península à exceção de pequenos redutos localizados no nor-
te que, durante o século VIII, se expandem à bacia do Douro. Alfonso 
I constitui um pequeno reino cujo território ia da Galícia até Alava e 
Cantábria (onde viria a originar-se Castela) e de onde posteriormente foi 
sendo dominando todo o planalto. A intervenção francesa no nordeste 
da Península cria a Marca Hispânica desde o Rosilhão até Barcelona, 
no território da Catalunha, a qual, por sua parte, mantinha mais con-
tato com os europeus, gerando apoio a pequenos domínios pirenaicos 
independentes e propiciando que, no século X, Pamplona se erguesse 
como reino e dominasse a Rioja (antes Navarra). Na segunda metade 
deste século, entretanto, o califado cordovês está em seu auge militar 
e mantém sua supremacia até princípios do século XI quando se divide 
em pequenas unidades políticas autônomas que, enfraquecidas, passam 
a pagar impostos aos monarcas de Leão, Castela, Aragão ou Barcelona. 
Sob inluência de Córdoba, até o século XI, os arabismos foram assimi-
lados na região ibérica, sem resistência, até a baixa Idade Média assim 
como, ainda sob inluência arábica, começam a ser absorvidos latinismos 
e estrangeirismos europeus. O substrato lexical árabe é o mais importante 
na língua espanhola, junto com o latino, até o século XVI e conta com 
mais de quatro mil formas entre arabismos, derivações e topônimos201. 
Ainda segundo Lapesa, durante o período de transição da Idade Média 
à idade moderna, entre os séculos XV e XVI, a cultura muçulmana cede 
lugar a outros interesses e muitos termos árabes são descartados como, 

199 Mahmud Sohb, no entanto, em contra do termo moaxaja, especiica que estas composições 
eram incialmente realizadas em árabe culto e somente ao inal assimilaram os árabes dialetais, 
berbere ou moçárabe (2002, p. 1148). Para uma deinição especíica de Muwaššaḥāt, Al-zaŷal 
Al- jarŷa, consultar capítulo sobre deinições [páginas 1149-1210]. 
200 Spina (1996, p. 370-371) indica que a carja, conclusão ou prelúdio de certas muaxahas, está 
associada a iinda dos cantares galegos-portugueses, muito embora apresente fundamento poético 
distinto. Para consulta sobre a matéria remeto a: SPINA, Segismundo. A lírica trovadoresca. São 
Paulo: UNESP, 1996. (p. 370) e a Mahmud Sohb (2002, p. 1209-1210) quem especiica que as 
cantigas d’amigo galaico-portuguesas, embora tenham a mesma temática que as carjas/ Al- jarŷa 
tendem a um desenvolvimento mais narrativo.
201 Em nota, Lapesa especiica que os vocabulários com etimologia identiicada “comprenden 
unas 850 palabras españolas sobre las que se han formado unas 780 derivadas. Sus variantes 
formales son muy numerosas, lo mismo que los vocablos de aspecto árabe cuya iliación concreta 
no ha sido aún establecida. Añádase más de un millar de topónimos seguros y casi quinientos 
probables” (1986, p. 133). 



251

por exemplo, alfayate do árabe ibérico alẖayyáṭ202, a partir do clássico 
ẖayyāṭ, substituído por sastre, em castelhano, e conservado em português 
ou ainda, alfajeme, do árabe ibérico alḥaǧǧám203 - formado a partir do 
clássico ḥaǧǧām, que deixa de designar, em castelhano e português, o 
ofício de barbeiro. Acrescenta, no entanto, que a forte presença de arabis-
mos é uma característica diferencial na dialetação espanhola e portugue-
sa, assim como ocorreu com o fenômeno de isolamento do latim, quando 
relacionados a outras línguas românicas. 

Os distintos contatos e diálogos, através dos séculos, possibilita-
ram transferências linguísticas de diversas naturezas as quais foram se 
desenvolvendo até culminarem, a partir do século XI, no estabelecimento 
das línguas românicas. O resultado intercultural deste processo permeou 
o romance hispânico com distintos dialetos oriundos de distintas circuns-
crições. Assim, na região norte observa-se o desenvolvimento de sistemas 
linguísticos plurais como o galaico-português, leonês, castelhano, navarro
-aragonês e o catalão e, no sul, destaca-se o já citado moçárabe que, pouco 
a pouco, vai desaparecendo dos territórios colonizados pelos cristãos do 
norte da Península. Este movimento de propagação de norte a sul foi con-
solidando a expansão de três línguas romances peninsulares: a oeste, o 
galego português, no centro, o castelhano e no leste, o catalão, conforme 
observa Teyssier (2007, p. 6). 

A leitura dos movimentos culturais constitutivos da Península Ibé-
rica delinearam, sinteticamente, o estabelecimento de matrizes arcaicas 
sobre as políticas de formação linguística do espanhol extensíveis ao 
português, línguas que, através da tradução do capítulo De las Garças e 
del Çarapico reclamam a restituição de seu contato histórico e cultural. 
Uma perspectiva relacionada à constituição da língua portuguesa é abor-
dada com relexões similares e especíicas por Mattoso Câmara Jr (1976), 
Amini Boainain Hauy (1989), Henriette Walter (1996) ou Paul Teyssier 
(2007). Como eixo referencial parte-se das colocações de Paul Teyssier204 
para remarcar que, durante o período de romanização, a Península Ibérica 
é dividida em duas províncias, Hispânia Citerior na região nordeste e, na 
sudoeste, a Hispânia Ulterior que, em 27 a.C, será dividida em outras duas 

202 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. Disponível em: http://dle.
rae.es/?id=1krCCye. Acesso em 19/07/2018.
203 Ibdem. Disponível em: http://dle.rae.es/?id=1jm5x2z. Acesso em 19/07/2018.
204 As asserções estão presentes no primeiro capítulo (p. 3-24) do livro História da Língua 
Portuguesa (2007), com tradução de Celso Cunha, referente aos fatos históricos que conduziram 
à formação do galego-português.
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comarcas, a Bética, ao sul do Guadiana e, ao norte, a Lusitânia a qual, 
posteriormente, terá a Gallaecia, região situada ao norte do Douro, ane-
xada à antiga Hispânia Citerior. Por volta de 570, já com a presença dos 
germanos, o reino suevo reduz-se à Gallaecia que será absorvida pelos 
visigodos que reinavam em Hispaniae. Em 711, com a disputa territorial 
árabe sobre as regiões da Hispaniae, Lusitânia e Gallaecia e, recuperando 
seus movimentos constitutivos, observa-se que, em paralelo, e entre os já 
citados substratos iberos, bascos e latinos, os celtas se destacam, de forma 
particular, com relação à formação e estruturação da língua portuguesa. 
Por outra parte, a marca árabe foi mais intensa na região do Mondego até 
o Algarve – do árabe  al-Garb, o Ocidente/poente, e mais superi-
cial na Gallaecia, onde se engendraria o romance galaico-português. Du-
rante os séculos VIII ao XII observa-se o isolamento dos usos linguísticos 
do Noroeste da Península bem como os dos limítrofes leonês, castelhano 
e moçárabe, de modo que, entre o século IX a XII ixa-se o surgimento 
do galaico-português. Esta língua é considerada uma forma primitiva e 
medieval do galego e também do português, uma língua românica conser-
vadora que não ditongou as vocais latinas (petra > pedra; novu > novo), 
e manteve, por outro lado, os ditongos do proto-romance, suprimidos por 
outras línguas românicas como, por exemplo, *noite, *primario > noite, 
primeiro205. Os traços diferenciais do galego-português são apresentados 
por Teyssier em um capítulo especíico (2007, p. 25-40) que recortamos 
e registramos brevemente: redução de -ll- e -nn- intervocálicos para -l- 
e -n-, respectivamente a partir do latim capillu, canna > cabelo, cana; 
queda do -l- e -n- intervocálicos exempliicados por volare, luna > voar, 
lua e a nasalização das vogais provocada pela queda do –n– intervocálico 
observável em mão, lua ou irmão. 

O ponto de contato entre as formações e expansões linguísticas 
castelhanas e portuguesas, recortadas a partir da relação e presença dos 
árabes na Península, serve para fundamentar o destaque da constituição de 
Portugal como estado monárquico e o futuro desenvolvimento da língua 
portuguesa. Sobre estes acontecimentos históricos, Hauy (1989, p. 17) 
registra que em 1090, Alfonso V, rei de Castela e Leão, para retribuir o 
apoio recebido em batalhas contra os Almorávidas, casa sua ilha D. Urra-
ca com D. Raimundo de Borgonha, um nobre francês que chegou a Leão 
após a Batalha de Sagrajas, e os presenteia com o território da Galiza; em 
205 Exemplos extraídos do Conselho de Cultura Galega. Disponível em: http://consellodacultura.
gal/cdsg/loia/gramatica.php?idioma=3.
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1095, casa sua outra ilha, Teresa de Leão, com o conde D. Henrique de 
Borgonha, concedendo o comarca Portucalense, situada entre o Minho e 
o Douro, embora condicionada a uma administração tutelada por D. Rai-
mundo. Com a morte de D. Henrique, Teresa assume o poder e, em função 
de sua relação amorosa com o galego Conde de Trava, desencadeia-se, 
em 1128, a Batalha de São Mamede que leva ao poder e a proclamar-se 
como rei seu ilho, D. Alfonso Henriques, reconhecido por Afonso VIII, 
rei de Leão, e ratiicado pelo Papa Alexandre III, em 1179. Independente 
da Galícia, anexada ao reino de Leão e Castela, Portugal expande-se ao 
sul, disputando e ocupando os territórios meridionais sob inluência árabe 
até 1250 quando, com o domínio do Algarve, são constituídos os limites 
de Portugal até a atualidade. 

Instituída a diferenciação da organização política, cabe destacar 
que a língua galaico-portuguesa, utilizada no novo reino independente e 
adotada pelos moçárabes, dá continuidade aos processos de desenvolvi-
mento cultural e linguístico os quais, a partir do século XIV, assimilan-
do características diferenciadas, constituirão a língua portuguesa. Hauy 
(1989, p. 19-22) sintetiza a periodização da língua portuguesa, com ins 
didáticos, em três momentos que se referem a uma época pré-histórica – 
abrangendo desde as origens até o século IX e referindo à evolução do 
latim falado na Galícia e na Lusitânia, culminando, assim, com a forma-
ção das línguas romances, no século V, e com a deinição do galaico-por-
tuguês nas margens do rio Minho; a segunda etapa seria a proto-histórica, 
do século IX ao XIII, associada ao estágio de deinição do galaico-por-
tuguês como língua corrente no noroeste da Península Ibérica, levada ao 
sul durante as disputas com os árabes até a independência de Portugal 
no século XII.  Como ocorrera com os primeiros textos em castelhano, 
registra-se a presença de escritos, em uma língua diferente da latina, que 
utilizavam palavras e expressões galaico-portuguesas em documentos pú-
blicos, testamentos, leis forais, entre outros. A época histórica também 
coincide com a utilização do galaico português como língua exclusiva da 
poesia lírica e está associada a duas fases arcaicas. A primeira, conheci-
da como arcaica ou trovadoresca, refere-se aos mais antigos registros de 
textos em galaico-português, muito embora sejam materialmente raros e 
apresentem alterações atribuídas aos copistas do século XIV e XV. Entre 
as compilações trovadorescas estão o Cancioneiro da Ajuda (copiado a 
inais do século XIII ou início do XIV), Cancioneiro da Vaticana, Can-
cioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa (copiados na Itália no século 
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XVI). Nestes cancioneiros estão agrupadas as cantigas d’amigo (temas 
amorosos falados por mulheres com traços populares cuja tradição está 
relacionada às moaxajas/muwaššaha em romance moçarábico), as canti-
gas d’amor (textos eruditos falados por homens com inspiração proven-
çal) e as cantigas d’escarnio e de mal dizer (poemas satíricos e ásperos). 
A produção de textos líricos era exclusiva da língua falada na Galícia e 
no norte de Portugal, o galego-português, sendo adotada como expressão 
de gênero por galegos, portugueses, leoneses e castelhanos, entre os quais 
aqui se recupera Alfonso X e as, já referidas, Cantigas de Santa Maria. A 
versiicação trovadoresca constitui-se em uma fonte de referência históri-
ca para estudos linguísticos e fonéticos como observa Hauy (1989, p. 33-
43). Sob este aspecto, os estudos linguísticos identiicam, na primeira fase 
arcaica, elementos para referência ortográica e fonética por sua relação 
com a recitação trovadoresca ou como forma de estudo nos monastérios. 
Estas referências permitem inferir diferenças no valor dos sons do s e ç, s 
intervocálico e z, ch e x, as terminações nasais, a contração da vogal por 
síncope de consoantes (mala>maa>má), a ditongação com surgimento 
de semivogal a partir dos encontros eo e ea (credo>creo>creio; arena>a-
rea>areia), pontos destacados em função do particular interesse que pos-
sam representar na relação galaico-portuguesa com o conjunto hispânico. 
Além de idioma franco para comunicação com árabes e moçárabes e, a 
parte de promover a poética trovadoresca, o galego-português adquiriu 
prestígio, desde o século XI, por acolher o maior centro de devoção me-
dieval, o lendário túmulo de Iago em Santiago de Compostela, fomentan-
do a vida econômica da região e atraindo reis e membros da nobreza que 
ali realizavam sua formação educacional. 

A partir do século XIII o léxico galego-português assimila em-
préstimos e inluências. A convergência entre a presença da Dinastia de 
Borgonha, da Ordem de Cluny e de Cister, de migrações francesas e da 
ascendência da literatura provençal nas cantigas, exempliica numerosos 
empréstimos vocabulares do francês e do provençal (dama; deão; preste; 
sazon206; assaz; solaz; suixo –age, alegre, manjar, talan, freire) e, ainda, 
vocábulos eruditos e semi-eruditos do latim e do grego (mundo, virgem, 
clérigo, diabo, anjo, escola, físico, astronomia, carta, pensar). 

A segunda fase arcaica, a partir do século XIV, associa-se às pro-
duções em prosa histórica e marca a ixação do português, com destaque 

206 Grifo nosso para destacar vocábulos presentes na proposta de tradução textual apresentada.  
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para as transformações linguísticas resultantes da forte inluência moçá-
rabe, como elemento de particularização fonética do idioma, associada às 
produções gramaticais e teóricas sobre a língua portuguesa além do inlu-
xo literário renascentista. Este período histórico estende-se até o século 
XVI [com os escritos de Camões] e marca a fase de manifestação da lín-
gua portuguesa com feições próprias, embora com falta de uniformidade 
escrita ou gráica, decorrente da presença de novos sons inexistentes em 
latim que tiveram que ser criados ou utilizados de forma indiscriminada. 
Este período, exempliicado pelo texto em prosa Crónica Troiana, regis-
tra também o isolamento do galego e do português207. Cabe registrar que, 
entre 1350 e 1450, a Galícia produz outros desdobramentos líricos que em 
Portugal não são assimilados.

Destarte, recordando que como o castelhano tem sua origem rela-
cionada aos falares do norte da Península Ibérica, o português origina-se 
do galaico-português medieval que seguiu a expansão territorial em di-
reção ao sul, de Guimarães, passando por Coimbra, até a instituição de 
Lisboa como capital, em 1255, em uma zona moçárabe que foi determi-
nante para a assimilação de distintas normas linguísticas pelo português. 
Separado do galego por fronteira política, como observa Teyssier (2007, 
p. 42-47), o português se desenvolverá nos territórios entre Coimbra e 
Évora, onde também estão localizadas as instituições difusoras de cultura 
como os Mosteiros de Alcobaça, Santa Cruz de Coimbra e a Universidade 
(fundada em Lisboa em 1288, ocasionalmente transferida à Coimbra até 
sua ixação deinitiva, nesta cidade, em 1537). Lisboa e Coimbra formam 
o eixo de domínio da língua portuguesa que se verá impregnada pelos 
posteriores descobrimentos e expansões marítimas, bilinguismo luso-es-
panhol marcado pelo “Século de Ouro” [entre o século XV e XVII], e, a 
partir do século XVIII, pela inluência cultural francesa. Em 1536, Fer-
não de Oliveira compõe a Grammatica da Lingoagem Portuguesa e o 
primeiro lexicógrafo português, Jerônimo Cardoso, redige dicionários de 
português e de latim em 1551, 1562/63, 1569/70.

Enquanto referência, esta breve introdução cumpre a função meto-
dológica de contextualizar a produção textual De las garças e del çara-

207 A partir do século XVI, segundo Teyssier, “o galego deixa de ser cultivado como língua literária 
e só sobrevive no uso oral” e experimenta diferenças fonéticas que o afastam do português, 
diferenças dialetais e assimilação de vocabulários hispânicos. No século XIX e XX renasce por 
esforço de escritores e ilólogos embora este galego seja já muito diferente do português, o que 
não inviabiliza sua recuperação e reaproximação história, seu diálogo constitutivo. (2007, p. 
46-47)
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pico observando o viés dos sistemas linguísticos que entram em relação 
nesta proposta de tradução, sistemas que se entretecem e expandem a ca-
deia tradutória da versão ibérica do Kītab Kalīla wa-Dimna. Esta produ-
ção textual, recuperada no percurso e no diálogo histórico com o galaico-
-português, arquétipo da língua portuguesa, desloca-se de sua posição 
marginal para transladar este particular texto através de uma estratégia 
discursiva que, amalgamando história, cultura e tradução, rompe com a 
abordagem tradicional, ou com a ordem estabelecida, para inscrever sua 
leitura e sua tradução como possibilidade de inscrição central no sistema 
literário de chegada, reconirmando assim, que a posição da tradução, as-
sim como da cultura, nunca é ixa ou pré-determinada. 

6.2.1 Transições e particularidades linguísticas

Calila e Dimna, como tradução inaugural da prosa iccional, re-
cupera uma contextura histórica da língua castelhana que se ixaria no 
decorrer e através dos distintos escritos vinculados ao reinado de Alfonso 
X. Conforme observa Rafael Lapesa (1986, p. 237-247), esta vasta pro-
dução, na qual também intervinham distintos colaboradores, favoreceu 
a propagação do castelhano - já elevado à língua oicial nos documentos 
reais, e permitiu, obviamente sem a exigência de um critério de unifor-
midade absoluta, o estabelecimento da graia do espanhol que serviria de 
referência fonética até o século XVI. Para Lapesa (1986, p. 206-207), a 
orientação etimológica revela como o espanhol medieval registrava dife-
renças fonéticas como resposta às diferenças etimológicas, metodologia 
que também se verá alterada a partir do século XVI. Logo, estes escritos 
em prosa apresentam traços característicos resultantes da insipiência da 
língua como estrutura consolidada, ou artefato literário, e se manifestam 
através de irregularidades fonéticas, formais, polivalência de funções gra-
maticais, repetições ou pela presença de construções sintáticas intensa-
mente marcada pelas fontes textuais, neste caso árabe (já indicadas em 
Status Ars e também destacadas no estudo de George Bossong). O mo-
mento histórico das produções tradutórias afonsinas registra um traba-
lho realizado em um momento em que as línguas que se traduzem são 
ainda faladas, são línguas em contato. Esta situação particular permite 
compreender ainda um outro aspecto, não menos importante, deste mo-
vimento de tradução: permite retirar do anonimato, através das marcas 
linguísticas, características linguísticas dos tradutores que participaram na 
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consecução deste trabalho. Retirar do anonimato, nomear, neste caso, não 
é a possibilidade de identiicar um sujeito particular mas, antes, um sujeito 
que, através da linguagem, enuncia e fala do inominável. Portanto, estas 
marcas, recuperadas através da composição tradutória De las garças e del 
çarapico, evidenciam o papel ativo na elaboração textual de tradutores 
que transitavam também, a parte do latim, hebraico, árabe e castelhano, 
entre registros linguísticos de procedência galaico-portuguesa, perceptí-
veis pelos usos e escolhas tradutórias.

O título do capítulo já denota, pela origem etimológica ixada 
na escolha das espécies das aves nomeadas [garça e çarapico], que o 
campo idiomático circunscrito pelos tradutores castelhanos testemunha 
uma relação de familiaridade com o galaico-português, um amalgama 
linguístico do latim vulgar da Galícia e da Lusitânia - transformado pos-
teriormente no românico-português e cuja situação geográica coincide 
com os assentamentos celtas da Península Ibérica (norte de Portugal 
e noroeste da Espanha). Esta presença residual advertida em garça, 
maçarico se expande em outros vocábulos como, por exemplo, choça, 
peça ou o conector ca, cujas especiicidades linguísticas ilustram como 
a tradução deste capítulo, ainda inédito em português, pode recuperar 
parte de uma trama ilológica signiicante disseminada e adormecida 
por oito séculos. Um vocábulo recuperado, no acaso da leitura, pode 
ser reinscrito como transformação factual, como inversão relacionada 
ao acontecimento. Através do movimento convergente entre tradução e 
cultura, a linguagem se dispersa e denota que a realização da produção 
signiicante sempre suprime outras possibilidades que, por sua parte, 
alheias às ixações estabelecidas, permanecem como contingentes de 
subversão signiicante da escrita da história.  

Observando os jogos signiicantes originários, alguns vocábulos, 
presentes neste capítulo, tornam perceptível o processo de apropriação e, 
ao mesmo tempo, de disseminação linguística e cultural passíveis de se-
rem recuperadas pela presença de arabismos (fulano), latinismos (tosigo), 
galicismos (linaje, selvaje), reminiscências de derivações indo-europeia 
germânica (guisa, estaca), mas também de variantes dialetais que recla-
mam a indissociabilidade da leitura histórica, neste projeto de tradução 
ao português, através de uma enunciação galaico/celta perceptível nos já 
citados registros de garça, çarapico, pieça, choça ou la mar. Esta com-
posição tradutória em prosa  iccional castelhana recupera elementos de 
uma escritura em galego-português - já oicialmente utilizada nas com-
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posições líricas, como associação desta variante à ixação e ao impulso da 
escritura em prosa com valor literário.  

Ao exempliicar certos usos arcaicos ou atuais, é possível escutar 
o diálogo entre o castelhano e o galaico-português, antecessor da Língua 
Portuguesa -língua românica lexiva desenvolvida a partir de um falar re-
ferente ao Reino da Galiza, durante a Idade Média. O exemplo maguer 
[macar] exempliica que, conforme observa Hauy (1989, p. 72), o uso 
com função concessiva em galego-português é também comum ao espa-
nhol arcaico, onde aparece com as formas magar e maguera, derivadas 
do grego μάκαρ mákar “feliz, bem aventurado”. Observando estas trans-
gressões, entendendo a transgressão como um movimento constituidor 
que não se estabelece, não se ixa em nenhuma margem, são elencados, 
na sequência, alguns conectores linguísticos que aparecem repetidos no 
decorrer do texto e cuja função é orientar os segmentos textuais em sua 
relação lógico-semântica e fundamentar a organização discursiva na com-
posição De las garças e del çarapico. Estas marcas contextualizam e as-
sumem a função de referir, de forma geral, algumas ixações etimológicas 
espelhadas e atualizadas em castelhano e português e, ao mesmo tempo, 
se colocam como suporte e complemento de leitura, além da seleção dos 
vocábulos recortados, descritos e comentados, de forma especíica, na 
subdivisão referente ao transcurso do fazer tradutório.

A apresentação da seguinte tabela pretende exempliicar e correla-
cionar usos linguísticos em castelhano e em português a partir de amostras 
presentes na tradução do texto De las garças e del çarapico. Ambas co-
lunas apresentam uma subdivisão com preenchimento de fundo azulado 
para, no caso do castelhano, destacar as atualizações gráicas dos vocá-
bulos primitivos e, em ambas línguas, o tom rosado remarca arcaísmos 
galaico portugueses, utilizados e ainda dicionarizados em castelhano e 
em português, à exceção de “ca”, uma marca típica do galaico-português.

Tabela 1 - Tabela de conectores em castelhano, galaico-português e 
português (L. V. Garcia). 
Texto traduzido em Castelhano Texto traduzido em Português 
E/ et y E, que

Y ali; e

Ay ahí Lá; naquele lugar; há; ali; aí

por que Pela(s) qual (quais); porque



259

Ca porque; pois; que 

Que Que; aonde; quem; qual; porque; se 

En que Onde; de que

Con que Com o qual; como

Asy así Então; assim

Quando cuando Quando

Aqui acá Cá; aqui

Ally allí ali

En aquel Naquele/ aquele
Aquello/aquella (s) Aquilo/aquela (s)
Desque Desde que, luego que,

 así que.
Assim que/logo que 

Enpero, en 
pero, mas 

pero Emperó/Pero Porém; mas

Mas más mais

alla  allá lá

Aquesto isto

ende; dende de allí/aquí; esto. ende daí, dalí, 
isto; 

Contra Até; contra

Sy si Si; se

sy non, si no Senão

Otrosy otrosí outrossi > 
Outrossim

do mesmo 
modo; 
igualmente

Del  de él Dele

De De; sobre

gelo ‘se lo’, se Se; o; a; lhe 

Desy então, depois, em seguida

maguer [que] Maguer/aunque maguer Ainda que

Sol [que]  solamente Só; somente [até]

Al el Ele; ao

Commo 
quiera

aunque Ainda que; embora

Onde / en donde/de donde Onde; donde; por isso (de onde)
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Do Donde

En quanto en cuanto Conquanto; embora

Quant; 
quando;quand 

cuan Quão; quanto

Para até

A tabela sintetiza conectores que também exempliicam caracterís-
ticas iniciais da constituição do castelhano referentes às irregularidades 
fonéticas e formais como, por exemplo, e/et – y/ay – enpero/en pero – 
quant/quando/quando – en donde/de donde/do ou ainda, a partir da colu-
na da tradução, permite observar a repetição de termos com polivalência 
de funções gramaticais evidente nos casos de: e/y/por que/ ca/ que/com 
que/contra/para. Entretanto, pelo sentido que se quer mobilizado nesta 
proposta tradutória, entre os conectores, destaca-se a conjunção ‘ca’, di-
cionarizada208 em castelhano, a partir de uma derivação do latim quia209, 
designando uma conjunção causal, em desuso, equivalente a “porque” e 
como contração da interjeição coloquial quia - De qué ha [de ser]. Por 
outra parte, Amini Boainain Hauy informa, em seu livro História da Lín-
gua Portuguesa (1989, p. 69), que esta partícula é característica do galego
-português e observa que este arcaísmo equivalia as funções do latim quia - como conjunção causal correspondente ao antigo “porque”, da integran-
te quid e da comparativa quam. Ela permanece em galego e equivale tam-
bém a outras funções do “que” como pronome relativo e como adverbio 
signiicando cá por “acá”. Os dicionários galegos-castelhanos210 também 
registram seu uso com função comparativa e recolhem a atual função da 
partícula como contração de ‘co a – con la’. 

A tarefa de escolha, seleção e apresentação destes conectores re-
fere questões operacionais enfrentadas no momento da tradução e pre-
tende visibilizar nuances tradutórias que permanecem encobertas, ainda 

208 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. Disponível em: http://dle.
rae.es/?id=6MvUeqe|6MwsT6o Acesso em 21/07/2018.
209 Segundo Corominas (1987, p. 113): “CA, conj. ant., ‘porque’, 2ª mitad S. X. Viene, al parecer, 
del latim QUIA íd. ¡CA!, med. S. XVII, o ¡QUIA!, interjección de incredulidad. Probablemente 
reducción de la frase ¡qué ha de ser!, como el equivalente ¡qué va! lo es de ¡qué va a ser!”
210 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Eládio. Dicionário enciclopédico galego-castellano. 
Vigo, Galaxia: 2000. (p. 411); CANTO E CASTRO MASCARENHAS VALDEZ, Manuel 
do. Diccionario español-portugués, el primero que se ha publicado con las voces, frases, 
refranes y lucuciones usadas en España y Américas españolas, en el lenguaje comun antiguo 
y moderno; Lisboa, Imprenta Nacional: 1819. Disponível em: https://archive.org/details/
diccionarioespa01cant/page/506 Acesso em 21/07/2018; CUVEIRO PIÑOL, Juan. Diccionario 
gallego. Barcelona: N. Ramirez y ca, 1876. Disponível em: https://archive.org/details/
diccionariogall01goog/page/n64. Acesso em 21/07/2018.
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que implícitas, no registro do texto traduzido. Assim, o destaque deste 
contato que se relete nos conectores discursivos, através de formulações 
linguísticas especíicas, exempliica questões gerais e de ordem prática do 
processo que envolve o movimento tradutório e suas soluções. Por outro 
lado, este percurso, além de assinalar as tensões geradas pelas distintas 
normas linguísticas em suas relações lógico-semânticas, visibiliza o tra-
balho signiicante de sistemas duplos, de signiicantes que se enlaçam em 
distintos contextos, que se desbaratam em distintas redes, deixando linhas 
soltas, rastros. Observar estas tramas torna visível a operação de lingua-
gem e o caráter interventivo da tradução operando nas construções lógico 
semânticas para mediar o luxo do sentido no traslado textual. 

6.3 FAZER TRADUTÓRIO: FONTES, TRADUÇÕES, DESCRIÇÕES 
E DIGRESSÕES 

6.3.1 Fontes

As referências para a realização desta tradução ao português apoia-
ram-se, além dos dicionários citados no corpo do texto e referenciados 
na bibliograia do trabalho, na edição de Lacarra (1984) realizada a partir 
do manuscrito A (de princípios do século XV) que, quando necessário, 
foi complementado pelo manuscrito B (datado de 1467), ambos da Bil-
blioteca del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial e a edição 
crítica de Döhla (2008) apoiada nos mesmos manuscritos escorialenses 
(A e B), da qual foi extraído o modelo de ixação textual para a tradução 
que aqui se apresenta. Na edição crítica de Döhla, as passagens dos tex-
tos castelhanos foram cotejadas com as versões árabes de Azzām (Kitāb 
Kalīla wa-Dimna, el Cairo 1941), de Cheikho (La version arabe de Ka-
lilah et Dimnah d’après le plus ancien manuscript daté, Beyrouth, 1905 
(reimpresión Amsterdam: Apa – PhiloPress 1981) e o manuscrito P18 da 
Bibliothèque Nationale de Paris (o já citado ms. Arabe 3478, supplément 
1795, que atualmente está sendo ixado pelo Prof. Jarouche).  Döhla indi-
ca ter utilizado extratos selecionados da versão hebraica de Joel e a tradu-
ção latina de Capua. Este conjunto foi o suporte para constituir o corpus 
de análise lexicológica do castelhano medieval de sua edição crítica. As 
notas tradutórias de Döhla, as que explicitam as referências entre o ms. 
A e o ms. P18, foram transcritas para marcar o elo desta tradução com o 
arquétipo textual da família árabe ibérica.  
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6.3.2 Traduções: Capítulo XV: De las garças e del çarapico

Na sequência são apresentadas as duas propostas tradutórias: o 
exercício ad verbum e a proposta ad sensum. Em ambos textos, o recorte 
dos vocábulos que inspiraram ou desencadearam esta experiência dialó-
gica, este fazer tradutório, são apresentados de forma vinculada ao corpo 
textual que motivou as descrições e digressões anotadas e estão indicados 
com uma letra “n” sobrescrita - (n) - seguida de uma numeração que reme-
te à subdivisão correspondente às notas tradutórias logo na sequência do 
texto de referência e das propostas tradutórias. 

6.3.2.1 Exercício ad verbum: Das garças e do maçarico

Manuscrito A

Capítulo XV 

De las garças e del çarapico

Dixo el rrey al ilosofo: – Ya oy este 
enxemplo. Dame agora enxenplo de 
los dos aparçeros que se ian vno de 
otro, quando el vno es engañoso al 

otro e le tiene mala voluntad et puna 

en aver mejoria en aquella cosa en que 

son aparçeros, e la quiere aver toda en 

su cabo syn el otro aparçero.

Dixo el ilosofo: – Vna de las cosas por 
que omne bien estuerçe e es saluo, es en 

ser enuiso; et vna de las cosas por que 

es el omne enviso, es ser sospechoso 

del conpañero, fasta que sea bien 

çierto que le tiene buena voluntad. Et 

quien cuyda bien de su aparçero, non 

lo auiendo bien prouado, non es bien 

seguro, ca la iança e la grant creençia 
lo echo en grant pesar. Et la semejança 

Tradução

Capítulo XV 

Das garças e do maçarico N 1

Disse o rei ao ilósofoN2: – Já ouvi este 

exemplo. Dá-me agora um exemplo de 
dois parceiros que se iam um do outro, 
quando um engana ao outro e lhe tem 

má fé, tenta tirar proveito naquela coisa 

em que são participes, e a quer ter toda 

no inal sem o outro parceiro. 

Disse o ilósofo: – Uma das coisas 
pelas quais o homem estorce e é 

salvo, está em ser sábio; e uma das 

coisas pelas quais é o homem sábio, 

é suspeitar do companheiro, até que 

esteja bem certo que lhe tem boa 

vontade. E quem pensa bem de seu 

parceiro, não tendo bem provado, não 

está bem seguro, pois a coniança e 
a grande crença lhe põem em grande 



263

desto es el enxemplo de las garças e del 
çarapico. 

Dixo el rrey: – “¿Commo fue eso?”

Dixo el ilosofo: – “Dizen que cerca de la 

rribera de la mar auia vn piélago donde 

entrauan muchos rrios. Et era apartado 

de los pescadores, e non llegaua y omne 

del mundo, et nasçio y vn cañaueral, e 

izieron se y muchos peçes. Et las aues 
que solian venir a las rriberas e a los 

pielagos e a las marismas non venian nin 

se allegauan a el nin pescauan y pescado 

tienpo auia, ca tenían sus nidos e sus ijos 
en la mar e tenían se por abastados de lo 

que fallauan en el mar.

Asy que vna aue que dezian garça, ouo 

sabiduria del e vido que era lugar muy 

apartado de la carrera de los pescadores 

e muy yermo, et ouo grant sabor de 

morar y e de mudar ay su nido.

Et dixo en su coraçon: – Quando yo 

traxiere mi nido e mi fenbra a este lugar, 
escusaremos, CON LO QUE aqui HA, 

de fazer enbargo a las OTRAS aues en 
el pescado de la mar, e avremos este 

lugar por heredamiento para nos e para 

los que de nos venieren; et ninguno 

otro non avra a ello derecho, ca nos lo 

avremos mas con derecho.

Et puso en su coraçon de mudar su 

fenbra e su nido para ally. Et quando fue 

tornado a la mar, dixo a su fenbra lo que 
viera e lo que tenia en coraçon de fazer.

pesar. E a semelhança disto é o 

exemplo das garças e do maçarico.

Disse o rei: – Como foi isso?

Disse o ilósofo: – Dizem que perto 
da ribeira do mar havia um pélago N3 

por onde entravam muitos rios. Era 

apartado dos pescadores, e não chegava 

ali homem do mundo, e ali nasceu um 

caniçal N4 e criaram-se muitos peixes. As 
aves que costumavamN5 vir às ribeiras, 

aos pélagos e às marismas não vinham 

nem se achegavam a ele nem pescavam 

aí peixes havia tempo, pois tinham 
seus ninhos e seus ilhos no mar e se 
abasteciam do que achavamN6 no mar. 

Então uma ave a que diziam garça, 

tomou conhecimento dele e viu que era 

um lugar muito apartado do caminho dos 

pescadores e muito ermo, e desejouN7 

muito ali morar e aí mudar seu ninho.

E disse em seu coraçãoN8: – Quando 

eu trouxer meu ninho e minha fêmea 
a este lugar, escusaremos, com o que 

aqui tem, de por embargo às outras 

aves pelo peixe do mar, e teremos este 
lugar como herdade para nós e para os 

que de nós vierem; e nenhum outro não 

terá direito a isso, porque nós o teremos 

com maior direito. 

E colocou em seu coração o desejo de 

mudar sua fêmea e seu ninho para lá. E 

quando retornou ao mar, disse para sua 

fêmea o que vira e o que ansiava fazer. 
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A fêmea havia posto seu(s) ninho(s) 
na ribeira, onde tinha seus ovos, e já 

era a sazão em que deveria tirá-los. E 

tinha ela um maçarico muito amigo seu 

que ela muito amava, e sem ele não via 

prazer, e a quem participava de todas 

suas coisas.   

Depois que seu marido disse sua 

decisão à mulher, doeu-lhe muito 

separar-se do maçarico e quis que ele 

tomasse parte naquele vezo e guisou 

como fazê-lo saber aquilo que o 

marido e ela queriam fazer, para que 

ele guisasseN9 como ir com eles para 

aquele lugar. 

Disse ao marido: – Já é tempo de que 

nasçam meus ilhotes. Disseram-me 
uma coisa que, fazendo-se ao tempo 

de sair, estaremos seguros de que não 

lhes ocorrerá imperfeições. Eu quero 

ir buscar aquela mezinha que me 

disseram para levar comigo ao lugar 

aonde nos mudaremos.   

Disse o marido: – E o que é?

Disse a fêmea: – Um peixe dos peixesN10 

de certaN11 ilha que nenhum o conhece, 

senão eu. Pois põe-te sobre os ovos em 

meu lugar enquanto eu vou àquele lugar.

Disse o marido: – Não deve o homem 

entendido aiançar-se em quanto os 
médicos dizem, pois as vezes dizem 

Et la fenbra auia puesto su(s) nido(s)211 

en la rribera, en que tenia sus hueuos, 

et era ya la sazon en que los deuia 

sacar. Et auia ella vn çarapico mucho 

su amigo que ella mucho amaua, e syn 

el non veya plazer, et a quien fazia 

parte en todas sus cosas.

Et despues que su marido ouo dicho su 

acuerdo A LA MUGER, peso le mucho 
por se apartar del çarapico et quiso que 

ouiese parte en aquel viçio et guiso 

commo le iziese saber aquello que el 

marido e ella querian fazer, por que el 

guisase commo se fuese con ellos para 

aquel lugar.

Et dixo al marido: «Ya es tiempo que 
yo deuo sacar mis pollos. Et dixeron me 
vna cosa que, faziendo ge la al tienpo 

que han de salir, seremos seguros 

que les non acaesçera ocassion. Et yo 

quiero yr buscar aquella MELEZINA 
QUE ME DIXERON por lleuar la 
comigo al lugar que nos mudaremos.»

Et dixo el marido: «¿Et que es?»

Dixo la fenbra: «Vn peçe de los peçes de 
fulana ysla que ninguno non lo conosçe 

sy non yo. Pues échate sobre los hueuos 

en mi lugar mientra yo vo a aquel lugar.»

Dixo el marido: «Non deue el omne 

entendido eniuzar se en quanto los 

isicos dizen, ca a las vezes dizen 

211 Döhla (2008, p.468) transcreve em nota o sintagma do manuscrito P.18 – leia-se também ms. 
Arabe 3478.
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graves coisas e muito caras, que 

nenhum pode ter, salvo a grande perigo 

de si; porque em algumas vezes dizem 

que é mister unto de leão e de outras 

ferasN12, e não deve o homem entendido 

colocar-se em perigo para buscar leão e 

fera em nenhum lugar para tudo quanto 

há o mesmo proveito em todos seus 

untos. E tu não faças força para ir a 

essa ilha. Levemos nosso ninho, assim 

como está, ao lugar aonde o desejamos 

levar, pois há muitos peixes e um 
grande caniçal e é um lugar escondido 

e bem apartado dos caminhos. E saibas 

que quem crê nos médicos ao buscar 

as mezinhas e se mete a perigo, não 

está seguro de que lhe aconteça o que 

aconteceu ao símio buscando o cérebro 

da serpente.

Disse a fêmea: – E como foi isso?

Disse o marido: – Dizem que em uma 

ilha havia um símio, e estava bem 

provido de fruta. 

Acontece que ensarneceu de maneiraN13 

que cogitou perder-se e não podia 

buscar seu sustento, tão enfraquecido 

estava. 

E passou por ali outro símio e lhe disse:  

– Por que te vejo em tal estado? O que 

te tornou tão magro e tão fraco?

Disse o símio: – Não sei por que senão 

a ventura que me foi prometida, pois 

graues cosas e muy caras, que ninguno 

non puede aver, sy non a grant peligro 

de sy; ca en algunas vezes dizen 

que han menester vnto de leon e de 

otros vestiblos, et non deue el omne 

entendido meter se a peligro por buscar 

leon e vestiblo en ningunt lugar para 

todo quanto prouecho ha en todos sus 

vntos. Et tu non te faz fuerça de te 

yr a esa ysla. Leuemos nuestro nido, 

asy commo esta, al lugar donde lo 

queremos leuar, ca ay muchos peçes e 

grant cañaueral e es encubierto lugar e 

muy apartado de las carreras. Et sepas 

que quien cree a los isicos en buscar 
las melezinas e se mete a peligro, 

non es seguro que le contesca lo que 

acontesçio al ximio [buscando]212 el 

çelebro de la serpiente.»

Et dixo la fenbra: «¿E commo fue eso?»

Dixo el marido: · «Dizen que en vna 
ysla auia vn ximio, e estaua muy 
viçioso de fruta.

Et acaesçio que ensarrneçio de 

guisa que se cuydo perder e non 

podia buscar su vito, TANTO ERA 
ENFLAQUESÇIDO.

Et paso por ay otro ximio et dixo le: 
‹¿Por que te veo en tal estado? ¿Que te 

ha torrnado tan magro e tan laco?›
Dixo el ximio: ‹Non se por que es sy 
non la ventura que me fue prometida, 

212 Indicado em nota e transcrito por Döhla (2008, p.469) como referência do manuscrito árabe 
P.18. 
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nenhum não pode fugir nem escusar o 

juízo de Deus.

Disse o outro símio: – Eu conheci um 

símio a quem aconteceu isto que a ti 

aconteceu, e não achou mezinha que 

o guarecesse, até que lhe trouxeram 
cérebro de uma serpente preta, e fez 

dela um unguento. E se tu pudesses ter 

cérebro de serpente preta, esta seria tua 

mezinha. 

Disse o símio: – E como posso eu ter 

cérebro de serpente preta? Pois eu não 

posso tirar meu sustento destas árvores 

que estão aqui perto senão quando me 

dão esmola as feras e as bestas-feras 

com a qual me alimentoN14; e senão 

por isso, morto seria da fraqueza e da 

magrez.

Disse o outro símio: – eu vi um homem 

encantador em certo lugar nesta ilha 

perto da covaN15 de uma serpente preta, 

e eu entendo e creio que a matou. E eu 

irei à cova e entrarei nela, e se encontrar 

a serpente morta, tomarei seu cérebro e 

aduzi-lo-ei para ti.

Disse o símio sarnoso: – Se pudesse ser, 

fá-lo, pois me farás nisso alta mercê e 

terás por isso bom galardão de Deus. 

 

E foi-se o símio e chegou à cova, e 

era muito ampla, e viu o rastro dos 

encantadores e não duvidou que a 

ca ninguno non puede fuyr nin escusar 

el juyzio de Dios.›

Dixo el otro ximio: ‹Yo conosçi vn 
ximio a que contesçio esto que a 

ty acontesçio, e non fallo melezina 

QUE LO GUARESÇIESE, fasta que 

le troxieron çelebro de vna serpente 
negra, e izo della vnguento. Et sy 
tu pudieres aver çelebro de serpenta 

negra, esta es tu melezina.›

Dixo el ximio: ‹¿Et commo podre yo 

aver çelebro de serpenta negra? Ca yo 

non puedo aver mi vito destos arboles 

que son aqui çerca sy non quando me 

dan limosna los vestiblos e las bestias 

ieras con que me desuito; et sy non por 

esto, muerto seria de la laqueza(s) e de 
la magrez.›

Dixo el otro ximio: ‹Yo vy vn omne 

encantador en fulan lugar en esta ysla 

çerca de la cueua de vna serpenta negra, 

et yo conosco e creo que la ha muerta. 

Et yo yre a la cueua e entrare en ella, et 

sy fallare la serpente muerta, tomare su 

çelebro e aduzir te lo he.›

Dixo el ximio sarnoso: ‹Sy pudiere 
ser, faz lo (saber)213, ca me faras en 

ello grant merçed e avras por ello buen 

gualardon de Dios.›
Et fue se el ximio e llego a la cueua, 
e era muy ancha, et vido el rrastro de 

los encantadores et non dubdo que la 

213 Döhla (2008, p.471) indica que este termo foi suprimido por conforme o ms. B, por Alemany, 
seguido por Cacho/Lacarra e transcreve o ms. P.18. 
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serpente estava morta. E assim que foi 

adiante, encontrou a serpente viva, e 

saltou nele e o tragou.

E não te dei este exemplo senão para 
que saibas que o homem entendido, 

maguer grande necessidade que tenha, 

não lhe convém que meta sua alma 

a perigo, buscando a mezinha nos 

lugares onde se teme a enfermidade 

que nunca terá mezinha.

Disse a fêmea: – Entendi o que disseste, 

mas não pode ser que eu não vá àquela 

ilha, pois não tens que temer em ir 

eu àquele lugar, porque é em prol de 

nossos ilhotes e guarda de todo perigo.  
 

Disse o marido: – Pois que esta é tua 

decisão, não o faças saber a nenhum 

o que ansiamos fazer; pois dizem 

os sábios: começo de todo bem é o 

bom entendimento, e o sinal do bom 

entendimento é zelarN16 a puridade.

Então foi-se a fêmea ao maçarico que 

estava no mar à boa distânciaN17, e o fez 

saber que ela e seu marido ansiavam 

mudar-se para aquele pélago daqueles 

peixes e aquele caniçal e aquele 
apartamento naquele lugar tão apartado 

e tão seguro; e lhe disse: – se pudesses 

guisar para que estejas ali conosco com 

o consentimento de meu marido e com 

seu prazer, fá-lo.

serpiente era muerta. Et desque fue 

adelante, fallo la serpenta biua, e salto 

a el e trago lo.

Et yo non te dy este enxemplo sy non 
por que sepas qu’el omne entendido, 

maguer grant nesçesidat aya, non le 

conuiene que meta su alma a peligro, 

buscando la melezina en los lugares 

donde se teme la enfermedat que nunca 

avra melezina.»

Dixo la fenbra: «Entendido he lo que 
dexiste, mas non puede ser que yo non 

vaya a aquella ysla, ca non has que 

temer en yr yo a aquel lugar, ca es pro 

de nuestros pollos e guarda de toda 

ocassion.»

Dixo el marido: «Pues que este es tu 
acuerdo, non lo fagas saber a ninguno 

lo que tenemos en coraçon de fazer; 

ca dizen los sabios: comienço de todo 

bien es el buen entendimiento, et la 

señal del buen entendimiento es çelar 

la poridad.»

Desy fue se la fenbra al çarapico que 

era en la mar buena pieça, et izo le 
saber lo que tenia en coraçon ella e su 

marido de mudar se en aquel pielago 

de aquellos peçes e aquel cañaueral e 

aquel apartamiento en aquel lugar tan 

apartado e tan seguro; et dixo le: «Sy 
pudieres guisar que seas y con nos 

otros con consentimiento de mi marido 

e con su plazer, fazlo.»
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E o maçarico teve muito gosto daquele 

lugar e quis estar perto da garça fêmea 

pelo amor que havia entre eles, e lhe 

disse: – Por que pedirei eu licença a 

teu marido para isso? Pois ele não tem 

maior direito àquele lugar que eu, que 

é um pélago comum a ele e a todos, e 

tamanha parte temos nós ali como ele 

ou mais. Vai tu ao pélago, e se é tão 

bem provido e tal como tu dizes, irei 

eu até lá e farei meu ninho ali. E se teu 

marido contendesse comigo, far-lhe-ei 

eu entender que aquele lugar não o tem 

por herança de seu patrimônio nem tem 
maior direito a ela que eu.

 

Disse a fêmea: – Eu sei que é assim 

como tu dizes, pero quero tua 

vizinhança e teu solaz. E se tu fosses 

lá contra a vontade de meu marido e ao 

seu pesar, temo que nascerá entre nós 

inimizade e malquerença, e turvar-se-á 

a pura amizade e o puro amor que te 

cuido ter, e tornar-se-ia a alegria em 

tristeza, e em vez de amor teríamos 

aborrecimento e desamor. 

Disse o maçarico: – Verdade dizes, 

em quanto a mim parece, más como 

guisaremos que a ele lhe agrade e 

que ele mande que tenha eu um ninho 

naquele pélago?

Disse a fêmea:  – Eu te direi como 

fazer. Vas até meu marido e lhe diz 

assim como que não sabe que ele 

Et el çarapico ouo grant sabor de aquel 

lugar e quiso ser çerca de la garça fenbra 

por el amor que auia entre ellos, et dixo 
le: « ¿Por que demandare yo liçençia 
de tu marido para esto? Ca el non ha 

mayor derecho en aquel lugar que yo, 

que es pielago comunal a el e a todos, 

et tamaña parte avemos nos ally commo 

el o mas. Et vete tu al pielago, et sy es 

tan viçioso e tal commo tu dizes, yr me 

he yo alla e fare yo mi nido ally. Et sy 

tu marido contendiere comigo, fazer le 

he yo entender que aquel lugar non lo 

ha por herençia de su patrimonio nin ha 

mayor derecho a el214 que yo.»

Dixo la fenbra: «Yo se que es asy 
commo tu dizes, en pero quiero tu 

vezindat e tu solaz. Et sy tu fueres 

alla contra voluntad de mi marido e a 

su pesar, temo que nasçera entre nos 

enemistad e mal querençia, e turbar se 

ha la pura amistad e el puro amor que 

te cuydo auer, e la alegria torrnar se a 

en tristeza, et en vez de amor avremos 

aborrençia e desamor.» 

Dixo el çarapico: «Verdat dizes, en 
quanto a mi paresçe, mas ¿commo 

guisaremos que le plega a el e que el 

mande que aya yo vn nido en aquel 

pielago?» ·

Dixo la fenbra: «Yo te dire commo 

fagas. Vete para mi marido e dile asy 

commo que non sabes que el se quiere 

214 Segundo Döhla, Ella en el manuscrito. P18 [Arabe 3478] (2008, p. 473)
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quer se mudar para aquele lugar: – Eu 

passei por um pélago em tal lugar onde 

há muitos peixes e muito apartado dos 
homens e das aves, e quero ali mudar 

meu ninho. Queres ir para lá comigo? 

Pois é tal lugar que com o que ali há 

escusaremos de por embargo às outras 

aves pelos outros peixes do mar. E ele 
te dirá que antes foi ele lá que tu e que 

ele quer se mudar para lá. E quando lhe 

diga isto, tu lhe diz:  – Visto que assim 

é, maior direito tens tu em tê-lo que eu, 

pero, se tu quiseres, morarei eu contigo 

e serei teu vizinho e farei um ninho 

perto de ti; pois asseguro por Deus que 

não terás comigo dano, mas terás solaz 

e zelo em mim. 

E assim fez o maçarico e foi-se até o 

marido. E foi-se a fêmea e pescou um 

peixe e o levou até o marido e lhe disse: 
– Este é o peixe dos peixes que nos 
disseram para mezinhar nossos ilhotes.

E chegando junto ao marido encontrou 

ali o maçarico a quem tinha sido 

outorgado o que lhe rogara. E fez 

parecer a fêmea que lhe apenava para 

tolher de si a má suspeita de seu marido.

Disse a fêmea: – Nós só tivemos gosto 

daquele lugar porque está apartado das 

aves; e se tu fazes aí parte ao maçarico, 

temo que venham aí muitas aves outras 

e aí tomem parte conosco. E sabes que 

porque mais deixamos aquele lugar 
nosso e nos mudamos daí, não é tal 

senão para fugir de sua companhia.

mudar en aquel lugar: ‹Yo pase por vn 

pielago en tal lugar donde ay muchos 

peçes e muy apartado de los omnes e 

de las aues, et quiero alla mudar mi 

nido. ¿Quieres te yr alla comigo? Ca 

es tal lugar que con lo que ay esta 

escusaremos de fazer enbargo a las 

OTRAS aves en los otros peçes de la 
mar.› Et dezir te ha el que ante fue el 
alla que tu et que el se quiere mudar 

alla. Et quando el te dixere aquesto, 

dile tu: ‹Pues que asy es, mayor derecho 

as tu en lo auer que yo, enpero, sy tu 

quisieres, morare yo contigo e sere tu 

vezino e avre vn nido cerca de ty; ca io 
por Dios que non avras de mi dapño, 

mas avras solaz e esfuerço en mi.›»

Et izo lo asy el çarapico et fue se contra 
el marido. Et fue se la fenbra e pesco vn 

peçe e leuo lo al marido et dixo le: «Este 
es el peçe DE LOS PEÇES que nos 
dixeron para melezinar nuestros pollos.»

Et en llegando al marido fallo y al 

çarapico que le auia ya otorgado lo que 

le rrogara. Et izo muestra la fenbra 
que le pesara por toller de sy la mala 

sospecha de su marido. 

Dixo la fenbra: «Nos non ouimos sabor 
de aquel lugar sy non por que es apartado 

de las aues; et sy tu fazes ay parte al 

çarapico, temo que vernan ay muchas 

aues otras e avran ay parte conusco. Et 

sabes que lo mas por que dexamos aquel 

lugar nuestro e nos mudamos ende, non 

es asy sy non por fuyr de su conpañia.»
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E disse o marido: – Bem entendo o 
que dizes, mas io pelo maçarico que 
teremos em sua vizinhança zelo e 

solaz e ajuda contra outros, pois não 

estamos seguros de as aves do mar 

não nos contrariarem este lugar e 

nos embarguem, e não está mal ter o 

homem ajuda e amigos de quem ie. 
Pois não devemos ser enganados pela 

força e valentia que temos mas que as 

outras aves, porque para ventura dos 

fracos, quando se ajudam, podem com 

o forte e com o valente, assim como 

puderam os gatos com o lobo. 

E disse a fêmea: – E como foi isso?

Disse o marido: – Dizem que em uma 

ribeira do mar havia um lugar onde 

havia muitos lobos. E havia entre eles 

um que era mais forte e mais loução e 

mais glutão e menos satisfeito com seu 

estado.

E saiu um dia a caçar para ter vantagem 

sobre os outros e chegou a um monte 

onde havia muitas feras e muitas bestas 

selvagens, e não tinham saída nem 

caminho para outro lugar. E jaziam ali 

encerrados comendo daquelas ervas e 

daquelas frutas e fazendo seus ilhos.

E quando viu o lobo que não tinha outra 

saída, esteve certo que seria bem provido 

e abundante e morou ali um tempo.

E havia naquele monte muitos gatos, 

e estavam afeitos a comer a carne 

daquelas bestas e tinham entre si um rei.

Et dixo el marido: «Bien entiendo lo 

que dizes, mas io por el çarapico que 
avremos en su vezindat esfuerzo e solaz 

e ayuda contra otros, ca nos non somos 

seguros de las aues de la mar que non nos 

contrallen este lugar e nos lo enbarguen, 

et non es mal auer el omne ayuda e 

amigos de quien ie. Ca non deuemos 
ser engañados en la fuerça e valentia que 

avemos mas que las otras aves, ca por 

aventura los lacos, quando se ayudan, 

pueden con el fuerte e con el valiente, 

asy commo pudieron los gatos con el 

lobo.»

Et dixo la fenbra  «¿E commo fue eso?» 

Dixo el marido: «Dizen que en vna 
rribera de la mar auia vn lugar donde 

auia muchos lobos. Et auia entre ellos 

vno que era mas fuerte e mas loçano e 

mas gloton et que menos se tenia por 

pagado de su estado.

Et salio vn dia a venar por aver mejoría 

de los otros et llego a vn monte donde 

auia muchos vestiblos e muchas bestias 

saluages, et non auian salida nin carrera 

para otro lugar. Et yazian y ençerrados 

comiendo de aquellas yeruas e de 

aquellas frutas e faziendo sus ijos. 

Et quando vido el lobo que non auia otra 

salida, fue çierto que seria muy viçioso 

e abondado et moro y vn tienpo.

Et auia en aquel monte muchos gatos, 

e eran fechos a comer las carrnes de 

aquellas bestias et auian vn rrey de sy.
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E eles, quando viram que tamanho 

dano padeciam pela vizinhança do 

lobo, juntaram-se e se aconselharam de 

que maneira folgariam daquele lobo. E 

havia naqueles gatos três que tinham 

vantagens de todos os outros e com 

quem se aconselhavam todos os outros. 

E disse o rei ao primeiro deles: – Que 

parece que devamos fazer a este lobo 

que nos fez tão grande dano em nosso 

sustento diário? 

E disse o gato: – Não vejo senão o bom 

grado de sofrer e aceitar o que a ventura 

faz, porque não poderíamos lidar.

Disse o rei ao segundo: – Que conselho 

nos das tu?

Disse o gato: – Acho por bem 

que nos mudássemos deste monte 

e buscássemos outro, e quiçá o 

encontremos tão bem provido, porque 

se nos déramos por satisfeito com os 

restos da caça do lobo, teremos uma 

vida miserável e pereceremos de fome. 

Disse o rei ao terceiro: – E tu? Que 

conselho tens?

Disse: – Outra coisa.

Disse o rei: E o que é?

Disse: – Não daria o conselho de deixar 
nossos lugares nem icarmos satisfeitos 
com este estado em que vivemos 

Et ellos, quando vian que tamaño 

dapño rresçebian por la vezindat del 

lobo, ayuntaron se et aconsejaron se en 

que manera folgarian de aquel lobo. Et 

auia en aquellos gatos tres que auian 

mejoria de todos los otros e con quien 

se aconsejauan todos los otros.

Et dixo el rrey al primero dellos: ‹¿Que 
paresçe que deuemos fazer a este lobo 

que nos ha fecho TAN GRANT dapño 

en nuestro vito?› ·

Et dixo el gato: ‹Non veo al por bien 
sy non sofrir e ser pagados de lo que la 

ventura faze, ca non podriamos lidiar.› 

Dixo el rrey al segundo: ‹¿Qué consejo 

nos das tu?› 

Dixo EL GATO: ‹Tengo por bien 
que nos mudasemos deste monte e 

buscasemos otro, et quiça fallar lo 

yamos tan viçioso, ca sy nos touiesemos 

por pagados con el rrelieue de la caça 

del lobo, faremos muy estrecha vida et 

peresçeremos de fanbre.› 

Dixo el rrey al terçero: ‹Et tu, ¿que 
tienes por conseio?›
Dixo: ‹Otra cosa.›

Dixo el rrey: ‹¿E que es?› 

Dixo: ‹Non tengo por conseio dexar 
nuestros lugares nin tener nos por 

pagados deste estado en que byuimos 
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enquanto tivéramos esperança de ser 

mais abundados, nem outrossim [sofrer] 

o que vivemos, nem fugir. Mas tenho 

como siso e como conselho, se tu me 

quiseras crer e os que contigo estão, 

uma coisa pela qual io em Deus que 

venceremos nosso inimigo e tornaremos 

ao melhor estado que nunca tivemos.

E disse o rei:  – Que conselho é?

Disse ele: – Dou o conselho de observar 

atentamente ao lobo, quando caçar 

alguma besta e a leve para comer, que 

o sigamos, tu e eu e uma parteN17 dos 

gatos que são conhecidos como fortes 

e valentes e esforçados, resistentes, 

atrevidos, assim como se fôssemos 
buscar o resto do que come, por que está 

muito seguro e será enganado por nós. E 

quando estivéramos perto dele, saltarei 

em seus olhos e os espedaçarei com 

minhas unhas. Então saltarão cada um 

dos outros gatos e pensarão o lugar para 

agarrá-lo, e não nos soltaremos dele até 

que o deixemos morto; pois maguer que 
algum de nós se perca, o rei e os outros 

que icarem, resguardados estarão por 
nós, só até folgarem deste lobo.

E assim o izeram. E caçando o lobo 
uma besta para comer e chegando a 

uma ribeira, saltou nele aquele que 

dera o conselho ao rei e lhe espedaçou 

os olhos com as unhas e o cegou. 

Depois saltou nele o rei e prendeu-lhe 

mientra que ouieremos esperança de ser 

mas abondados, nin otrosy [sofrir] lo en 

que beuimos, nin fuyr. Mas tengo por 

seso e por consejo, sy me tu quisieres 

creer et los que contigo son, vna cosa 

por que io EN DIOS que vençeremos 
nuestro enemigo et torrnaremos al 

mejor estado que nunca fuemos.›

Et dixo el rrey: ‹¿Que consejo es?› 

Dixo el: ‹Tengo por consejo que paremos 
mientes al lobo, quando caçare alguna 

bestia e la lleuare por commer la, que 

lo sigamos, tu e yo contigo et pieça de 

los gatos que son conosçidos por fuertes 

e valientes e esforçados, sofridores, 

atreuidos, asy commo que ymos buscar 

el rrelieue de LO QUE el COMME, ca es 

muy seguro de nos [e sera]215 engañado 

de nos.  Et quando fueremos çerca del, 

saltare yo en sus ojos e quebrantar ge los 

he con mis vñas. Desy saltaran cada vno 

de los otros gatos e pensaran del logar do 

trauaren, et non nos quitemos del fasta 

que lo dexemos muerto; ca maguer que 

alguno de nosse pierda, el rrey e los otros 

que quedaren, cobro avran de nos, SOL 

QUE FUELGUEN DESTE LOBO.›  

Et izieron lo asy. Et en venando el lobo 
vna bestia por commer la et llegando 

la a vna rribera, salto en el aquel que 

diera el consejo al rrey et quebranto le 

los ojos con las vñas e çego lo. Desy 

salto en el el rrey et touo le la cola con 

215 Döhla (2008, p.477) indica seguir a proposta de Keller/Linker e de Cacho/Lacarra. Cita a 
Allen: “ca esmuy seguro de ser engañado de nos” e transcreve o ms. P. 18 (ms. Arabe 3478). 



273

a cola com os dentes, e chegaram cada 

um dos outros e o prenderam e não o 

deixaram nem se afastaram dele até 
que o deixaram morto. 

E não te dei este exemplo senão para que 
saibas que na vizinhança do maçarico 

teremos solaz e proveito e zelo.

E prouve à fêmea, como aprazia seu 

marido a morada do maçarico com 

eles. E mudaram-se as garças e o ma-

çarico para aquele lugar e lá izeram 
seus ninhos.

E apartou-se o maçarico com seu ninho 

do ninho das garças, e tiveram muito 

gosto daquele afastamento em que 

viviam e demonstravam-se uns aos 

outros muito grande amor e grande 

solaz e grande honra; pero o amor que 

era da fêmea ao maçarico era mais 

verdadeiro e mais irme que não entre o 
maçarico e o marido, e iavam uns dos 
outros pelo amor antigo.

Então aconteceu que se secou um 

rio dos que caiam naquele pélago, e 

apoucou-se o peixe.  

Pensou com o coração [o maçarico]: 

Maguer que seja grande débito 

guardar o homem os amigos e amá-

los, maior direito tem de guardar a 

si mesmo; pois dizem que quem a si 

mesmo não é leal, menos o será ao 

los dientes, et llegaron se cada vno de 

los otros e echaron mano del e non lo 

dexaron nin se partieron del fasta que 

lo dexaron muerto. 

Et yo non te dy este enxemplo sy non por 
que sepas que en la vezindat del çarapico 

avremos solaz e pro e esfuerço.» 

Et plogo a la fenbra, commo plazia a 

su marido la morada del çarapico con 

ellos. Et mudaron se las garças et el 

çarapico a aquel lugar et izieron a(s)
y sus nidos216.

Et aparto se el çarapico con su nido 

del nido de las garças, et ouieron 

grant sabor de aquel apartamiento en 

que eran et mostrauan se vnos a otros 

muy grande amor e grant solaz e grant 

honrra; enpero el amor que era de la 

fenbra al çarapico era mas verdadero e 

mas irme que non entre el çarapico e el 

marido, et iauan vnos por otros por el 

amor antiguo. 

Desy acaesçio que se seco vn rrio de 

los que cayan en aquel pielago, et 

apoco se el pescado. 

Et dixo en su coraçon [el çarapico]:‚ 
Maguer que es grant debdo de guardar 

omne los amigos e de amar los, mayor 

derecho ha de guardar a sy mesmo; ca 

dizen que quien a si mesmo non es leal, 

menos lo sera a otro; et quien non (ha) 

216 Segundo Döhla (2008, p. 478) o ms. P18 ixa ‘Maridos’ embora ele siga a correção ‘nidos’ 
proposta por Cacho/Lacarra.
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outro; e quem não pensa atentamente 

em si e não está prestes antes que os 

perigos aconteçam, podem cercar-lhe 

por ventura tantas perdições que não 

poderá delas amparar-se. E estas duas 

garças que têm comigo parceria neste 

pélago, fazem-me dano na pesca, tanto 

que quiçá com coitaN18 terei que ao 

cabo tornar ao mar. E eu estou satisfeito 

com este lugar e será coisa difícil partir 

dele, pois é conveniente. Onde não vejo 

mais que matá-las e folgarei sem elas, e 

icarei neste pélago sem parceiro e sem 
contendor; mas começarei primeiro 

pelo marido e guisarei com sua fêmea, 

pois ela tem pouco siso e se ia muito 
em mim e acredita em mim, e assim 

que ele morto estiver, coisa fácil será 

matá-la, tanto ia em mim.

Então veio o maçarico à fêmea muito 

angustioso e muito triste.

E disse a fêmea: – Que ocorreu para 

que estejas triste, meu amigo?

Disse o maçarico: – Estou triste 

pelas tribulações que correm neste 

mundo. Viste alguém que estorcesse 

os pensamentos do mundo e as más 

andanças deste século em si ou em seus 

amigos? E viste a alguém com temor 

de durar em alegria e em viço por como 

tivesse que durar para nos?N19

para mientes en sy et non esta presto 

antes que las ocasiones le vengan, 

çercar le pueden por ventura tantos de 

perdimientos que non se podra dellos 

anparar. Et estas dos garças que han 

comigo aparçeria en este pielago, fazen 

me dapño en los peçes, tanto que quiça 

con cuyta avre me de tornar CON DE 

CABO a la mar. Et yo so pagado deste 
lugar et sera me fuerte cosa de me partyr 

del, pues es conuenible. Onde non veo 

mas fuera matar las, e folgare syn ellas, 

e incare en este pielago syn aparçero e 
syn contendor; mas començare primero 

en el marido e guisar lo he con su 

fenbra, ca ella es de laco seso e ia se 
mucho en mi e cree se por mi, et desque 

el muerto fuere, ligera cosa es de matar 

a ella, tanto ia por mi.’

Desy veno se el çarapico a la fenbra 

muy cuydoso e muy triste.

Et dixo la fenbra: «¿Que has por que 

estas triste, mio amigo?» 

Dixo el çarapico: «Esto triste por las 
tribulaçiones que corren en este mundo. 

¿Viste nunca ninguno que estorçiese de 

los pensamientos del mundo e de las 

malas andançias deste siglo en sy o 

en sus amigos? ¿Et viste a alguno que 
este a miedo que durase en alegría e en 

viçio por que ouiese de durar a nos?»217

217 Döhla (2008, p.480) indica que o manuscrito B registra ‘años’ e Allen, Keller/Linker também 
ixam ‘años’ embora não exista um sinal de nasalização, segundo Döhla. A leitura de ‘a nos’ 
proposta por Cacho/Lacarra é seguida por Derenbourg e pela antiga versão hebraica e Döhla adota 
a versão ixada com o ms. A.
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Disse a fêmea: – Grande coisa é essa 

pela qual estás triste.

Disse o maçarico: – É assim como 

tu dizes, e não é por ele senão por ti. 

Mas se tu me crês e izeres e o que eu 
te disser, por ventura desviaríamos o 

mal que me alige e temo que há de 
acontecer-te. 

Disse a fêmea: – E o que é?

Disse o maçarico: – Maguer que 

sejamos de sendas linhagens, é tanto 

amor que pôs Deus entre nós e tanto 
solaz, que é mais que se fôssemos 
parentes carnais. E no parentesco 

acontece às vezes tamanha inimizade 

e tamanha malquerença que causa 

maior dano que a espada talhante e o 

tóxicoN20 mortal. E dizem: – Quem não 

tem irmão, não tem amigo, e quem não 

tem parentes, nenhum o inveja. E eu 

quero te dar um pouco de pesar para 

teu proveito e para melhorar teu estado, 

ainda que te pareça uma dura coisa e 

muito injusta. Mas penso no que me 

faz dizê-lo, e penso que as venturas 

que vêm às criaturas neste mundo, 

fazem mais que isso. Onde quem está 

certeiro da ventura, desampara-se 

do mandamento de Deus e folga. E 

escuta-me e guia-te por mim e não me 

demandes a razão do que te mandarei 

fazer, até que esteja acabado.

Dixo la fenbra: «Grant cosa es esa por 
que tu estas triste.» 

Dixo el çarapico: «Asy es commo tu 

dizes, et non es por al sy non es por ty. 

Mas sy tu me creyeres e izieres lo que 
te yo dixere, por ventura desuiaremos 
el mal que cuydo e temo que te ha de 

acontesçer.»

Dixo la fenbra: «¿E que es?»

Dixo el çarapico: «Maguer que nos 
seamos de sendos linages, es tanto de 

amor que puso Dios entre nos e tanto 

solaz, que es mas que sy fuésemos 

parientes caronales. Et en el parentesco 

acaesçe a las vezes tamaña enemistad 

e tamaña mal querençia que es mayor 

dapño que el espada tajante e el 

tosico mortal. Et dizen: ‹Quien non 

ha hermano, non ha amigo, et quien 

non ha parientes, non le ha ninguno 

enbidia.› Et yo quiero te fazer vn poco 

de pesar por tu prouecho por mejorar 

tu estado, commo quiera que lo tengas 

por fuerte cosa e por muy desaguisada. 

Mas pienso en lo que me lo faze dezir, 

et pienso en [que] las venturas que 

vienen a las criaturas en este mundo, 

fazen mas que esto; onde quien es 

çertero de la ventura, desanpara se al 

mandamiento(s)218 de Dios et fuelga.  E 

escuchame e guiate por mi et non me 

deman des la rrazon de lo que te yo 

mandare fazer, fasta que sea acabado.»

218 Döhla (2008, p.481) ixa este sintagma apoiado no ms. B e no P18. Todos os outros editores 
corrigem para ‘a los mandamientos’. 
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Disse a fêmea: Tanto medo me puseste 

e tão grande espanto, que me alige ser 
tragada pela terra. E sou prazerosa de 

perder minha alma por ti, pois dizem que 

quem sua alma não desampara por seu 

amigo, para ajudar-lhe nas coitas, este tal 

segundo Deus é enganoso e falso.

Disse o maçarico: – Aconselho que te 

imagines como e mates a teu marido 

e folgarás dele, pois mata-lo será em 

teu grande pró, e livrarás a ti e a mim 

de uma tentação que tenho pavor que 

nos inferna, segundo o que pressenti 

nele que nos tem encoberta. Donde não 

me queiras perguntar nada salvo fazer 

o que te aconselho; saibas que se não 

fosse pelo grande pró que há aí, não me 

atreveria eu a tão grande coisa. E bem te 

faria eu saber a razão por que te dou este 

conselho, se tu houvesses acabado o que 

te mando fazer. E eu buscar-te-ei depois 

um marido de meus amigos garços e 

escolher-te-ei o que eu melhor pudera 

e o que mais faça por mim e o que de 

melhor vontade viverá conosco neste 

pélago. E te guardara e te honrara por 

meu apreço, e tu que eres muito sisuda 

e muito boa. E saibas que se não fazes o 

que te digo e não me crês, acontecer-te-á 

o que aconteceu ao rato que não quis crer 

no gato que lhe aconselhava lealmente. 

Disse a garça: – E como foi isso?

Disse o maçarico: – Dizem que em 

uma terra havia um religioso em uma 

choçaN21 e estavam os homens muito 

Dixo la fenbra: «Tanto miedo me has 
puesto e tan grant espanto, que cuydo 

que me sumira la tierra. Et so plazentera 

de perder mi alma por ty, ca dizen que 

quien su alma non desanpara por su 

amigo, para que le ayude a las cuytas, 

este tal segunt Dios es engañoso e falso.» 

Dixo el çarapico: «Aconsejo te que 
guises en commo y mates a tu marido 

e folgaras del, ca en matar lo sera tu 

grant pro, et libraras a ty e a mi de vna 

tentaçion que he pauor que nos averna, 

segunt que yo he barruntado en el que 

nos tiene encubierta. Onde non [me] 

quieras preguntar nada saluo fazer lo que 

te aconsejo; sepas que sy non fuese por la 

grant pro que y ha, non me atreueria yo 

a tan grant cosa; et bien te faria yo saber 

la rrazon por que te de yo este consejo, sy 

tu ouie ses acabado lo que te yo mando 

fazer. Et yo te buscare despues vn marido 

de mis amigos los garços e escoger te he 

el que yo por mejor pudiere e el que mas 

faze por mi et el que de mejor voluntad 

biuira conusco en este pielago. Et te 

guardara et et onrrara por mi amor, e tu 

que eres muy sesuda e muy buena. Et 

sepas que sy tu non fazes lo que te digo 

e non me creyeres, acaesçer te ha lo que 

acaesçio al mur que non quiso creer al 

gato que le consejaua leal mente.» 

Dixo la garça: «¿E commo fue eso?»

Dixo el çarapico: · «Dizen que en 
vna tierra auia vn rreligioso en vna 

choça, E ERAN LOS OMNES MUY 
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satisfeitos daquela choça e de dar-lhe 

seus alimentos. E aí haviam muitos 

ratos que vinham comer-lhe seu 

sustento diário. E teve o religioso um 

gato e o atou na choça para mata-los e 

amonta-los daí.

E entre aqueles ratos havia um rato 

que era muito grande e muito forte e 

mais atrevido que todos. E quando viu 

o religioso atar o gato na choça, soube 

que faria mal morar ali com o gato e o 

chamou e lhe disse: Eu sei bem que o 

religioso não te tem senão para matar a 

mim e a meus companheiros. E eu amo 

tua companhia e teu solaz e quero ter 

teu apreço para estar seguro de ti e de 

tua argúcia. E morarei aqui com prazer 

de ti e te prometo que não te encubra 

meu bom conselho nem o pró que te 

possa ter. 

Disse o gato: – Bem entendo o que 
dizes, e por que tu tiveste gosto por 

minha amizade, eu te faço tal pleito que 

eu não te buscarei mal; pero não quero 

te prometer o que não poderei te ter, 

pois o religioso fez-me iel de sua choça 
e me comprou para desmanar o dano 

que lhe fazias, tu e teus companheiros, 

e eu nunca lhe trairei contra o que crê 

de mim. Por isso é mister que busques 

por onde sair aos campos ou a outra 

morada das que estão aqui arredor, 

se tu quiseres que seja eu teu amigo, 

PAGADOS DE AQUELLA CHOÇA E 
DE LE DAR DE SUS COMERES. Et 
auian y MUCHOS mures que le venian 

a commer su vito. E ouo el rreligioso 

vn gato e ato lo en la choça por matar 

los e por amontar219  los dende. 

Et entre aquellos mures auia vn mur 

que era muy grande e muy fuerte E 

MAS ATREUIDO QUE TODOS. Et 
quando vido al rreligioso atar el gato en 

la choça, sopo que faria y el mal de morar 

con el gato et llamo lo et dixo le: · ‹Yo 
se bien que el rreligioso non te tiene sy 

non por matar a mi e a mis conpañeros. 

Et yo amo tu conpañia e TU SOLAZ E 
QUIERO AUER tu amor por ser seguro 
de ty e de tu arteria. ET MORARE AQUI 

CON PLAZER DE TY et prometo te que 

te non encubra mi buen consejo nin el 

pro que te pueda fazer.›

Dixo el gato: ‹Bien entiendo lo que 
dizes, et por que tu ouiste sabor de mi 

amistad, yo te fago tal pleito que te yo 

non busque mal; enpero non te quiero 

prometer lo que te non podre tener, ca 

el rreligioso me izo iel de su choça e 
me conpro por desmanar el dapño que 

le fazias, tu e tus conpañeros, et yo 

nunca le sere traydor contra lo que cree 

de mi. Onde es menester que busques 

por donde salgas a los canpos o a otra 

morada de las que son aqui enderredor, 

sy tu quisieres que sea yo tu amigo, ca 

219 Cacho/Lacarra (1984, p. 348) ixam ‘amontarlos’ indicando que Allen e Keller/Linker leen 
‘amortarlos’. Döhla (2008, p. 483) alega que a palavra ‘amontar los’ se lê com muita clareza no 
ms. A e transcreve a passagem no ms. P.18. 
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pois eu o serei em outro lugar. E se 

assim não o izeres, não terás de mim 
homenagem nem segurança, pois eu 

não poderei não lealmente servir a meu 

senhor no que me pôs sob guarda.

Disse o rato:  – Eu cometi rogar-te e 

pedir-te por mercê, e tu deves receber 

meu rogo e não queira que vá sem teu 

apreço.

Disse o gato: – Direito é que eu receba 

teu rogo, e fazer o que tu quiseres, mas 

em qual guisa o farei? Pois vós todos os 

ratos vos ajuntastes contra meu senhor, 

e ele está muito assanhado contra 

vós todos. E se eu não lhe fosse leal 

em matar-vos, temo que me matasse. 

Donde te previno e te aconselho que te 

mudes desta casa, salvo e seguro, para 

onde queiras, e te dou o prazo de três 

dias, para que busques um bom lugar 

que te acolhas e onde mores. E eu irei 

te ver e requerer e te mostrarei meu 

apreço mais do que me pedistes.

Disse o rato: – Dura coisa é deixar 
o homem seu lugar, mas estarei eu 

em meu buraco e guardar-me-ei de ti 

quanto puder.

E quando foi outro dia, saiu o rato do 

buraco para buscar sua vianda, e o 

viu o gato e não se moveu, para não 

falsar o prazo que lhe dera. E nisso foi 

o rato enganado e saiu muitas vezes. 

E quando passou-se o terceiro dia, 

estando o gato em uma ciladaN16, saiu 

ser lo he en otro lugar. Et sy asy non lo 

izieres, non avras de mi omenage nin 
segurança, ca yo non podre estar que 

leal mente non sirua a mi señor en lo 

que me puso por guarda.›

Dixo el mur: ‹Yo te cometi rrogar e 
pedir por merçed, e tu deues rresçebir 

mi rruego et non quieras que vaya sin 

tu amor.› 

Dixo el gato: ‹Derecho es que yo 

rresçiba tu rruego, e fazer lo que tu 

quisieres, mas ¿en qual guisa lo fare?  
Ca vos todos los mures vos ayuntades 

contra mi señor, et el esta muy sañudo 

contra todos vos otros. Et sy yo non le 

fuere leal en vos matar, temo que me 

matara. Onde te aperçibo e te aconsejo 

que te mudes desta casa, saluo e seguro, 

para donde quisieres, et do te plazo de 

tres dias, a que busques buen lugar en 

que te acojas e donde mores. E yo yr te 

ver e rrequerir e mostrar te he mi amor 

mas que tu me pediste.›

Dixo el mur: ‹Fuerte cosa es dexar el 
omne su lugar, mas estar me he yo en 

mi forado e guardar me he de ty quanto 

pudiere.›

Et quando fue otro dia, salio el mur del 

forado para buscar su vianda, e vido lo 

el gato e non se le mouio, por non le 

falsar el plazo que le diera. Et fue en 

esto el mur engañado et salio muchas 

vezes. Et quando el terçero dia fue 

pasado, estando el gato en çelada, salio 
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o rato a andar pela casa, e saltou o gato 

nele e o matou.

E não te dei este exemplo senão para que 
saibas que o homem entendido não deve 

refertar a palavra de seu amigo leal nem 

ter como dura a palavra do castigador, 

pois dizem que tal é a palavra do leal 

amigo, conquanto a tome por dura o 

aconselhado, como a mezinha amarga 

que tolhe no corpo a má enfermidade. 

E tu guarda-te e não sejas enganada 

pelo amor que te mostra teu marido; 

pois se o matares, verá logo a folgura 

manifestamente e terias melhor marido 

com que melhor prazer tivesses. 

E quando ouviu a fêmea o que lhe disse 

o maçarico, teve um grande pavor; pero 

tomada pelas ganas do marido novo 

que lhe prometera, disse: – Entendi o 

que tu dissestes, e não te suspeito em 

nada, e o que tenho no coração de amor 

contigo me mostra o amor que tu me 

tens; pois eu sei bem que tu não me 

aconselharias tão desassossegado e 

asperamente senão com amor e com a 

lealdade que me tens. E se fosse isto 

que me aconselhas coisa tal de que 

tivesses maior pró de ti somente sem 

mim, deveria fazê-lo por teu amor 

e seguir a tua vontade, quanto mais 

sendo coisa em que eu tome parte. Mas 

com qual guisa poderei eu matar a meu 

marido, e como poderei eu com ele?

Disse o maçarico: – Eu te mostrarei 

uma arte tal que, se a izeres, alcançarás 
o que quiseres.

el mur a andar por la casa, e salto el 

gato en el e mato lo.

Et yo non te dy este enxemplo sy non 
por que sepas que el omne entendido 

non deue rrefertar la palabra de su amigo 

leal nin tener por dura la palabra del 

castigador, ca dizen que tal es la palabra 

del leal amigo, en quanto la ha por dura 

el consejado, commo la melezina amarga 

que tuelle al cuerpo la mala enfermedat. 

Et tu guardate e non seas engañada en 

el amor que te muestra tu marido; ca 

sy lo matares, veras luego la folgura 

maniiesta mente e avrias mejor marido 
con que mejor placer ouieses.»

Et quando oyo la fenbra que le dixo 
el çarapico, ouo muy grant pauor; 

enpero priso le gana del marido nueuo 

que le prometiera, et dixo: «Entendido 
he lo que tu dexiste, et non te sospecho 
en nada, e lo que tengo en coraçon de 

amor contra ty me muestra el amor 

que tu me has; ca yo se bien que tu 

non me aconsejarias tan desabrida 

mente e tan esquiua sy non con amor 

e con lealtad que me has. Et sy fuese 

esto que me consejas cosa tal de que 

ouieses mayor pro de ty solo syn mi, 

deuia lo fazer por tu amor e seguir me 

en tu voluntad, quanto mas seyendo 

cosa en que yo he parte. Mas ¿con que 

guisa podre yo matar a mi marido, e 

con que podre con el?»

Dixo el çarapico: · «Yo te mostrare vna 
arte tal que, sy la izieres, rrecabdaras 
lo que quisieres.»
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E disse a fêmea: Qual é?

[Disse o maçarico]: – Eu sei de um 

pélago em certo lugar donde há muitos 

peixes, e andam aí muitos pescadores. E 

quando pescam algum grande, tomam 

uma estacaN22 e o espetam nela desde a 

cabeça até a cola. E tu, vai àquele lugar 

e toma um daqueles peixes assim que 
vejas e trá-lo a teu marido e dá-lo para 

tragar, e quando o trague, atravessar-

lhe-á a estaca na garganta e morrerá.    

E fez a fêmea quanto lhe aconselhou 

o maçarico, e voou e foi lá onde os 

pescadores andavam, e tomou um 

peixe daqueles espetados e o aduziu e o 
pôs perto do macho seu marido. E ele o 
tragou, e rompeu-lhe o pau a garganta, 

e morreu.

[E] icaram o maçarico e a fêmea em 
um só alguns dias, e ele lhe mostrava 

grande amor e grande honra.

Então demandou ela ao maçarico o 

marido que lhe prometera,

E ele voou e se foi a uma árvore que 

estava ali perto e encontrou um lobo-

cerval que buscava o que comer, 

chamou-o e disse: – CoitadoN18, o que 

tens, e o que é que queres?

Disse o lobo – Busco de comer.

E dixo la fenbra: «¿Qual es?»

[Dixo el çarapico]: «Yo se en fulan 
lugar vn pielago do ay muchos peçes, 

e andan ay muchos pescadores. Et 

quando pescan algunt grande, toman 

vna estaca e espetan lo en ella desde la 

cabeça fasta la cola. Et tu, vete a aquel 

lugar e toma vno de aquellos peçes que 

asi vieres e traelo al marido e dagelo a 

tragar, et quando lo tragare, atrauesar se 

le ha el estaca en la garganta e morra.» 

Et izo la fenbra quanto le aconsejo el 

çarapico, e volo et fue se ally donde los 

pescadores andauan, e tomo vn peçe 

de aquellos espetados e aduxo ge lo(s) 
et puso lo çerca del maslo su marido. 

Et el trago lo, et rronpio le el palo la 

garganta, e murio.

[Et] incaron el çarapico e la fenbra 
en vno algunos dias, et el mostraua le 

grande amor e fazia le grande honrra.

Desy demando ella al çarapico el 

marido que le prometiera, 

Et el bolo e fue se a vn arbol que era 

y cerca et fallo vn lobo çerual que 

buscaua que comiese, et llamo lo e 

dixo le: «Cuytado, ¿que as, e que es lo 

que quieres?»

DIXO EL LOBO: «BUSCO DE 
COMMER.»
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Dixo el çarapico: «Yo he vn [ene]amiga 
de las garças, [el] la mas gorda[o](220) 

que ser puede; e quiero la engañar, de 

guisa que te la trayga a la cueua, ca es 

de fulan lugar. Pues vete a aquella cueua 

e estate y en çelada; et quando llegare la 

garça alla, salta en ella e matala.»

Et izo asy el lobo çerual e fue se para 

la cueua e metio se en çelada. 

Et torno se el çarapico a la fenbra 

e dixo le: «Ya fue a vn garço que es 
mucho mi amigo en fulan lugar, et dixe 
le de ty quant fermosa eres e quando 

[sic] enseñada et quand conplida e 

del amor que as comigo e del lugar en 

que somos e de commo has menester 

marido. Et rrogome que te lleuase a el, 

que te queria ver. Et vayamos para el.» 

Et ella acordo se con el, e volaron amos 

e llegaron a aquel lugar.

E dixo el çarapico a la fenbra: «En 
aquella cueua yaze, et sy agora non es 

ay, luego verna.» 

Et ella, con deseo del marido, fue se 

luego para aquel lugar. Et el lobo que 

yazia en çelada, salto en ella detras 

de vna peña do estaua, et leuo la en la 

boca e mato la.“

220 Em nota, Döhla (2008, p. 487) explica que Allen e Keller/Linker acrescentam a letra [a] sem 
comentário e esclarece que sua ixação neste caso, segue a proposta por Cacho/Lacarra. A versão 
hebraica e o manuscrito árabe P18 (ms. Arabe 3478), apresentam ‘enemigo’. O ms. A registra ‘el 
mas gordo’. Nosso registro busca ixar o que aparece indicado com referência ao ms. 3478 por sua 
condição de arquétipo da família árabe-ibérica.

Disse o maçarico: Eu tenho um 

inimigo das garças, o mais gordo que 

possa ser; e quero enganá-la, de modo 

que a trago até a cova, que é de certo 

lugar. Pois vais até aquela cova e iques 
ali emboscado. E quando lá chegue a 

garça, salte nela e a mate. 

E fez assim o lobo-cerval e se foi para 

a cova e armou uma cilada.

E voltou o maçarico à fêmea e lhe 

disse: – Já fui até um garço que é muito 

meu amigo em certo lugar, e lhe disse 

sobre ti de quão formosa és e quão 

instruída e quão perfeita e do amor que 

tens comigo e do lugar em que estamos 

e de como hás mister de marido. E 

rogou-me que te levasse a ele, que te 

queria ver. Vamos até ele.

E ela concordou com ele, e voaram 

ambos e chegaram àquele lugar.

E disse o maçarico à fêmea: – 

Naquela cova jaz, e se agora não está 

ali, logo virá.

E ela, com desejo do marido, foi-se 

logo para aquele lugar. E o lobo que 

jazia emboscado, saltou nela detrás de 

uma penha donde estava, e a levou à 

boca e a matou.
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Et este es el enxemplo del que se ia por 
el aparçero falso que se non deue iar, 
commo peresçe. 

6.3.2.2 Proposta ad sensum: Sobre as garças e o batuíra

Figura 5 - (Gallinago gallinago) 

  

Imagem: http://bio.niv.ru/doc/encyclopedia/animals/articles/111/semejstvo-
bekasovye.htm

Calila e Dimna
Capítulo XV 

Sobre as garças e o batuíraN1

Disse o rei ao ilósofoN2: – Já entendi este exemplo. Dá-me agora 
um exemplo sobre dois sócios que coniam um no outro e quando um en-
gana ao outro, com má fé, tentando não só obter vantagem na sociedade, 
mas, no inal, icar com tudo sozinho.   

E este é o exemplo daquele que se ia 
no parceiro falso que não se deve iar, 
como perece.
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Disse o ilósofo: Uma das coisas pelas quais o homem pode pro-
teger-se e salvar-se é cultivar-se sábio; e uma das coisas pelas quais o 
homem é sábio, é duvidar do sócio até estar certo de suas boas intenções. 
Quem pensa o bem de seu parceiro sem antes tê-lo comprovado não está 
seguro, pois a crença e coniança cegas podem lhe causar muitos pesares. 
Sobre este tema trata o exemplo das garças e do batuíra. 

– E qual é? - perguntou o rei.
Responde o ilósofo: Dizem que perto da beira do mar, afastado 

dos pescadores, havia um lagamar N3 ermo com muitos caniçaisN4 onde de-
saguavam muitos rios e havia muitos peixes. As aves que costumavamN5 
vir às ribeiras, aos lagamares e às marismas não iam até ali para pescar, 
pois se abasteciam do que encontravamN6 junto ao mar perto de seus ni-
nhos e seus ilhotes.     

Foi quando uma ave, conhecida como garça, soube e viu que era 
um lugar ermo e afastado do caminho dos pescadores e desejouN7 mudar-
se para lá com seu ninho. 

Pensou esperançosoN8: – Quando eu traga meu ninho e minha fê-
mea para este lugar, com o que aqui tem, não precisaremos mais disputar 
os peixes com as outras aves e aqui teremos esta herdade para nós e nos-
sos descendentes. E ninguém, além de nós, terá este direito adquirido.

Dispôs-se então a mudar-se com sua fêmea e seu ninho para lá. 
Ao voltar para a ribeira contou para sua fêmea o que tinha visto e o que 
ansiava fazer.     

A fêmea tinha posto seu ninho na ribeira e já era a época de inter-
romper o choco. Ela tinha um conidente, um amigo batuíra a quem muito 
amava e sem o qual não via prazer em viver. 

Depois que seu marido lhe contou suas intenções, sentiu imenso 
pesar por afastar-se do batuíra e quis que ele izesse parte daquela rotina; 
planejou como informá-lo sobre o que ela e o marido iriam fazer para que 
ele planejasse N9 como ir junto com eles para aquele lugar.

Disse ao marido: – Já é tempo de que nasçam meus ilhotes e me 
disseram que, se faço algo no momento em que nasçam, asseguraremos 
que não tenham nenhuma imperfeição. Quero ir buscar este remédio para 
leva-lo comigo ao lugar aonde nos mudaremos.

Disse o marido: – E o que é?
Respondeu a fêmea: – Há entre os peixes de certaN11 ilha um pei-

xeN10 que ninguém mais conhece além de mim. Portanto, choque os ovos 
para mim enquanto eu vou àquele lugar. 
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Disse o marido:  – Não deve o homem sábio coniar em tudo quan-
to os médicos dizem, pois, às vezes, recomendam coisas graves e muito 
caras, difíceis de conseguir a não ser expondo-se ao perigo. Algumas ve-
zes dizem que é necessário unto de leão e de outras ferasN12, mas não deve 
o homem sábio arriscar-se para buscar leão e fera em outro lugar se seus 
untos fazem o mesmo efeito. Não se esforce para ir até essa ilha. Levemos 
nosso ninho, assim como está, ao lugar aonde desejamos mudar-nos, pois 
há muitos peixes e um grande caniçal e é um lugar escondido e bem afas-
tado de todos. Saiba que quem crê nos médicos e arrisca-se para ir atrás 
dos remédios, não está livre de que lhe aconteça o que aconteceu ao símio 
buscando o cérebro de uma serpente.

– E como foi isso? Disse a fêmea.
Respondeu o marido: Dizem que em uma ilha vivia um símio bem 

provido de fruta. Então pegou sarna de modoN13 que achou que iria morrer, 
pois, de tão debilitado, não conseguia sequer alimentar-se. 

Passou por ali outro símio e lhe perguntou: – Por que você está em 
tal estado? O que lhe deixou tão magro e tão fraco?

Respondeu o símio: – Não sei! Talvez o destino que me foi reserva-
do, pois ninguém pode fugir nem declinar dos desígnios de Deus. 

Disse o outro símio: – Eu conheci um símio que passou pelo 
mesmo que você está passando e não encontrou medicina que o curas-
se até que lhe trouxeram o cérebro de uma serpente negra e fez com 
ele um unguento. Se você pudesse ter cérebro de serpente negra, esta 
seria sua cura. 

Disse o símio: – E como posso obter cérebro de serpente negra? 
Não posso tirar meu sustento destas árvores que estão perto e só quando 
me dão esmola os animais selvagens e as bestas-feras me alimentoN14; se 
não fosse por isso, teria morrido de magreza e de fraqueza.

Disse o outro símio: – Eu vi um feiticeiro em um lugar perto da 
tocaN15 de uma serpente preta e acho que a matou. Irei à toca e entrarei 
nela e se encontro a serpente morta, pego e trago seu cérebro para você.

Disse o símio sarnento: – Se isso fosse possível você me faria um 
grande favor e seria recompensado por Deus.  

O símio partiu e ao chegar na toca que era bem larga, viu o rastro 
dos feiticeiros e não duvidou de que a serpente estivesse morta. Seguiu 
adiante e encontrou a serpente viva que saltou sobre ele e o engoliu.

E não lhe dei este exemplo se não para que saiba que ao homem 
sábio, independente da necessidade, não lhe convém colocar sua alma 
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em perigo, buscando a medicina nos lugares onde a própria doença teme 
nunca encontrar cura.

Disse a fêmea: – Compreendo o que você diz, mas não pode ser 
que eu não vá àquela ilha. Você não deve nada temer pois, além de não 
correr perigo, é em benefício de nossos ilhotes.

Disse o marido: – Pois se esta é a sua decisão, não deixe ninguém 
saber o que ansiamos, pois dizem os sábios: o princípio de todo bem é o 
bom entendimento e o sinal do bom entendimento é zelarN16 pelo segredo.

Em seguida a fêmea foi até o batuíra que estava no mar há um 
bom tempoN17 e contou-lhe que ela e seu marido ansiavam mudar-se para 
aquele lagamar com muitos peixes e caniçais, um lugar afastado e seguro 
e lhe disse:  – se você pudesse planejar e se meu marido consentisse com 
prazer, venha conosco. 

O batuíra gostou muito daquele lugar e queria estar perto da garça 
fêmea pelo amor que havia entre eles e então lhe disse: – Por que pedirei 
licença para seu marido para isso? Ele não tem mais direito àquele lugar 
do que eu, pois é um lagamar comum a todos, e tanto direito temos nós 
quanto ele ou mais. Va à ensedada e se é tão abundante quanto você diz, 
irei até lá e farei meu ninho. E se seu marido me confrontasse eu o faria 
entender que aquele lugar não é seu por herança nem tem mais direito a 
ele do que eu.

Respondeu a fêmea: Sei que é assim como você diz, mas quero sua 
vizinhança e sua complacência. Se você fosse lá contra a vontade de meu 
marido e a seu pesar, temo que nasceria entre nós inimizade e hostilida-
de e perturbaria a pura amizade e o puro amor que lhe tenho. A alegria 
se converteria em tristeza e, em vez de amor, teríamos aborrecimento e 
desamor.

Disse o batuíra: – Creio que o que diz é verdade, mas como faremos 
que a ele lhe agrade e determine que eu faça meu ninho naquele lagamar?

Respondeu a fêmea:  – Eu direi como fazer. Vá até meu marido e 
diga-lhe assim como quem não sabe que ele quer se mudar para aquele 
lugar:  – Eu passei por um lagamar em tal lugar onde há muitos peixes e 
está bem afastado dos homens e das aves e quero mudar meu ninho para 
lá. Você quer ir comigo? Com o que há em tal lugar não necessitaremos 
disputar com outras aves pelos outros peixes do mar. E ele dirá que já foi 
lá antes de você e que quer se mudar para lá. E quando lhe disser isto, 
diga-lhe então:  – Se é assim, mais direito tem você em ocupá-lo que eu, 
mas se você quiser, morarei com você e serei seu vizinho e farei um ninho 
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perto do seu; asseguro por Deus que não lhe causarei dano e que poderá 
contar com minha complacência e ajuda. 

O batuíra foi até o marido e fez o combinado. A fêmea pescou um 
peixe e o levou para o marido e lhe disse: – Este é o peixe que nos disse-
ram para medicar nossos ilhotes. Chegando junto ao marido encontrou ali 
o batuíra a quem já tinha sido consentido o que havia ido pedir. A fêmea 
ingiu pesar para evitar que seu marido suspeitasse dela. 

Disse a fêmea: – Nós só gostamos daquele lugar porque está afastado 
das aves; se você consente que o batuíra vá, receio que muitas outras aves 
venham e queiram compartilhar o lugar conosco. Sabe que se deixamos o 
nosso lugar e daí nos mudamos, é somente para fugir de sua companhia.

Disse o marido: – Entendo o que você diz, mas asseguro que com 
a vizinhança do batuíra teremos complacência e ajuda contra outros, pois 
não estamos seguros de que as aves do mar não reivindiquem e disputem 
conosco aquele lugar, e não está mal o homem ter ajuda e amigos em 
quem conie. Não devemos nos enganar pela força e valentia que tenha-
mos, pois outras aves, para sorte dos fracos, quando se ajudam, podem 
com o forte e o valente, assim como puderam os gatos com o lobo. 

– E como foi isso? – Perguntou a fêmea.
O marido respondeu: – Dizem que havia um lugar à beira-mar onde 

havia muitos lobos. E havia entre eles um que era mais forte, mais vigoro-
so e mais voraz, embora menos satisfeito com sua condição. 

Um dia saiu para caçar e avantajar-se aos outros e chegou a um 
monte onde havia muitas feras e muitas bestas selvagens que não tinham 
saída nem caminho para outro lugar. Viviam ali encerrados comendo ca-
pim e frutas e fazendo seus ilhos.

Quando o lobo viu que não tinham como sair, teve certeza que teria 
provisões em abundância e decidiu viver ali por um tempo. 

Havia naquele monte muitos gatos que costumavam comer a carne 
daquelas feras e tinham entre si um rei.

Quando perceberam o dano causado pela vizinhança do lobo, jun-
taram-se e buscaram conselhos sobre como livrar-se daquele lobo. Entre 
eles havia três gatos considerados notáveis e com quem se aconselhavam 
todos os outros. 

Perguntou o rei ao primeiro deles: – Que parece que devamos fazer 
com este lobo que nos causou tão grande dano em nosso sustento diário?

Disse o gato: – Não nos resta senão aceitar de bom grado nosso 
destino porque não poderíamos lutar. 
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Disse o rei ao segundo: – Que conselho nos dá você?
Disse o gato: – Creio que o melhor seria que nos mudássemos deste 

monte e buscássemos e quiçá encontremos outro tão bem provido, pois se 
nos déramos por satisfeito com os restos da caça do lobo, teremos uma 
vida miserável e pereceremos de fome. 

Pergunta o rei ao terceiro: – E você? Qual conselho dá?
Disse: – Outra coisa.
– Qual? – Pergunta o rei. 
Responde: – Não aconselharia deixar nossos lugares nem satisfa-

zer-nos com este estado em que vivemos enquanto tivéramos esperança 
de ter mais abundância, nem igualmente [suportar] o que vivemos e nem 
fugir. Mas pondero e aconselho, caso você e o demais queiram crer em 
mim, é que conio em Deus que venceremos nosso inimigo e retornare-
mos à uma melhor situação nunca tida. 

E disse o rei: – Qual o conselho, então?
Ele responde: – Aconselho observar atentamente ao lobo e, quando 

caçar alguma fera e a leve para comer, que o sigamos, você, eu e outros 
gatos considerados fortes, valentes, esforçados, resistentes e atrevidos, 
ingindo que vamos buscar os restos do que come. Assim, seguro conos-
co, será enganado por nós. Quando estivermos perto dele, saltarei em seus 
olhos e os espedaçarei com minhas unhas. Então saltarão cada um dos 
outros gatos calculando o melhor lugar para prendê-lo e não o soltaremos 
até que o deixemos morto. Ainda que algum de nós se perca, o rei e os 
outros que icarem estarão resguardados por nós, pelo menos até que se 
livrem deste lobo.

E assim o izeram. Ao caçar o lobo uma besta para comer e ao che-
gar à ribeira, saltou nele aquele que dera o conselho ao rei e lhe espedaçou 
os olhos com as unhas cegando-o. Em seguida o rei saltou e prendeu-lhe 
a cola com os dentes e logo chegaram cada um dos outros e o atacaram, 
sem se afastar ou soltá-lo, até que o mataram.  

Não lhe dei este exemplo se não para que saiba que com a vizi-
nhança do batuíra teremos complacência, proveito e ajuda.

Agradou a fêmea ver como seu marido estava contente com a es-
tadia do batuíra com eles. Então se mudaram as garças e o batuíra para 
aquele lugar e lá izeram seus ninhos.

O batuíra afastou-se com seu ninho do das garças e, disfrutando 
daquela distância em que viviam, demonstravam- se uns aos outros gran-
de amor, prazer e grande honra; porém, o amor da fêmea ao batuíra era 
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mais verdadeiro e mais sólido que o que havia entre o batuíra e o marido, 
embora coniassem uns nos outros pelo amor antigo.

Então sobreveio a seca de um rio que caia naquele lagamar e a 
pesca icou escassa.  

E em seu âmago pensou [o batuíra]: ainda que seja grande dever 
do homem proteger aos amigos e amá-los, maior direito tem de proteger 
a si mesmo, pois dizem que quem não é leal a si mesmo, menos o será ao 
próximo. Quem não pensa em si e não está preparado para quando ocor-
ra o perigo, pode ver-se envolvido em tantos problemas que não poderá 
proteger-se deles. Estas duas garças que são minhas sócias neste lagamar, 
prejudicam-me tanto na pesca que, por desgraça,N18 tenha talvez que, ao 
cabo, voltar ao mar. Mas estou satisfeito com este lugar e será difícil dei-
xa-lo, pois é conveniente. Só me resta matá-las e assim icarei livre delas 
para icar neste lagamar sem sócios e sem concorrentes. Começarei pri-
meiro pelo marido e planejarei com sua fêmea, pois ela tem pouco juízo 
e se ia e acredita muito em mim, e, assim que estiver morto, será muito 
fácil matá-la pelo tanto que se ia de mim.

Então o batuíra aproximou-se da fêmea muito preocupado e muito 
triste.

E perguntou a fêmea: – O que você tem, por que está triste, meu 
amigo?

Disse o batuíra: – Estou triste com as tribulações que ocorrem neste 
mundo. Você já viu alguém que tenha conseguido evitar os maus pensa-
mentos ou a má sorte de si ou dos amigos? E já viu alguém que duvide de 
seguir vivendo na alegria e na exuberância como a que vivemos nós? N19

Disse a fêmea: – Você está triste por algo importante.
Disse o batuíra: Sim, é muito importante e não é somente por ele, é 

por você. Mas se você cresse e izesse o que eu lhe disser, talvez evitásse-
mos o mal que me alige e temo que há de acontecer. 

Perguntou a fêmea:  – E o que é?
Respondeu o batuíra: – Ainda que sejamos de sendas linhagens, 

Deus pôs tanto amor e tanto prazer entre nós que é mais do que se fôsse-
mos parentes carnais. E no parentesco ocorre às vezes tanta inimizade e 
tanto malquerer que causa mais dano que a espada cortante e o venenoN20 
mortal. E dizem: – Quem não tem irmão, não tem amigo, e quem não tem 
parentes ninguém o inveja. Preciso lhe causar um pouco de pesar para 
seu proveito e para melhorar sua situação, ainda que lhe pareça uma coisa 
dura e muito injusta. Mas penso no que me fez dizê-lo e penso que as ven-
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turas das pessoas neste mundo fazem mais do que isso. Onde se está certo 
da ventura, desampara-se do mandamento de Deus e se relaxa. Escute-me 
e guie-se por mim e não me demande a razão do que lhe mandarei fazer, 
até que esteja acabado.

Disse a fêmea: Tanto medo e tão grande espanto sinto que temo ser 
engolida pela terra. Mas comprazida perderia minha alma por você, pois 
dizem que quem sua alma não desampara por seu amigo, para ajudar-lhe 
nas necessidades, segundo Deus, é enganador e falso.

Disse o batuíra: – Aconselho que imagine como e mate a seu ma-
rido para livrar-se dele pois, matá-lo será para seu bem e livrará a você e 
a mim de algo ruim que ele está tentado a fazer, segundo o que pressenti, 
embora nos tenha ocultado. Por isso não me queira perguntar nada salvo 
fazer o que lhe aconselho; saiba que se não fosse por grande benefício, 
não me atreveria eu com um assunto tão sério. E eu lhe faria saber a razão 
pela qual lhe dou este conselho assim que você termine o que lhe mando 
fazer. E depois buscarei um marido para você entre meus amigos garços e 
escolherei o melhor que possa, que mais faça por mim e o que de melhor 
vontade viva conosco neste lagamar. Por meu apreço, cuidará e honrará a 
você por ser muito boa e muito ajuizada. E saiba que se não izer o que lhe 
digo e não me crer, acontecerá o que aconteceu ao rato que não acreditou 
no gato que lhe aconselhava lealmente. 

Disse a garça: – E como foi isso?
Responde o batuíra: – Dizem que em uma terra vivia um religio-

so em uma choçaN21 e os homens, contentes, lhe davam alimentos. Havia 
ali muitos ratos que vinham comer-lhe sua comida. O religioso amarrou 
um gato na choça para matá-los e afugentá-los dali. E entre aqueles ratos 
havia um que era muito grande e muito forte e mais atrevido que todos. 
Quando viu o religioso amarrar o gato na choça percebeu o perigo de mo-
rar ali com o gato. Chamou-lhe e disse: Eu bem sei que o religioso só lhe 
tem para que mate a mim e a meus companheiros. Amo sua companhia 
e sua diversão e quero ter seu afeto para estar protegido de você e de sua 
argúcia. Morarei com você aqui com prazer e lhe prometo que não lhe 
ocultarei meu bom conselho nem o bem que lhe possa fazer. 

Disse o gato: – Compreendo o que você diz e porque desejaria 
minha amizade e proponho o pacto de não lhe fazer mal; mas não quero 
lhe prometer o que não poderei cumprir, pois o religioso me fez vigia de 
sua choça e me comprou para afastar o dano que lhe faziam, você e seus 
companheiros, e eu nunca lhe trairei contra o que crê de mim. Por isso é 
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necessário que vá ao campo ou a outra moradia das que estão aqui arredor; 
se você quiser que eu seja seu amigo, eu o serei em outro lugar. E se assim 
não o izer, não terá minha deferência nem segurança, pois eu não poderei 
não servir lealmente a meu senhor no que me pôs sob guarda.

Disse o rato: – Eu tentei rogar e pedir por sua benevolência. Você 
deve receber meu rogo e não queira que eu vá sem seu apreço.

Responde o gato: – Está certo que eu receba seu rogo e faça o que 
você quiser, mas de que maneira o farei? Pois vocês todos, os ratos, junta-
ram-se contra meu senhor e ele está furioso com todos vocês. E se eu não 
lhe fosse leal em matar- lhes, receio que me matasse. Por isso lhe previno 
e aconselho que se mude desta casa, salvo e seguro, para onde queira e lhe 
dou o prazo de três dias para que busque um bom lugar para refugiar-se e 
onde viver. Eu irei lhe visitar e lhe mostrarei mais apreço do que me pediu.

Disse o rato: Coisa difícil é deixar o homem seu lugar, mas estarei 
em meu buraco e irei proteger-me de você quanto possa.

Quando foi outro dia, saiu o rato do buraco para buscar sua comida, 
o gato o viu e não se moveu, para não desrespeitar o prazo que lhe dera. 
Com isso, o rato se iludiu e saiu muitas vezes. Passado o terceiro dia, saiu 
o rato a andar pela casa e o gato, que estava de tocaiaN16, saltou sobre ele 
e o matou.

Não lhe dei este exemplo senão para que saiba que o homem sábio 
não deve refutar a palavra de seu amigo leal nem ter como dura a palavra 
do admoestador, pois dizem que, embora a tome por dura o aconselhado, 
a palavra do leal amigo é tal como a medicina amarga que impede no 
corpo a enfermidade ruim. Cuide-se e não seja enganada pelo amor que 
lhe mostra seu marido; ao matá-lo, logo verá claramente o alívio e teria 
melhor marido com o qual terá maior prazer. 

Quando a fêmea ouviu o que disse o batuíra, sentiu um grande 
pavor; não obstante, sôfrega pelo novo marido que lhe prometera, falou: 
– Entendi o que você disse, e não desconio de você em nada; o que tenho 
de amor no coração por você me mostra o amor que você me tem; sei bem 
que você não me aconselharia tão desassossegado e asperamente senão 
pelo amor e lealdade que me tem. Se o que me aconselha tivesse maior 
proveito somente para você, sem mim, eu deveria fazê-lo por seu amor e 
seguir a sua vontade, e mais ainda quando é algo que me implica. Mas de 
que maneira poderei matar a meu marido, e como poderei eu com ele?

Disse o batuíra: – Eu vou lhe mostrar uma artimanha que, se você 
usá-la, conseguirá o que quiser.
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E disse a fêmea: Qual é?
[Responde o batuíra]: – Conheço um lagamar em um lugar onde há 

muitos peixes e muitos pescadores que, quando pescam algum grande, pegam 
uma estacaN22 e nela o espetam desde a cabeça até a cola. Vá àquele lugar e 
pegue um daqueles peixes, o que veja, traga-o a seu marido e dê-lo para co-
mer; quando o engula, a estaca atravessar-lhe-á na garganta e morrerá.    

A fêmea fez o que lhe aconselhou o batuíra, voou e foi aonde os 
pescadores estavam, pegou um peixe daqueles espetados, trouxe-o e o 
colocou perto do macho, seu marido. Ele o tragou e o pau lhe rompeu a 
garganta e morreu.

O batuíra e a fêmea icaram juntos alguns dias e ele lhe demonstra-
va grande amor e veneração. Então ela perguntou ao batuíra pelo marido 
que lhe prometera; ele voou até uma árvore que estava ali perto e encon-
trou um lobo-cerval que buscava o que comer; chamou-o e disse: 

– Coitado!N18 O que você tem e o que é que você quer?
Responde o lobo – Busco algo para comer.
 Disse o batuíra: Eu tenho um inimigo garça, muito gordo. Quero 

enganá-la, de modo que a trarei para você até a caverna que está em tal 
lugar. Vá àquela caverna e ique ali de tocaia. E quando a garça chegue lá, 
salte nela e a mate. 

E assim fez o lobo-cerval. Foi para a caverna e armou uma ciladaN16.
O batuíra voltou à fêmea e lhe disse: – Já estive em um lugar com 

um garço que é muito amigo meu e lhe falei sobre você, de quão formosa, 
instruída e quão perfeita você é; do amor que tem por mim e do lugar em 
que vivemos e de como você necessita um marido. Rogou-me que a levas-
se a ele, que lhe queria ver. Vamos até ele.

Ela concordou com ele. Ambos voaram e chegaram àquele lugar.
O batuíra disse à fêmea: – Vive naquela caverna e se não está ali 

agora, logo virá.
E ela, ávida de marido, foi logo para aquele lugar. O lobo, de tocaia 

atrás de uma penha, saltou e a levou à boca, matando-a.
E este é o exemplo de como perece aquele que se ia em um sócio 

falso em quem não se deve iar.
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6.3.3 Descrições e digressões 

A apresentação dos vocábulos selecionados e descritos quer deixar 
registrado uma experiência tradutória que tentou restaurar o amálgama 
signiicante do texto de referência e do texto traduzido através de uma 
leitura que colocou em movimento uma operação de linguagem que não 
buscava sobreviver pela idelidade ou por uma hipotética reprodução. A 
busca, ao contrário, quis questionar a linguagem e investigar a tensão no 
decorrer de suas digressões opostas, disseminadas ou renovadas para fa-
zer falar sentidos inspirados na cristalização, no entrelaçamento e no es-
fumaçamento de seus percursos. Com esta aproximação textual a tradução 
vai agir e constituir uma experiência tradutória cujo diálogo manifesta e 
dá a conhecer o que não se pode instantaneamente reconhecer como ras-
tros ilológicos do contato cultural e da história. Com esta perspectiva e 
desejo, os vocábulos anotados cumprem a função de cinzelar registros que 
permaneceram, entraram em desuso, se perderam ou puderam ser atuali-
zados em suas tramas signiicantes, captura do movimento que deine a 
tradução como deslocamento in continuum do sentido, aqui apresentada 
pelo contato das infantes línguas espanhola e portuguesa.  

6.3.3.1 Notas

N1 O título do capítulo se refere a duas aves, a garça e o çarapico/
maçarico. Döhla aponta que, por falta de uma referência equivalente 
à avestruz/ةماعن, os tradutores castelhanos adotaram o termo “garça”, 
provavelmente, a partir de uma característica animal comum relativa 
às pernas das aves - zanca/sanco, característica que também qualiica a 
família do maçarico. De acordo com o DRAE221, o termo zanca provém 
do latim tardio [início do românico] zanca ou tzanga, sugerindo uma 
provável relação com o persa antigo zanga/ẓāngā que faz referência a 
um calçado que cobria a perna (COROMINAS, 1987, p. 621). O termo 
se refere às patas ou às pernas largas das aves, às pernas humanas com-
pridas e inas, alinetes e indica ainda uma acepção relacionada à arqui-
tetura referente aos pilares de sustentação das escadas. Em português 
o termo sanco forma-se a partir de sanca, que deriva do latim tardio 
zanca e remete às pernas das aves, designando, em sentido igurado, as 
221 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. Disponível em: https://
dle.rae.es/?id=cKby2rF. Acesso em 26/07/2018.
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pernas inas e, em arquitetura, refere uma cimalha convexa que une as 
paredes ao teto. Curiosamente, o termo zanco, em espanhol, designa o 
que conhecemos em português como perna-de-pau que, por sua vez, 
marca também o nome popular da ave maçaricão. De acordo com Coro-
minas222 ou o DRAE, a etimologia de garza possui origem incerta, muito 
embora Rafael Lapesa (1986, p. 47), em seu estudo sobre o vocabulários 
espanhóis de origem pré-romana, indica a presença de marcas pré-célti-
cas ou celtas em zoônimos como garza, puerco e toro. De forma similar, 
o Aurélio descreve que, em português, garça tem a mesma origem do 
espanhol e refere a possibilidade de uma origem pré-românica através 
de karkia. Antenor Nascentes (1955, p. 235) refere à origem latina ar-
dea e informa que Duarte Nunes do Leão aponta uma origem do árabe. 
Como sinonímia de garça, a língua portuguesa, por inluência do tupi, 
apresenta o termo so’ko/socó para designar diversas aves ciconiformes, 
da família dos ardeídeos, semelhantes às garças, cujo habitat são lagoas, 
rios e alagadiços ou ainda, constitui-se em elemento fraseológico da 
expressão pernas de socó, remetendo à característica de pernas inas.

No exercício ad verbum a opção tradutória recaiu sobre as opções 
de garça e maçarico, mantendo a familiaridade entre a língua de partida e 
a de chegada. Na proposição tradutória ad sensum, manteve-se a escolha 
de garça para preservar a escolha castelhana que ixa assim o termo a 
partir do árabe que remetia à avestruz. Embora Corominas (1987, p. 372) 
relacione a historicidade de “macho” como adjetivo do sexo masculino 
ao texto de Calila e Dimna de 1251, assume-se a opção tradutória de le-
xionar o gênero e registrar garço para especiicar a descrição do marido 
“para a garça fêmea”, ou seja o garço, ressalvando que em ambos idiomas 
o termo garzo/garço remete a uma designação referente à cor azul esver-
deada dos olhos, a fungos e cogumelos.

O dicionário da RAE deine zarapito, a partir do galego zarapico, 
como “Ave zancuda ribereña, del tamaño de un gallo, de cuello largo 
y pico delgado y encorvado por la punta, plumaje pardo por el dorso y 
blanco en el obispillo y el vientre, que anida entre juncos y se alimenta 
de insectos, moluscos y gusanos”.  Döhla (2008, p. 596) aponta que a 
origem de zarapito - a quem Derenbourg ixou como pato, é incerta, mas 

222 Corominas (1987, p. 294) aponta a data de entrada deste termo, em 1251, associada ao Calila 
e Dima: “GARZA (ave zancuda y acuática), 1251. Vocablo propio del castellano y el portugués, 
origen incierto, probablemente de una base prerromana *KARKIA, céltica o precéltica, comp. el 
bret. kerc’ heiz íd. El lat. ardea ‘garza’ no tiene nada que ver con esta palabra castellana”.
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que se trata de uma alteração de zarapico em galego, composto com pico, 
por cierra-pico que, conforme Corominas talvez aluda ao “[...] que hace 
el ave con su gran pico al zamparse los animalitos de que se alimenta” 
(1987, p. 623). Döhla também sugere esta alteração pode ter se dado em 
função de um erro de leitura, pois no manuscrito A a letra c se parece a 
letra t; registra ainda que, como nome de ave, çarapico é também mencio-
nado no Libro de Buen Amor e cita outras três referências recolhidas pelo 
Corpus diacrónico del español [CORDE], da Real Academia Española. 

Por sua parte, Antenor Nascentes indica que a língua que serviu de 
veículo etimológico do termo maçarico para o português foi o espanhol223, 
através de uma remota origem céltica, e referencia ao estudioso Cortesão 
para especiicar que o termo espanhol “moracico deriva do môrbik, ave 
marinha; de mor, mar, e pik, bico, de aí a moracico e, por metátese do r e 
do c (ç), em maçarico” (1955, p. 308). Em consulta a dicionários de lín-
gua portuguesa224 identiica-se, com características similares ao verbete do 
DRAE, uma ave pernalta aquática nomeada como maçarico225 que remete 
a tarambola, pesca-em-pé e, com inluência tupi, batuíra, otuituí, ituituí, 
nomes vulgares de várias espécies de aves pertencentes à família Scolopa-
cidae e Charadriidae (escolopacídeos /caradriídeos) que designam aves 
de médio porte, de patas altas e bico longo, com plumagem geralmente 
acastanhada e branca, cosmopolitas e geralmente migratórias, cujo habitat 
são as regiões costeiras.

Na tentativa de recuperar o termo através da etimologia associa-
da à nomenclatura cientíica, consultou-se o livro The birds of india: 
being a natural history de Jerdon que refere que: “The Curlew is found 
throughout India, most abundantly perhaps near the sea coast, but also 
far inland, frequenting marshes, lakes, and rivers” (1864, p. 684). O ha-

223 Esta etimologia também é indicada no dicionário Michaelis: alteração do espanhol moracico. 
Anoto que Luiz Otávio Savassi Rocha, em seu estudo sobre João Guimarães Rosa e os maçaricos: 
do maçarico-de-coleira (Charadrius collaris) ao maçarico-esquimó (Numenius borealis), 
também se fundamenta em Antenor Nascente para situar a etimologia do maçarico. O texto 
está disponível em: https://www.medicina.ufmg.br/cememor/arquivos/guimaraesMacaricos.pdf 
Acesso em 26/07/2018.
224 Remeto aos dicionários de Antenor Nascentes, Caldas Aulete, Ferreira, A. B. H, Priberam, 
Michaelis, Houaiss, Cândido de Figueiredo, Lello Universal.
225 Cito a deinição encontrada no Aurélio (2009, p. 1241): “designação comum às aves 
caradriiformes, caradriídeas, escolopacídeas e recurvirrostrídeas, gêneros Charadrius, Arenaria, 
Capella, que têm pernas e bicos muito longos, dedos livres, com três anteriores e um posterior. 
Vivem nas praias marítimas, margens de rios e lagoas do interior. São comuns nas duas 
Américas. [Sin., nesta acepç.: batuíra, otuituí, ituituí, tarambola, pesca-em-pé. Cf. batuíra-do-
campo.]” 
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bitat corresponde exatamente à descrição textual de pélagos, marismas 
ou lagamares. No excerto referente à família Scolopacidae226, indica-se 
uma subdivisão, decorrente das diferenças entre os bicos ou as pernas, 
que situa subespécies de gênero, das quais destaco Tringinae e Numenius 
que, ao classiicar-se como grupo taxionômico, identiicam-se, conforme 
referência do The World Bird Database227, como Numenius arquata e Nu-
menius phaeopus. Os Numenius phaeopus se designam como Whimbrel 
(inglês), Maçarico-galego (português), maçaricão (Brasil) e os Numenius 
arquata remetem a Curlew (Eurasian), cujo equivalente seria o zarapito
-real228 em espanhol e o maçarico-real, em português. No Novo Dicioná-
rio da Língua Portuguesa, Cândido de Figueiredo229 (1913) refere que o 
maçarico-gallego, ou o maçaricão é, curiosamente, uma espécie peque-
na enquanto que o maçarico-real apresenta tamanho maior que o vulgar. 
Esta acepção abre a possibilidade de considerar a opção de maçarico-real 
como parceiro textual mais verossimilhante da garça, o que também recu-
peraria a deinição do DRAE explicitando seu tamanho próximo a de um 
galináceo, com dimensão similar a da garça, como pode ser observado na 
ilustração abaixo:  

226 “Família Scolopacidae: Bill typically long, slender, in many somewhat soft towards the tip, 
in others hard throughout; wings lengthened, as are the tertials; tail short; tarsus moderately 
long; toes slightly united by a very short web. Plumage brown, of various shades above, white, 
more or less tinged brown or ashy beneath. The Snipes and Sand-pipers form a continued 
series, graduating into each other, with various modiications of the bill, as to length, strength, 
hardness, and form. The bill is short in some, as in Tringa; curved in the Curlews; somewhat 
turned upwards in Limosa and Terekia; soft in the Snipes, moderately hard in Totanus. They may 
be divided, according to these modiications, (and in one case from the structure of the feet), 
into Scolopacinae, True Snipes; Limosina, Godwits; Numeninae, Curlews; tringinae, Stints; 
Phalaropinae, and Totaninae, Phalaropes; Sand-pipers.” (JERDON,T. C. The birds of india: being 
a natural history. Vol. III. Calcutta: George Wyman and Co., publishers, 1864. p. 669). Disponível 
em: https://ia601904.us.archive.org/7/items/in.ernet.dli.2015.42437/2015.42437.The-Birds-Of-
India--Vol3.pdf Acesso em 26/07/2018.
227 Avibase é um banco de dados sobre as aves do mundo que contém mais de 24 milhões de 
registros de cerca de 10.000 espécies e 22.000 subespécies de aves e suas distribuições em 12.000 
regiões, oferecendo suas taxonomias e sinônimos em vários idiomas. O site é hospedado por Bird 
Studies Canada, parceiro canadense da Birdlife International. Disponível em: https://avibase.
bsc-eoc.org/species.jsp?lang=ES&avibaseid=C06D1FF25B56C5B5&sec=summary&ssver=1 
Acesso em 26/07/2018.
228 Tradução a partir de Curlew, segundo The World Bird Database. Disponível em: https://
avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=ES&avibaseid=3BB5CBA66CF48884.
229 Disponível em Dicionário Aberto: http://dicionario-aberto.net/search/ma%C3%A7arico 
Acesso em 26/07/2018.
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Figura 6 - Imagem: Garça-real e maçarico-real por Luís Beleza Vaz.

Fonte: https://olhares.sapo.pt/familia-real-garca-real-e-macarico-real-
foto8892045.html

Os gêneros Numenius phaeopus, o arquata e o e Tringinae estão con-
templados também em Nombres en Castellano de las Aves del Mundo Re-
comendados por La Sociedad Española de Ornitologia, trabalho recopilado 
e publicado entre 1994 e 2012, em dezesseis números da revista Ardeola230, 
como parte da proposta para A Handbook of the Birds of the World. Destar-
te, a opção tradutória trabalha com o campo semântico Numeninae com o 
intuito de manter aberta a signiicação para a etimologia do galego, sugerida 
por Döhla e, por extensão, a origem céltica, referida por Antenor Nascentes, 
recuperadas na base de dados referenciada, através de whimbrel, sem contudo 
descartar a origem animal oriental identiicada a partir da inferência de Jerdon 
a respeito de curlew; a escolha, portanto, se justiica e relete a espécie maça-
rico a partir de zarapito, conforme banco de dados sobre aves.

Entrando no jogo signiicante da tradução, da leitura, optou-se por 
identiicar um dos pares, na proposta de tradução atualizada, a partir da si-
nonímia entre maçarico e batuíra231 possibilitada pelas acepções em por-

230 Disponível em: https://www.seo.org/wp-content/uploads/2014/02/OPISTHOCOMIFORMES-
GRUIFORMES-Y-CHARADRIIFORMES_3.pdf [https://www.seo.org/nombres-de-las-aves-
del-mundo-en-castellano/]. Acesso em 26/07/2018.
231 Disponível em: https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=ES&avibaseid=2C7A2673444B
ECF0 Acesso em 26/07/2018.
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tuguês. A etimologia de batuíra remete ao tupi mbatuí, onde mba signiica 
“coisa” e tuíra “parda”, referindo ao dorso cor de areia, conforme Ante-
nor Nascentes (1966) e Houaiss (2009). Esta opção tradutória mantém a 
ordem [Charadriformes], a família [Scolopacidae] e, curiosamente - razão 
que fundamentou a escolha tradutória232, acrescenta uma acepção que re-
força o sentido de traição desenvolvido semanticamente pelo relato, ao 
considerar que batuíra, além da referência à ave, signiica, em português, 
alguém não coniável, falso ou caborteiro, conforme entradas nos Dicio-
nário Enciclopédico Luso-Brasileiro Lello Universal (2002), no Moder-
no Dicionário da Língua Portuguesa (Melhoramentos, 1998), no Caldas 
Aulete (1987 ou na versão digital) e em Antonio de Morais Silva (1945). 

Como último comentário referente aos pares do título, acrescentar 
que ao escolher reforçar a rede semântica, perdeu-se a equivalência da de-
sinência de gênero ‘masculino’, contornada pela inserção do artigo mas-
culino diante do nome Batuíra233 valendo-se, portanto, de certa liberdade 
literária, de certa transgressão. 

N2 Segundo Döhla (2008, p. 676-677), este termo provém do latim 
‘phĭlŏsŏphus’ a partir do grego ‘φιλόσοφος’ – ilósofos, ‘el que gusta de 

232 Na deinição de maçarico dada por Aurélio identiicam-se como sinônimos o batuíra, otuituí, ituituí 
de origem tupi. Esta acepção relaciona as famílias Scolopacidae e Charadriidae que suscitam uma 
associação com a ave presente no Pañcatantra – XII: O casal de pássaros ṭiṭṭibha (2003, p. 166) 
que as tradutoras brasileiras associam ao jaçanã [jacana ou spinosa da ordem dos Charadriiformes 
e da família Jacanidae existentes na América do Sul]. Segundo Mánava-Dherma-Sástra (1825, p. 
440) a ṭiṭṭibha é sinônimo de Parra Jacana ou Goensis, o qual, segundo Jerdon (1864, p. 648-649), 
remete Lobivanellus goensis, indicus ou a Tringa, da família caradriídeos. Na página supracitada 
da Avibase – The world Bird database, o gênero Tringa [Charadriiformes e Scolopacidae] remete 
às aves brasileiras batuíra, maçarico, maçarico-da-praia, macarico-de-perna-amarela, Maçarico-de-
perna-amarela, pesca-em-pé, possibilitando assim a expansão do leque tradutório. Os registros dos 
cantos de sendas famílias podem ser associados à onomatopeia de Ituituí cuja origem tupi designa 
‘tu’i’- tuin como ave segundo observa-se nos registros dos cantos em: https://www.xeno-canto.
org/435084 [Numenius arquata], https://www.xeno-canto.org/346243 [Numenius phaeopus], 
https://www.xeno-canto.org/403964 [Vanellus indicus] e em https://www.xeno-canto.org/385358 
[Tringa]. Acesso em 26/07/2018.
233 Igualmente, tem-se notícia que Antônio Gonçalves da Silva (1838- 1939) - abolicionista, 
adepto da doutrina espírita, fundador do jornal Verdade e Luz, da Livraria e Editora Espírita, 
onde atuava como impressor e tipógrafo, devido a sua constante atividade recebeu o apelido 
de “o batuíra” por assemelhar-se à ave ligeira, de voo rápido, que frequentava os charcos da 
várzea do atual Parque D. Pedro II, em São Paulo. Antônio Gonçalves da Silva Batuíra assumiu 
o cognome como parte de seu nome e é citado no livro História e Tradições da Cidade de São 
Paulo cuja referência indica que, entre os anos de 1860 e 1870, o “teatrinho” do Batuíra na rua 
Cruz Preta, atual Quintino Bocaiuva, era um pequeno espaço da cidade dedicado à dramaturgia 
(BRUNO, 1954, p. 794, 874-875). As referências foram localizadas nas páginas web dos grupos 
espíritas fundados por ele e que também levam seu codinome: Grupo Espírita Batuíra do Brasil 
http://geb.org.br e de Portugal http://geb-portugal.org/batuira/, bem como no citado livro com 
três volumes de Ernani Silva Bruno, com prefácio de Gilberto Freyre e desenhos em cores de 
Portinari, publicado no Rio de Janeiro pela J. Olympio em 1954. 
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un arte o ciencia; (el) intelectual; ilósofo’ com uma acepção que se refere 
ao ‘indivíduo que se dedica al estudio de la ilosofía’ e outra que designa 
‘sabio; ilósofo’, ‘los que poseen sabiduría’ e ‘erudito, sabio’, ‘entendido, 
sabio’. Explica que a utilização deste termo está relacionada à inluência 
grega nos territórios árabes do século VIII, talvez ainda na Pérsia durante 
o século VI. A versão árabe de Kalīla wa-Dimna introduz o ilósofo como 
narrador, apagando a conexão religiosa com o brâmane que aparece na 
introdução do Pãncatantra com o nome de Vinuśarman, quem compôs 
os cincos livros para ensinar aos ilhos do rei Amaraśakti os conceitos de 
arthaśāstra e nītiśāstra, exempliicando o aludido em Status Ars.

N3 O termo ‘piélago/pélago’ tem sua etimologia associada ao latim 
‘pelăgus’ e este do grego πέλαγος/pélagos, portanto, compartem a mesma 
etimologia e uma rede semântica em português e em espanhol: referen-
ciam o mar com uma certa distância da terra, o mar profundo, inumerável, 
imenso. No entanto, a descrição textual do lugar geográico não parece 
corresponder às primeiras acepções dicionarizadas: “Dizen que cerca de 
la rribera de la mar auia vn piélago” /Dizem que perto da ribeira do 
mar havia um pélago/. A descrição fala de um local perto da ribeira – 
uma faixa de terra baixa, um alagadiço formado pela inundação das águas 
do mar ou de um rio, descrição que corresponde à enumeração descrita 
mais adiante no texto: Et las aues que solian venir a las rriberas e a 
los pielagos e a las marismas / As aves que costumavam vir às ribeiras, 
aos pélagos e às marismas/. O termo ‘marisma’, em português, deriva do 
mesmo termo em espanhol, cuja etimologia vem do latim ‘maritĭma [ora] 
“[orillas] del mar”, signiicando portanto, um terreno alagadiço à beira do 
mar ou rio. No exercício ad verbum, opta-se pela tradução de pélago. Esta 
escolha tradutória supôs a consideração de diversas variáveis, elencadas e 
dispostas na seguinte tabela, para demarcar as redes de sentidos envolvi-
das e o percurso – destacado em forma de negrito, que permeou a tradução 
ad verbum para fundamentar, constituir e remeter à escolha tradutória ad 
sensum. Assim: 

DRAE AURÉLIO - ANTENOR 
NASCENTES

Piélago Pélago

Del lat. Pelăgus<del gr. πέλαγος 
pélagos

[F.: Do lat. pelagus, i, do gr. pélagos.]
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1. m. Parte del mar, que dista mucho
de la tierra.
2. m. mar.
3. m. Aquello que por su abundancia
es dificultoso de enumerar y contar.
4. m. desus. Balsa, estanque.

1. Mar profundo; PEGO
2. Alto-mar. 
3. Fig. Imensidade, profundidade, 
abismo: um pélago de tristezas.

Pego
1. A parte mais funda de um rio, lago, 
etc; poção, poço
2. Pélago
3. Lagamar (1) 

AURÉLIO 

PEGO/ Lagamar

Lagamar - de lago + mar (sm)

1. Cova no fundo do mar ou de um 
rio; pego. 
2. Bahía ou golfo abrigado, no 
interior de um rio ou de uma 
enseada; alagamar;
3. Lagoa de água salgada.
4. (Bras.) MG Inundação pluvial pelas 
margens dos rios. 

CALDAS AULETE

Lagamar sm [de lag(o) + -a- + mar]

1. Recanto abrigado às margens de 
rio ou em enseada 
2. Lagoa de água salgada, esp. a 
cercada por um cordão de coral 
3. Escavação no fundo de mar ou rio 

MICHAELIS

Lagamar
1. MAR Lugar onde, em qualquer 
tempo, se pode lançar âncora com 
toda a segurança; pego.
2. Lagoa de água salgada cercada por 
corais.
3. Depressão no fundo de um rio ou 
do mar.
4. REG (BA) Ilha formada por detritos 
de erosão em que se fazem plantações.
5. REG (MG) Inundação pelas 
margens dos rios.
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DRAE ANTENOR NASCENTES

Balsa1 Voz prerromana* Balsa

1f. Hueco del terreno que se llena
de agua, natural o artiicialmente.
2. f. En los molinos de aceite,
estanque donde van a parar las
heces, agua y demás desperdicios
de aquel líquido.
3. f. En la vinatería y tonelería de la 
Andalucía Baja, media bota. 
balsa de aceite
1. f. Lugar o situación muy tranquilos,
por contraposición a otros agitados
o tensos. El departamento es ahora
una balsa de aceite.

Várias são as acepções deste 
vocábulo, o que sobretudo diiculta 
a etimologia. No sentido de charco 
pode vir do basco balsa, assinalado 
por Larramendi que signiica montão, 
daí reunião de águas em um ponto. 
Humbolt cita o nome de Balsa que 
tinha uma cidade Bética mencionada 
por Plínio. Signiicando matagal porde 
vir do latim baltea ou do ibérico 
boutia, neste caso seria preferível o 
ç. No sentido de dorna ou jangada 
também existem em espanhol.

*Balsa é o nome de uma cidade lusitana situada em um terreno
pantanoso e também a primeira mostra de ‘balsa’ em espanhol
e português (LAPESA, 1986, p. 48)

DRAE CALDAS AULETE

Estanque -  de estancar Estanco - F. Estancar.

1. m. Balsa construida para recoger
el agua, con ines utilitarios, como 
proveer al riego, criar peces, etc., o
meramente ornamentales. 
2. m. pl. germ. Silla del caballo.

adj. esgotado, esvaziado, despejado.  
s. m. (Port.) loja onde se vendem 
tabacos; estanque. 
(Ant.) Tanque, lago. F. Estancar.

MICHAELIS

Etim. der. regr. de estancar, como 
español.
Adj - Que esvaziou; estanque. 
sm 1 ANT Tanque de jardim.
2. Exclusividade ou monopólio no 
direito de negociar, concedido pelo 
Estado a uma companhia; estanque.

Ensenada Lagamar - Enseada

DRAE ANTENOR NASCENTES

Del participio de ensenar Particípio passado de um suposto 
verbo “ensear”, 
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1. adj. Dispuesto a manera o en
forma de seno.
2. f. Parte de mar que entra en
la tierra.

- derivado de seio 
- golfo.

CALDAS AULETE

sf.  [F.: en-2 + se(io) + -ada.]

1. Pequena baía, capaz de abrigar 
porto ou ancoradouro; ANGRA
2. Bras. Entrada de campo alagadiço.
3. GO Margens sombrias de rios ou 
córregos.
4. N Campo entre dois igarapés, 
fechado por mato em todos os lados 
menos um.

AURÉLIO

1. Pequeno porto ou baía, angra.
2. Recôncavo
3. (Bras.) Entrada de campo alagadiço
4. (Bras.) Área de campo entre dois 
igarapés ou numa volta de rio, quase 
naturalmente cercada, orlada de mato 
e fechada por todos os lados, menos 
um.
5. (Bras.) GO Margens sombrias dos 
córregos e dos rios.

PRIBERAM

1. Recôncavo na costa do mar.
2. Pequeno porto de abrigo.
3. Pequena baía; calheta; angra.
4. [Brasil] Campo entre dois igarapés, 
orlado de mato por todos os lados, 
menos por um.

DRAE CALDAS AULETE

Caleta  - De cala2 y -eta. Calheta - sf. - Etim. do espanhol 
“caleta”

1. f. Entrada de mar, más pequeña que 
la bahía.

1. Enseada estreita; ANGRA

Golfo1 Golfo sm
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Lat. Vulg.‘colphus’, del gr. κόλπος 
kólpos.

Do gr kólpos.

1. m. Gran porción de mar que se 
interna en la tierra entre dos cabos. 
2. m. Toda la extensión del mar.
3. m. Gran extensión de mar que dista 
mucho de tierra por todas partes, y en 
la cual no se encuentran islas. 
4. m. Cierto juego de envite.

1. Geog. Porção que mar que avança 
pela terra, formando ampla abertura.
2. Geog. Extensão marítima sem ilhas.
3. P.us. Geog. Ponto do oceano em 
que a profundidade é muito grande.
4. Depósito de diamantes em parte 
profunda do leito de rios.

 
A proximidade linguística, através do estudo e a análise das redes 

semânticas de piélago/pélago - lugar com destacada importância narrati-
va, induziu a escolha tradutória, para a tradução ad sensum, a priorizar o 
termo “lagamar” pois parece ampliar o leque signiicante e descritivo so-
bre o local descoberto pela garça macho: um recanto abrigado à beira-mar 
(ribeira), uma baía ou golfo abrigado, no interior de uma enseada orlada 
de mato ou com muitos caniçais/ et nasçio y vn cañaueral.  A escolha 
considerou a derivação por sinonímia de “lagamar” de ‘piélago/pélago/
pego’ e que, sua signiicância tece tramas com ‘enseada, baía, golfo ou 
calheta’, termos que se mobilizam tanto nos campos semânticos do es-
panhol quanto do português. Assim, na tradução ad semsum registra-se 
como: Dizem que perto da beira do mar, afastado dos pescadores, havia 
um lagamar ermo com muitos caniçais onde desaguavam muitos rios e 
havia muitos peixes. As aves que costumavam vir às ribeiras, aos lagama-
res e às marismas não iam até lá para pescar, pois se abasteciam do que 
encontravam junto ao mar perto de seus ninhos e seus ilhotes. 

N4 Cañaveral/canavial/caniçal – O DRAE registra que cañaveral 
deriva de cañavera, um local povoado por cañas o cañaveras, que, por 
sua parte, deriva do latim canna vera /caña verdadeira ou carrizo (este do 
latim ‘cariceus, de carex, -ĭcis) – uma planta gramínea espanhola. Segun-
do o DRAE, caña deriva do latim canna e designa o “tallo de las plantas 
gramíneas, por lo común hueco y nudoso” bem como nomeia uma “planta 
gramínea, indígena de la Europa meridional, con tallo leñoso, hueco, le-
xible y de tres a cuatro metros de altura, hojas anchas, un tanto ásperas, 
y lores en panojas muy ramosas. Se cría en parajes húmedos.” Antenor 
Nascentes (1955, p. 93) informa que o português arcaico apresenta como 
origem de canavial a canavea, cana, de cânave- do grego kánnabis pelo 
latim cannabe, uma forma paralela de cânhamo. Relaciona este termo ao 
espanhol cañaveral que remete para canaveira cuja origem talvez seja 
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do latim cannabaria, derivado de cannabis, cânhamo.  Antenor ilustra a 
etimologia de cana explicitando que deriva do grego kanna, junco, que 
pelo assírio-babilônico remonta ao esmero-acadiano (citando a Boisacq) 
e pelo latim canna, chega ao espanhol caña; italiano canna; francês canne 
(do It.). No exercício ad verbum foi mantido o termo canavial seguindo 
o projeto tradutório. No entanto, ainda que fosse possível manter cana-
vial na tradução ad sensum, a opção tradutória ixou caniçal, sinônimo de 
canavial que, de acordo com Aurélio designa: “quantidade mais ou me-
nos considerável de canas dispostas aproximadamente entre si; caniçal” 
(2009, p. 382); considerou-se que a canna referenciada designa “caule de 
várias plantas da família das gramíneas, tais como a taquara, o bambu, a 
cana-de açúcar” (2009, p. 380), entre outras, similar a primeira acepção 
descrita no DRAE. Sopesando a referência histórica, econômica e cultural 
da cana-de-açúcar no Brasil, a escolha priorizou caniçal com o intuito de 
sugestionar uma associação signiicante ao caule destas plantas e instaurar 
a imagem da vegetação comum aos pegos, às marismas, aos lagamares, 
criando, assim, um estranhamento que desloca a usual associação, em lín-
gua portuguesa, de “canavial’ como plantação de cana-de-açúcar. 

N5 Soler, em espanhol [DRAE], deriva do latim solēre e signiica, 
com relação aos seres vivos, ter o costume e, referindo-se a um fato ou 
coisa, ser frequente. A opção tradutória recaiu sobre “acostumar/costu-
mar” pelo acolhimento do campo semântico referente a ter ou adquirir 
o costume, uma frequência por repetição. O termo em português deriva 
do espanhol costumbrar/acostumbrar, composto através do latim co(n)
suetumen, por consuetūdo, -ĭnis, do latim clássico consuetudo, inis que 
signiica hábito, costume. 

N6 Observar que neste caso, o verbo fallar tem sua origem eti-
mológica no latim aflāre e signiica soprar, roçar com a respiração ou 
cheirar. Esta acepção é utilizada, em espanhol, na linguagem jurídica, 
para anunciar sentenças, no sentido utilizado em português para senten-
ciar, emitir sentenças, julgar, decidir, adjudicar, atribuir (fallar a favor 
de alguien). A outra acepção, do latím vulgar falliare, [espanhol fallar], 
mesma origem e rede semântica do termo em português, signiica errar, 
falhar, fracassar, desapontar ou mal funcionamento. No entanto, a língua 
castelhana antiga registrava o h mudo inicial com a letra f, segundo a eti-
mologia latina, escrevendo termos como falar/hallar, fermoso/hermoso, 
fecho/hecho ou fazaña/hazaña. Esta diacronia recupera o verbo fallar 
por sua derivação latina de aflāre / ‘soprar, com o sentido de encontrar, 
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de achar. Caldas Aulete explicita que esta evolução semântica se dá pelo 
fato de o vocábulo ter origem na linguagem dos caçadores e assim, do 
sentido primitivo do latim soprar passou-se ao de “sentir a proximidade 
da caça pelo odor, farejar”, logo “descobrir, encontrar a caça”, ou achar 
o que se busca. Considerando que Alfonso X, no processo de dotar o 
castelhano como expressão ilustrada introduziu vozes latinas, Rafael 
Lapesa (1986, p. 90) explica que o latim hispânico, no lugar de utilizar 
o latím clássico invenire, assumiu o latim vulgar e adotou uma metáfora 
própria da caça, aflāre, ressollar el perro al oler la presa, que passou a 
signiicar encontrar (esp. hallar, port. achar)”.

N7 Conforme o DRAE, derivada do latim sapor, -ōris, a quinta acep-
ção de sabor, em desuso, designa o “deseo o voluntad de algo” e pode ser 
reletida em português, pela mesma etimologia e com sentido igurado, 
como “desejo impulsivo; capricho”, conforme acepções presentes no Cal-
das Aulete, Michaelis, Aurélio.

N8 Aqui entende-se o relexivo com implicação afetiva, falar para 
si mesmo, silencioso, com desejo: Et dixo en su coraçon. Recuperando o 
contexto tradutório do texto, esta construção, segundo Lapesa, está rela-
cionada a uma característica dos tradutores medievais, do árabe ao cas-
telhano, que usualmente eram judeus; assim, expressões relexivas como 
en mi coraçón, con mi volontad são abundantes em textos bíblicos: dijo 
el necio en su corazón: no hay Dios (1986, p.  151).  A escolha tradutória 
contemporânea se relete como “Pensou esperançoso”. Anote-se, como 
detalhe, que a graia castelhana antiga substituía o x pelo j, caso de dixo 
por dijo, Quixote por Quijote - arcaísmo do espanhol que se manteve no 
contato com a língua portuguesa.  

N9 Guisar, segundo o dicionário da RAE, deriva de guisa (Ver N13) 
e signiica preparar alimentos sob ação do fogo, em um molho, depois 
de refogá-los ou organizar, compor algo e ainda apresenta um sentido 
obsoleto de cuidar, dispor e preparar. Segundo Antenor Nascentes (1955, 
p. 252) ‘guisar’ forma-se a partir de ‘guisa’ e desinência ar, signiican-
do, primitivamente, “preparar”, passando depois a especializar o sentido 
referindo “preparar com refogado”, acepções recolhidas pelo Aurélio, 
Caldas Aulete ou Michaelis. O Aurélio ta2mbém refere as acepções de 
ajudar, auxiliar, dirigir, encaminhar. Reletido ao longo do texto de Calila 
e Dimna, este termo é utilizado com o sentido obsoleto, conforme DRAE. 
Assim, o verbo guisar é mantido no exercício tradutório e atualizado na 
proposta de tradução como planejar (preparar, traçar um plano), conside-
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rando a terceira acepção oferecida pelo Aurélio como “preparar no sentido 
de traçar” e a quarta “encaminhar”, também referida no Michaelis como 
segunda acepção com a deinição etimológica a partir do espanhol por 
derivação de “guisa+ar”.  

N10 Segundo Döhla, (2008, p. 764) o sintagma Un peçe de los pe-
çes relete um arabismo sintático, muito embora não tenha localizado o 
sintagma modelo nas versões árabes por ele consultadas. Esclarece que, 
na versão hebraica de Joël, identiica-se a mesma construção espelhada 
na latina de Capua [piscis quidam existens in insula in tali loco]. Sugere 
que ambos tradutores tiveram como modelo um manuscrito parecido, pois 
esta construção se faz necessária em árabe para conseguir um estado inde-
terminado, estado que se tentou manter no exercício tradutório como “um 
peixe dos peixes de certa ilha”, atualizado na proposta ad sensum como 
“há entre os peixes de certa ilha um peixe”.

N11 O dicionário da RAE registra a origem fulano, na a partir do 
árabe hispânico fulán e este do árabe clássico fulān talvez derivado do 
egípcio pw rn este hombre. Em sua análise lexical, Döhla (2008, p. 683) 
expõe que fulán / fulana / fulano originam-se no árabe fulān, signiican-
do “certa pessoa” [um pronome indeinido] ou “certo” ou “tal [adjetivo]. 
Lapesa (1986, p. 138) designa a origem do indeinido árabe fulān “um, 
qualquer” e que de man kāna, “o que seja” originou-se mengano.  Döhla 
propõe tal como tradução de fulān em sua análise lexicográica. Maximi-
lian Schele de Vere (1853, p. 59) acrescenta que o árabe fulān, designa 
pessoas as quais não se quer designar mais diretamente e que muitas vezes 
vem seguido de tal, caso similar do uso em português. Tanto o espanhol 
quanto o português utilizam, com a mesma carga semântica, as expres-
sões fulano y mengano/ zutano – “fulano e beltrano/ sicrano” (pron. indef. 
subst.). A origem etimológica de “fulano/fulana”, em língua portuguesa 
também identiica-se ao árabe e, segundo o Aurélio, é “uma designação 
vaga de pessoa incerta ou de alguém que não se quer nomear” (2009, p. 
943). Antenor Nascentes (1955, p. 228) identiica o árabe como origem 
etimológica de fulano, e como tradução apresenta o termo “certo”. A esco-
lha tradutória na tradução ad verbum recaiu em ‘certo’ considerando que, 
na posição sintática precedente ao substantivo, acentua, especiicamente, 
o sentido indeterminado mobilizado pelo termo árabe na função de pro-
nome indeinido adjetivo. Na tradução ad sensum, segundo o contexto, 
optou-se por utilizar “certa ilha”, “em um lugar” e “em tal lugar”, qualii-
cando e ao mesmo tempo indeinindo a referência. 
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N12 Döhla especiica que a graia do termo vestiblo no ms. A, re-
ferenciado e exempliicado no CORDE a partir deste mesmo sintagma, 
difere do manuscrito B, onde sempre aparece grifado como vestiglo. La-
carra (1984, p. 404) sugere como sinônimo “animal” e indica a presença 
deste termo no Libro de Buen Amor [as edições consultadas para recon-
irmar esta informação apresentam a graia vestiglo]. Segundo o dicio-
nário da RAE, vestiglo deriva do baixo latim besticulum e este do latim 
besticŭla, diminutivo de bestia, bestia, animal salvaje, designando um 
monstruo fantástico horrible. Em seu estudo lexicográico árabe-es-
pañol, Döhla (2008, p. 585-588) analisando o uso de animal [animal em 
geral], animália [fera, animal de presa], bestia [fera, animal selvagem] 
e vestiglo [fera, animal de presa], airma que cada um dos termos é em-
pregado a partir de um modelo árabe especíico, de modo que somente 
animal tem aplicação geral enquanto que as demais se referem a animais 
selvagens. Ainda segundo Döhla, os tradutores castelhanos buscaram imi-
tar e adaptar o traço estilístico da literatura árabe referente a riqueza de 
sinônimos. A escolha tradutória para vestiblo foi, em sendas propostas tra-
dutórias, o termo “fera, referendada pela entrada no dicionário de Antenor 
Nascente (1955, p. 213) que indica que “fera” deriva do latim fera, em 
espanhol iera, e designa “animal selvagem”, estabelecendo assim uma 
correspondência semântica com as indicações do DRAE, Lacarra e Döhla. 
Embora a origem de vestiblo esteja relacionada ao latim besticulum/bes-
ticŭla, como diminutivo de bestia, a tradução reservou este sinônimo 
para designar o par “bestia/besta”, cuja proximidade linguística indica 
sentidos similares e uma mesma origem etimologica. O DRAE indica que 
bestia origina-se do latim bestia e designa animal cuadrúpedo; animal 
doméstico de carga (caballo, mula, etc); monstruo (ser fantástico); 
persona ruda e ignorante,” e outras expressões e locuções. O Aurélio 
(2009, p. 289) registra que “besta” tem origem no latim bestia e la-
tim tardio besta, nomeando “um quadrúpede, principalmente de grande 
porte; animal de carga; mulo; pessoa muito curta de inteligência;” além 
de outras acepções utilizadas no Brasil como: “égua; indivíduo pre-
tencioso, pedante, presunçoso; insigniicante; sem importância; à toa”. 

N13 Este termo guisa - que deu origem a guisar, segundo o dicioná-
rio da RAE, tem sua etimologia relacionada ao germânico wîsa - confe-
rindo com o inglês wise e o alemão Weise e signiica: 1. f. Modo, manera 
o semejanza de algo. 2. f. desus. Voluntad, gusto, antojo. 3. f. desus. Cla-
se o calidad.” Antenor Nascentes (1955, p. 252) destacando seu uso an-
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tiquado, indica a mesma origem etimológica especiicando que se trata 
de um fundo germânico primitivo, anterior à invasão gótica. A primeira 
acepção espanhola coincide com o sentido atribuído ao termo em por-
tuguês como modo, maneira, feição, constituindo-se como elemento da 
expressão “à guisa de/a maneira de”. Esta “forma de proceder”, de fazer, 
guarda relação com o sentido de “preparar” do verbo “guisar”. Em Cabo 
Verde, segundo o Dicionário Priberam234, “guisa” é empregado com o 
sentido de comemoração de falecimento ao mês ou ano e, segundo Auré-
lio (2009, p. 1017), signiica um velório com choro, pranto, carpido. Ra-
fael Lapesa (1986, p. 115), analisando a passagem do latim ao romance, 
durante a época visigoda, indica que o substantivo guisa foi adotado com 
o sentido de “preparar, dispor” e que durante os séculos XII e XIII, foi 
utilizado para a formação de advérbios compostos iera guisa, ieramente.

N14 De acordo com Döhla, (2008, p. 638) desvito, deriva de desvitar, 
de vito e signiica nutrirse, alimentarse, sustentarse / alimentar, mantener, 
sustentar. O dicionário da RAE remete a victo com origem no latim victus 
signiicando sustento diário.

N15 Rafael Lapesa, com relação ao latim vulgar e ao latim hispâni-
co, comenta que

[…] la romanización de la Península comenzó a 
ines del siglo III a.C, al tempo que Ennio y Plauto 
empezaban a elaborar literariamente el latín. Así 
como en América sobreviven usos que en los siglos 
XVI y XVII eran corrientes en español peninsular 
y hoy no existen en él, de igual modo el latín de 
Hispania retuvo arcaísmos que en Roma fueron 
desechados. Por ejemplo, el esp. cueva, catalán y 
portugués cova, exigen un latín cŏva, anterior a la 
forma clásica cava (1986, p. 88).

N16 A seleção do termo çelar/celar permite observar o decurso 
da transmissão desta forma linguística e restituir uma trama signiican-
te primitiva. No DRAE235, celar aparece em três entradas. A primeira se 
forma a partir do latim tardio zelāri que signiica tener celos, mostrar 

234  Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, 2008-2013. Disponível em: https://dicionario.
priberam.org/guisa. Acesso em 04/08/2018.
235 Disponível em: http://dle.rae.es/?id=88WnAwI|88XJzWt|88Xcf5V. Acesso em 26/08/2018. 
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celo, adorar, e este pelo latim zēlus, ardor, celo, derivado do grego ζῆλος 
zêlos, de ζεῖν zeîn, hervir. Esta forma e origem correspondem, em língua 
portuguesa a “zelo” do grego “fervor, ardor, emulação”, através do zelu 
(AURÉLIO, 2009, p. 2092; NASCENTES, 1955, p. 532). Em português, 
“zelar” do latim eclesiástico zelare, corresponde à primeira entrada do 
espanhol zelāri e designa: “ter zelo por; ter zelos ou ciúmes; tratar com 
zelo; administrar diligentemente; tomar conta de (algo ou alguém) com 
o máximo cuidado e interesse; tratar com zelo ou desvelo; velar; cuidar, 
velar, interessar-se” (AURÉLIO, 2009, p. 2092). O DRAE refere, em sua 
segunda acepção, o ato de observar a una persona o sus movimientos y 
acciones por recelos que se tienen de ella e, na terceira, vigilar a los de-
pendientes o inferiores para cuidar de que cumplan con sus deberes e, na 
quarta, Atender con esmero al cuidado y observación de la persona ama-
da, por tener celos. No contexto da tradução, Çelar la poridad / “zelar 
pelo segredo, pela conidência”, o termo derivado do latim zelāri conlui 
com o sentido do latim clássico celāre que, conforme o DRAE, signiica 
encubrir/ocultar, ou seja, ao zelar pelo segredo, guarda-se, oculta-se. O 
CORDE236 registra 50 casos de çelar em 34 documentos e uma das corres-
pondências, datada de 1251, se extrai de Calila e Dimna, do sintagma aqui 
destacado: et la señal del buen entendimiento es çelar la poridat. Desí 
fuese la fenbra al çarapico. A língua portuguesa não assimilou o verbo 
celāre para o sentido de ocultar ou encobrir. No entanto, a partir do par-
ticípio deste verbo - celāre, encontra-se o substantivo feminino “cilada” 
que designa o ato de se ocultar para esperar o inimigo ou a caça e atacá-lo, 
ou seja, como sinônimo de emboscada ou armadilha. Caldas Aulete refere 
uma provável entrada do termo ao português através do espanhol celada, 
presente no texto de referência como çelada.  Antenor Nascentes indica 
que “celada” deriva do latim cassis, celata, como em espanhol celada e 
designa um elmo cinzelado (1955, p. 106), deinição e origem idêntica à 
primeira entrada de celada registrada pelo DRAE (yelmo cincelado). Em 
consulta ao Diccionario general etimologico de la lengua española237, de 
Echegaray de 1887, celada, do latim celātus / ocultar designa uma pieza 
de la armadura antigua que servia para cobrir y defender la cabeza, mas 

236 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE). Corpus diacrónico del español. 
Disponível em: http://www.rae.es. Acesso em 26/08/2018. 
237 Remeto a: Echegaray, Eduardo de. Diccionario general etimologico de la lengua 
española. Vol.2. Madrid: Faquineto, 1887. Disponível em: https://archive.org/details/
diccionariogener02echeuoft/page/192 Acesso em 21/09/2018. 
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também, referindo-se à milícia, nomeia uma emboscada de gente arma-
da en paraje oculto, acechando al enemigo para asaltarle descuidado 
ó desprevenido e ainda, enquanto metáfora, designa o engano ó fraude 
dispuesto con artiicio y dissimulo, inspirando a frase metafórica: caer en 
la celada, reconhecida em língua portuguesa como “cair em uma cilada”. 
Corominas (1987, p. 143) deine celar como encubrir, ocultar a partir 
do latim celare e aponta seu registro histórico a partir do inal do século 
XII. O Dicionário Priberam238 dá como etimologia para o termo “cilada”, 
o latim tardio celata, de celātus -a, -um, particípio passado de celo-are 
que signiica “esconder, calar”, e compartilha das acepções oferecidas por 
Caldas Aulete, Michaelis239 ou pelo Aurélio como um substantivo femini-
no que designa um “lugar escondido apropriado para esperar o inimigo ou 
a caça; emboscada; Armadilha;” e em sentido igurado, “deslealdade, trai-
ção, perfídia.” (2009, p. 466). Segundo estudo de Lopez Pereira240, o ter-
mo celada, signiicando emboscada, aparece em Cantar de Mio Cid como 
fruto da leitura de Crônica Mozárabe de 754, em De rebus Hispaniae de 
Rodrigo Ximénez de Rada, através de um cronista anônimo que descreve 
a batalha de Poitiers, e em textos latinos itálicos de princípios do século 
X que a utilizam como termo da língua militar, emboscada, anteriores ao 
usos em romance castelhano do século XIII. Buscou-se manter na cons-
trução tradutória ad verbum, segundo a construção frasal e o contexto, o 
termo “cilada” como ato de se ocultar em um local estratégico para espe-
rar e atacar, icar emboscado ou armar uma cilada. Na proposta ad sensum 
repercutiu-se a locução “armar uma cilada”, recuperando o diálogo entre 
as línguas em contato, e estabelecendo nova trama, ou diálogo, com o 
termo “tocaia” – do tupi tokáia, que designa o esconderijo que oculta o 
caçador para espreitar a caça, ou seja, uma emboscada.

N17 O termo pieça aparece relacionado a la mar, recordando que, 
em espanhol, este substantivo é classiicado como ambíguo enquanto ao 
gênero, podendo, portanto, ser referido como el/la mar a partir de uma 
opção referente a diferenças de registros ou nível de idioma, preferências 

238 Dicionário Priberam da Língua Portuguesa. Disponível em:  https://dicionario.priberam.org/
cilada. Acesso em 21/09/2018.
239 Disponível em: http://www.aulete.com.br/cilada e https://michaelis.uol.com.br/moderno-
portugues/busca/portugues-brasileiro/cilada/. Acesso em 21/09/2018. 
240 Remeto a: LOPEZ PEREIRA, J.E. Latim Medieval y Filologia Hispana. A propósito de 
ciuliter, celata, uirtus. Verba, 10, p. 155-168, 1983. Disponível em: https://minerva.usc.es/xmlui/
handle/10347/4946 . Acesso em 23/06/2018.
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dialetais, setoriais ou pessoais241. O uso do gênero feminino se vê asso-
ciado às pessoas com relações mais diretas com o mar como pescadores, 
marinheiros ou para descrever estados altamar, mar calma, mar gruesa 
ou ainda abundância, como na expressão la mar de. Na Galícia, região 
com reminiscências culturais celtas, é habitual a referência ao mar com 
o gênero feminino, além da etimologia galego-portuguesa arcaica ixar 
os substantivos “im, mar, planeta e cometa” com o gênero feminino. 
Esta breve digressão contextualiza o termo em destaque para introduzir a 
deinição que se apresenta no dicionário da RAE identiicando a origem 
de pieça a partir do celta pĕttĭa para designar pedazo. A primeira acepção 
se descreve como pedazo o parte de una cosa e se verá subentendida na 
décimo oitava acepção que remete a um emprego, em desuso, que signi-
ica cantidad / “quantidade” ou seja, como “porção de uma magnitude”. 
Em português, o dicionário Michaelis cita uma origem relacionada ao 
latim vulgar pettĭam e ao espanhol pieza e o Aurélio apresenta esta en-
trada a partir de uma origem etimológica celta pĕttĭa / “pedaço”, com a 
descrição de “parte ou pedaço de um todo indiviso”, de uma grandeza. 
Antenor Nascentes não cita o termo “peça” em seu dicionário etimológi-
co, embora associe a origem de “pedaço” ao grego pittákion / “remen-
do”, ao latim pitaccĭum e ao espanhol pedazo. Entretanto, em espanhol, 
a nona acepção de pieza signiica espacio de tiempo o lugar, o que parece 
ajustar-se melhor à contextura textual ainda que cause certo conlito na 
escolha tradutória que acolhe sendas possibilidades. Assim, ante a inca-
pacidade de poder aplicar o mesmo termo “peça” e manter a similaridade 
da construção textual, no exercício tradutório ad verbum a escolha recaiu 
sobre o termo “distância” para abrigar o campo de localização físico do 
maçarico com relação ao mar e reairmar o campo semântico do desloca-
mento da garça fêmea que vai até ele - [“Então foi-se a fêmea ao maça-
rico que estava no mar à boa distância”]. Esta escolha implica e signiica 
a medida de um espaço físico que se estabelece entre lugares ou pessoas, 
uma parte de um todo, uma “peça”, um pedaço. Em contrapartida, na 
proposta tradutória ad sensum, considerando a etimologia céltica pĕttĭa / 
“peça” e sua deinição de “pedaço” - do latim pitaccĭum, é possível, em 
português, a partir de “pedaço”, recuperar a possibilidade de referir-se 
a um “período ou espaço de tempo” [no Aulete (indeinido), Michaelis 
(longo), Aurélio (curto)], reletido pela acepção de pieça em espanhol. 

241 Normas de estilo y redacción - Manual de Estilo DOG - Xunta de Galicia. Disponível em:  https://
wikidog.xunta.gal/index.php/Normas_de_estilo_y_redacci%C3%B3n Acesso em 29/09/2018.
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Deste modo, entrando no jogo da signiicância, restabelece-se o reen-
contro etimológico e semântico entre “peça, pedaço”, em português, pela 
escolha tradutória que, brincando com o sentido, opta por ixar sua opção 
através de “tempo” [“Em seguida a fêmea foi até o batuíra que estava no 
mar há um bom tempo”].

N18 Cuita > Cuyta/ coita. O DRAE deine cuita a partir de cuitar do 
occitânico coitar e designa trabajo, alicción, desventura e, em desuso, 
ansia, anhelo, deseo veemente. Antenor Nascentes (1955, p. 126) iden-
tiica sua etimologia a partir do latim coctare, cozer, tomado metafori-
camente no sentido de aligir. O Dicionário Aurélio deine “coita” como 
“pena, dor, alição” ou “necessidade, precisão”. Refere que sua etimologia 
deriva de “coitar”, do latim coctare < coctu, por coactus, particípio pas-
sado de cogere que, em sentido arcaico, designa “causar coita a; aligir; 
desgraçar”. Caldas Aulete refere “coitar” como signiicado de “desgraçar, 
magoar” como no castelhano cuita. Coita também refere o gênero poético 
medieval Coita de amor ou Cantiga [< do céltico cantica] e a cantiga 
XXVII de Alfonso el Sabio, em galego-português (língua da escrita lírica 
na Península Ibérica) utiliza a coita d’amor com o sentido de pena: Par 
Deus, senhor, /en quant’eu for/de vós tan alongado, /nunca en maior/ 
coita d’amor, /nen atan coitado/foi eno mundo/por as senhor/homen que 
fosse nado, /penado, penado.242 Com uso atual, derivado do particípio de 
“coitar”, permaneceu “coitado” como adjetivo – “digno de pena; desgra-
çado, infeliz, mísero”, e como interjeição - exclamação que exprime dó, 
pena, compaixão.

N19 Este sintagma se constituiu na principal diiculdade tradutória 
do texto o que, por sua parte, desvelou a presença e evidenciou o proces-
so de leitura e das escolhas tradutórias, passadas e atuais.  O trecho tra-
balha um sentido claramente adversativo em árabe, conforme indicação 
do Prof. Jarouche e, no entanto, a estrutura sintagmática em castelhano, 
minha referência, não apresenta e, logo, não possibilita, uma construção 
similar em português, minha meta. A interpretação permite a referência de 
um sentido adverso à permanência da felicidade vivenciada pelos pares 
garça-maçarico / batuíra com relação ao futuro ou com o passar do tem-

242 PAREDES, Juan. El cancionero profano de Alfonso X El Sabio. Santiago de Compostela: 
Universidad, Servizo de Publicacións e Intercâmbio cientíico, 2010. (p. 139). Cabe aqui 
relembrar, com Menéndez Pelayo, que el mismo pueblo castellano que entonaba en la generosa 
lengua de Burgos y Toledo sus gestas heroicas, se valía del gallego para las cantigas de escarnio 
y de maldecir (2008, p. 167). Disponível em: http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/
bmcpg256. Acesso em 29/09/2018.



312

po. No entanto, comparando os dois manuscritos escorialenses, a versão 
castelhana do ms. A registra como locução adverbial a miedo e, o ms. B, 
en este mundo. Além disto, o ms. A - referência desta proposta tradutória, 
ixa com função de complemento preposicionado a nos, registrado no ms. 
B como años na função de circunstancial de tempo.  
Ms. A: ¿Et viste a alguno que este a miedo que durase en alegría e en 
viçio por que ouiese de durar a nos?»
Ms. B: ¿O viste alguno que en este mundo durase con alegria e con viçio 
syenpre por que oviese de durar a nos [años]?»

Döhla (2008, p. 480) observa que Allen, Keller e Linker leem 
años e que Cacho/Lacarra propõem a nos, ixação seguida por Deren-
bourg e pela versão hebraica. No ms. B está grifado años embora Döhla 
ixe o texto seguindo o ms. A y registre a nos e alerte, em nota tradutória, 
a questão do til (~) como sinal de nasalização. No entanto caberia con-
siderar, como justiicativa, a presença ou não do antigo sinal colocado 
pelos copistas, por economia, para indicar a presença de duplicidade 
das consoantes duplas latinas que culminou com a transformação do 
latim annu a a’no > año como indicativo da palatização fonêmica /ṋ/ já 
presente em leonês, castelhano, aragonês e em pronuncias moçárabes, 
distintos do galaico-português que simpliicou esta consoante dupla em 
/n/ (LAPESA, 1986, p. 166). Por sua parte, Teyssier, em seu estudo so-
bre o galego-português, indica que o til é um “sinal de abreviação que 
serve frequentemente para indicar a nasalidade das vogais, que pode vir 
também representada por uma consoante nasal.” (2007, p. 29). A versão 
francesa, a partir da versão hebraica, explica: ou bien la fortune est-elle 
jamais restée idèle à qui que se soit pour que nous puissions espérer 
qu’elle sera plus constante pour nous?. A edição de José Maria Merino, 
realizada a apartir da edição da RAE de Alemany y Bolufer, dos manus-
cristos escurialenses A y B, de Cacho/Lacarra e de Döhla, propõe: ¿Viste 
a alguien que esté a salvo que la alegría y el placer se desvanezcan al 
cabo? (2015, p. 255).

O Prof. Jarouche esclarece que Ms. Árabe 3478 da Biblioteca Na-
cional de Paris é omisso em relação a este trecho. No entanto, indica que 
o manuscrito 3900 da British Library e o manuscrito da Biblioteca de 
Munique, ixado por Derenbourg, apontam para possibilidade de assumir 
a ixação de a nos: “Em nenhuma das versões existe algo que possa ser 
lido como “anos”. Então acho que é mesmo “a nós”, no sentido compara-
tivo adverso: se não duraram para ninguém (os favores do mundo), o que 
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os faria durar para nós?”243. Com base nos manuscritos citados, o Prof. 
Jarouche disponibilizou uma aproximação tradutória: 
- M.s 3900: “acaso viste alguém para quem o mundo tenha sido generoso 
com (ou: acaso viste alguém sobre quem o mundo tenha derramado) suas 
alegrias para que elas possam icar para nós?”
- Ms. depositado na Biblioteca de Munique: “acaso viste alguém para 
quem o mundo tenha durado com suas alegrias e benesses para que possa 
durar para nós?”244

A solução para a especiicação do termo “a nós” iltrou outras pos-
sibilidades de construção sintagmática, muito embora o problema com-
parativo adverso seja de difícil solução na versão castelhana e, conse-
quentemente, na tradução ao português. A consulta das múltiplas funções 
e sinonímias arcaicas assumidas pelo integrante “por que” tampouco fa-
cilitou a opção de utilizar uma conjunção adversativa, sobretudo porque 
o próprio castelhano já possuía mas (átono) – do advérbio latino magis, 
enpero ou en pero, do latim in per hoc, para cumprir esta função adver-
sativa, aliás, recurso utilizado em outros sintagmas do texto. As possibi-
lidades de uso de “por que” podem aplicar-se signiicando a que/ e / en 
tal manera que/ que; de forma similar “por” poderia signiicar “para” e 
“que”, e este último ainda pode ser empregado como “qual, ca, como”. 
Para abrigar o sentido de um acontecimento contrário ao que se enuncia, 
recupera-se a acepção do verbo “durar” como “existir por um determina-
do período de tempo; permanecer, persistir; continuar a existir; viver” e 
também a locução estar a miedo, do latim metus / temor. Igualmente, é 
possível identiicar uma rede semântica relacionado a um acontecimen-
to adverso a partir da locução adverbial estar a miedo que signiica, em 
desuso, conforme a RAE, por miedo, de miedo, o con miedo. Roque Bar-
cia, em seu Dicionário Etimológico, deine o medo como algo natural, 
la aprensión viva del peligro, que sobrecoge y ocupa el ánimo e propõe 
uma diferenciação relacionada ao temor que se associa ao intelectual: El 
miedo, considerado como hecho que se prevé, se convierte en temor. […] 
El temor es el convencimiento del ánimo, el efecto de la relexión que le 
hace prever y le inclina a huir el peligro245. O temor portanto, aparece 

243 JAROUCHE, Mamede Mustafa. Re: Consulta. [on-line] Mensagem pessoal enviada para o 
autor. 8 de novembro de 2018.
244 Idem Ibdem. 
245 BARCIA, Roque. Primer diccionario general etimológico de la lengua española. Volume 3. 
(1823 – 1885). Barcelona, Seix Editor: 1902. (p. 749-750). Disponível em: https://archive.org/
details/primerdiccionar03barcgoog/page/n752. Acesso em 26/09/2018.
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vinculado ao pressentimento de que ocorra algo desagradável, embora 
não se saiba o porquê e assim, enlaça-se o sentido da dúvida, da incerteza, 
ou falta de coniança sobre o que possa acontecer, no contexto textual, 
com a persistência, a duração desta situação idílica vivida pela garça e 
pelo maçarico/batuíra que icticiamente se coloca sob ameaça. Com estas 
observações espera-se justiicar e esclarecer o percurso da leitura e da 
escolha tradutória, fundamentada no campo semântico do temor/dúvida, 
para buscar manter como referência o sentido mobilizado pela construção 
do texto de referência castelhano, de certa forma, um temor por uma si-
tuação adversa ou contrária a que se vive. Com maior ou menor acerto, a 
tentativa registrada ambiciona recuperar os rastros da rede semântica que 
envolve e se dissemina por este pequeno trecho.

N20 Em espanhol o termo tosigo está dicionarizado como tósigo e 
designa veneno, ponzoña ou toxina. Corominas (1987, p. 576) destaca 
seu registro associado à tradução de Calila e Dimna em 1251. A origem 
etimológica deriva do latim toxĭcum / tosigo e este do grego τοξικόν/to-
xikón, veneno para emponzoñar las lechas, veneno, derivado de de τόξον 
tóxon, arco. Roque Barcia (1902, p. 182) refere a qualquer tipo de veneno. 
O curioso deste exemplo é a marca de latinização do registro bi fonêmi-
co /k+s/, do qual deriva a representação desta posição intervocálica do 
–x– com valor de /s/, presente no insipiente castelhano. Em sua aborda-
gem sobre a transição do latim vulgar ao latim hispânico, Rafael Lapesa 
registra que a derivação de toxĭcus > tósigo é uma marca pertencente a 
língua falada246, cujo processo fonético não esteve desvinculado de remi-
niscências cultas, embora observe que a ação da cultura não foi suiciente 
para mantener la integridade formal de la palabra, pero sí para frenar 
o desviar el proceso fonético iniciado en ella; el resultado es lo que los 
linguistas llaman semicultismo (1986, p. 108-109). Döhla sugere ponçoña 
/ ponzoña como sinonímia equivalente, o que, por sua parte, corresponde-
ria ao português “peçonha”. O termo em português apresenta etimologia 
e acepções similares, de modo que optou-se por adotar “tóxico” para o 
exercício tradutório e “veneno” para a proposta ad sensum. 

N21 O termo choça aparece registrado no DRAE como choza, uma 
derivação etimológica do galego ou português que signiica: 1. f. cabaña 

246 Coloquialmente, como observa a professora Martha Pulido, o arcaísmo do termo “tósigo”, 
na região de Antioquia, Colômbia, é utilizado para referir-se a uma pessoa cujo contato faz mal, 
alguém insuportável, através da expressão “ese es un tósigo”. Asunto: Unos detallitos. [on-line] 
Mensagem pessoal enviada pela professora. 4 de fevereiro de 2019.
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[construcción rústica]” e Rafael Lapesa, por sua parte, indica que capanna 
/ vivienda celta (1986, p. 50) é um celtismo presente no latim. Corominas 
também associa a datação deste registro à Calila e Dimna e remarca que 
CHOZA, 1251, ‘cabala’, vocablo típico, del castellano y el portugués. 
Parece ser derivo de chozo ‘choza pequeña’, que a su vez vendrá del 
latim ‘pluteus’ ‘armazón de tablas, ija o móvil, con que los soldados se 
guarecían de los tiros del enemigo’ (1987, p. 198). Em português, o Auré-
lio não oferece a etimologia e deine “choça”, em uma primeira acepção, 
como “cabana”, do latim tardio capanna que signiica “habitação humil-
de, pobre”. Caldas Aulete indica uma origem controversa e o Michaelis 
sugere que a etimologia é desconhecida, embora relacione a entrada, no 
português, através do espanhol choza. Antenor Nascentes (1955, p. 115) 
por sua parte, indica que “o árabe ‘khuss’, cabana de palha, a que Eguil-
za atribui origem latina, é foneticamente impossível (M. Lübke, REW, 
661)”. Ainda segundo Nascentes, Lübke aceita o latim ‘pluteu’ /parapei-
to, embora A. Coelho ofereça dúvidas quanto ao sentido, por apresentar 
um /a/ aberto provindo de uma /u/ breve, e Lokotsch rejeita esta suposta 
derivação latina por não explicar o /ch/ espanhol de ‘choza’. Sobre este 
aspecto, Teyssier (2007, p. 29) ressalva que, na segunda metade do século 
XIII, são estabelecidas certas tradições gráicas, entre as quais a utilização 
de /ch/ para a africada [tš] diferente do [š], ao qual se aplicava a graia /x/, 
e acrescenta que esta graia já era usada em Castela com o mesmo valor. 
A parte disto, a tradução castelhana utiliza o vocábulo choça grafado com 
/ç/, da mesma forma que utiliza pieça cuja etimologia está relacionada ao 
celta. O CORDE247 registra 155 casos em 85 documentos com a presença 
de choça e o extrato com maior antiguidade data de 1251, retirado de Ca-
lila e Dimna do capítulo De las garças e del çarapico [Dizen que en vna 
tierra auia vn rreligioso en vna choça”, “e eran los omnes muy pagados 
de aquella choça”; “E ouo el rreligioso vn gato e ato lo en la choça”; “Et 
quando vido al rreligioso atar el gato en la choça,”; “ca el rreligioso me 
izo iel de su choça]. Teyssier (2007, p. 16) refere que o grupos iniciais 
em latim pl-, cl- e l-  deram origem ao ch ([tš]), assinalando esta mudan-
ça como uma inovação do galego-português - também reconhecida no 
leonês ocidental [entendido como zona de transição fonética] e que não 
é observada em zonas moçárabes, afetando às palavras que constituem o 
fundo mais popular da língua; assim, plaga > chaga, clave > chave, lam-
247 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE). Corpus diacrónico del español. 
http://www.rae.es. Acesso em 29/08/2018.



316

ma > chama, possa explicar, talvez, a presença do /ch/ espanhol de choça 
/ choza por via galaico-portuguesa. Em espanhol a evolução deste grupo 
inicial, após queda da consoante, teve sua alteração transcrita em ll- como 
nos casos de pluvĭam > lluvia, plumbum > plomo, plorare > llorar, plicare 
> llegar.  O professor Marcos Bagno (2007, p. 45)248, relaciona a diferen-
ciação deste domínio linguístico galego-português à origem linguística 
celta e destaca a passagem com os exemplos pluvĭam > chuva, plumbum > 
chumbo, plorare > chorar, plicare > chegar, reforçando a possibilidade de 
considerar a origem galego portuguesa < celta pelo latim pluteum [plural] 
plutea > choça/choza. 

N22 A etimologia do termo estaca, tanto em espanhol quanto em 
português (DRAE, Aurélio, Caldas Aulete, Michaelis, Antenor Nascen-
tes,) é atribuída ao gótico stakka. Segundo Lapesa, Teyssier ou Bagno, o 
termo exempliica a presença do substrato germânico, predominantemen-
te visigótico, incorporado ao léxico latino antes da chegada dos romanos 
à Península (2007, p. 51). A partir do século V, com a presença de suevos, 
vândalos e visigodos, são adotadas novas palavras, sobretudo as que se 
vinculam a arte militar, como por exemplo: darothuz > dardo; hĕlm>el-
mo/yelmo ou stakka>estaca. Corominas data seu registro por volta de 
1140, passível de identiicar-se a partir do germânico probablemente de 
un gót. ·STAKA íd, cuya existencia se deduce del ingl. stake, anglosajón 
staca, escand. ant. stjaki.” (1987, p. 253).

248 BAGNO, Marcos. Gramática histórica do latim ao português brasileiro. Brasília, UNB, 2007. 
Disponível em: http://www.gpesd.com.br/baixar.php?ile=100. Acesso em 26/07/2018.
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7 OUTRAS CONSIDERAÇÕES 

“Apenas uma saída; à direita, à esquerda, para onde quer que fosse;
eu não fazia outras exigências; a saída podia também ser apenas um engano; 

a exigência era pequena, o engano não seria maior. 
Ir em frente, ir em frente!” (KAFKA, Um relatório para uma academia)

O legado teórico de Even-Zohar estabeleceu uma metodologia para 
os Estudos da Tradução que possibilitou a conexão de múltiplas teorias 
e hipóteses a certas situações histórico/culturais. Este arcabouço teórico 
dos polissistemas pulveriza os sentidos e rende leituras inteligíveis, fun-
damentadas na proposta de que para provar [lo que sabe], para testar suas 
hipóteses teóricas, deve-se fazer pesquisas. Essa é sua proposta prática: 
ler, investigar, esquadrinhar uma realidade cultural dinamicamente para, a 
partir dessas relações, estabelecer e recuperar a teoria. Aqui, acredita-se, 
modelo e prática se sobrepuseram. O termo “pesquisa” (COROMINAS, 
1987, p. 454) se inscreve em castelhano, como investigación, em 1155, 
relacionado ao particípio do antigo verbo pesquerir “investigar”, como 
alteração da articulação latina de perquirire, derivado de quærere, “bus-
car”. Em 1251, data-se a derivação ‘pesquisar’ remetendo à tradução de 
Calila e Dimna. Este fragmento da história ampliado nessa abertura con-
ceitual permitiu à literatura traduzida ostentar uma condição de referente 
com relação aos sistemas culturais, salientando suas particularidades, sua 
capacidade de romper ou inovar critérios tradicionais identiicados e esta-
belecidos como ordem. 

Os polisistemas ou as múltiplas redes simbólicas se conectam e 
fundam diferentes leituras a partir das relações observadas. A descrição 
dessas relações, atravessadas no texto traduzido de Calila e Dimna, partiu 
de uma leitura, sempre lutuante, que tratou de estabelecer paradigmas 
signiicantes dos contatos culturais e linguísticos desenvolvidos como 
uma prática escriturária constituída em espaços metonímicos, nos des-
locamentos de uma operação de linguagem que presentiicou ausências, 
transladou e se traduziu em uma atividade produtora de sentidos. Ao re-
passar a escrita na história, através de e perscrutando a tradução, mapea-
ram-se rastros e elementos conceituais que permitiram agenciar negocia-
ções complementárias de sentidos e abrir fendas em seu longo processo 
tradutório, crítico e historiográico. Estas negociações se pautaram em 
uma abordagem do texto mobilizando o sentido, não em sua imanência 



318

reletida em outro, mas como um outro nível signiicante disseminado 
pela tradução. A leitura crítica aqui apresentada pesquisou, investigou a 
difração destes sentidos considerando as formas de expressão estrutural 
e formal, discursiva e linguística, através de uma composição de relatos 
breves em prosa literária traduzida, supostamente datada em 1251. 

A tradução se reletiu e se exempliicou como um movimento de 
deslocamento, de transgressão e disseminação através da linguagem. Esta 
concepção permitiu observar a linguagem por seu fundo social, como prá-
tica política da cultura entretecida por um texto traduzido árabe que fundou 
um texto traduzido em castelhano que possibilitou outro texto traduzido em 
português. Um texto descentrado cujo estatuto se abriu a uma pluralidade 
de signiicações, obtidas através do jogo ininito do sentido, para desenhar 
uma leitura que recusa a signiicação uniicada, a jaula da completude. A es-
trutura descentrada é também uma estrutura desejante que não cria sentidos 
absolutos, teológicos. Antes, trabalha com a vontade de escrever, vontade 
que circula e se instala como travessia de um texto a outro. 

Partindo, portanto, das inscrições cinzeladas pela leitura crítica 
desta tradução, a interlocução evidenciada pelas línguas em contato ins-
taura, como tema desencadeado a partir da pesquisa de Calila e Dimna, 
desta investigación, a possibilidade de seguir os rastros desta composição 
tradutória através da identiicação de outros entretextos disseminados nos 
sistemas de literaturas traduzidas à língua portuguesa com maior acuida-
de e em busca do atravessamento cultural pela transgressão de fronteiras 
entre as metáforas textuais de Ocidente e Oriente. O desejo inicial do 
trabalho, focalizando o entrelugar multilinguístico e multicultural de To-
ledo, estabeleceu um percurso que pode ir além, pode fazer ressurgir ou 
enunciar outras verdades metafóricas a partir da tradução. 

Sem pretensões conclusivas, inalizo considerando que o trabalho 
tradutório assim como o da escrita da história e o da crítica, enquanto 
escrita, são predicados da leitura e da enunciação de um sujeito que de-
seja falar, deseja traduzir sentidos, entendê-los. Estes movimentos não se 
desvinculam de seu caráter de produção signiicante, desta transgressão 
albergada na linguagem. Destarte, a tradução como disseminação do sen-
tido se inscreve como paradoxo, transgride o limite da doxa, da idelidade 
a uma palavra “original” como “impulso à verdade”, como imanência, le-
gislação ou censura. Partindo de um texto para fundar outro texto, o movi-
mento tradutório acessa uma linguagem que existe enquanto produção de 
linguagem, enquanto signiicância a qual, por deinir-se neste “relatório 
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para uma academia”, se prova na relação do texto ou da tradução como 
atravessamento, como passagens que levam adiante, se disseminam, não 
param [...] 

Sentidos que pedem, para ser inscritos, por esse ponto inal fora da 
“frase” [.]
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