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RESUMO 

 

A paródia é definida como um gênero imitativo e burlesco. Sua origem possivelmente 

remonta a Antiguidade grega, mas de difícil identificação de seu aparecimento e autor(es). 

Neste estudo, trabalharemos com a paródia grega a Batracomiomaquia, obra em 304 

versos, atribuída a um Pseudo-Homero (c. séc. II a. C.), desenvolvendo uma tradução 

comentada para o português do Brasil. Objetivamos, com isso, investigar e debater as 

opções decididas pelo tradutor em seu texto de chegada, averiguando se tanto este quanto 

o texto-fonte se aproximam ou se distanciam; e, dessa forma, expor o quanto esse tradutor 

exerce presença em seu texto de língua de chegada (no aspecto da visibilidade). Do ponto 

de vista teórico, pesquisaremos alguns conceitos de tradução (por exemplo, a concepção 

de texto original), baseando-se em teorias como a de Pym (2017), Arrojo (2007), Amorim 

(2005), Venuti (2019, 2021), Schleiermacher (2010), Mundt (2008) e Sobral (2008). 

 

Palavras-chave: estudos da tradução; batracomiomaquia; paródia; homero; 

herói-cômico.  



 

 

 

ABSTRACT 

 

Parody is defined as an imitative and burlesque genre. Its origin possibly dates back to 

Greek antiquity, but it is difficult to identify its appearance and author(s). In this study, 

we will work with the Greek parody of the Batrachomyomachia, a work in 304 verses, 

attributed to a Pseudo-Homero (c. 2nd century BC), developing a commented translation 

into Brazilian Portuguese. We aim to investigate and discuss the options decided upon by 

the translator in his target text, ascertaining whether both it and the source text are close 

to or far from it; and, thus, to expose how much presence the translator exerts in his target 

language text (in the aspect of visibility). From a theoretical point of view, we will 

research some concepts of translation (for example, the conception of original text), 

drawing on theories such as those of Pym (2017), Arrojo (2007), Amorim (2005), Venuti 

(2019, 2021), Schleiermacher (2010), Mundt (2008), and Sobral (2008). 

 

Keywords: translation studies; batrachomyomachia; parody; homer; mock-heroic. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em uma antiga escultura em relevo (figura 1), conhecida por vários testemunhos 

passados e contemporâneos, intitulada de “O Relevo de Arquelau” ou “A Apoteose de 

Homero”1 , temos em um dos detalhes esculpidos, ao que parece ser Homero sentado num trono 

e, abaixo de seus pés (pouco visível), dois minúsculos camundongos (figura 2).  

Figura 1 – Apoteose de Homero 

 
 

        Buxton, Richard . O mundo completo da mitologia grega / Richard Buxton ; tradução de 

Jose Maria Gomes de Souza Neto. - Petrópolis, RJ : Vozes, 2019. p.32. (Apoteose de Homero) 

 

Figura 2 – Homero sentado em seu trono 

 

 
Apoteose de Homero - Ampliação do detalhe 

 
1 Frieslander p.6. 
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A escultura sugere ser da época de Arquelau (c. séc. II a. C.) e, nesse sentido, 

provavelmente nos remeteria a um poema herói-cômico de 303 versos hexâmetros, a 

Batracomiomaquia2. A autoria dessa obra, entretanto, é controversa, pois havia autores de 

épocas passadas que a consideravam um escrito de pouca importância feito por Homero e outros 

que apontavam pertencer a um cário chamado Pigres3 .  

 Assim, mesmo com as dificuldades de datação e autoria, esse estudo focalizará num 

desenvolvimento de uma tradução comentada desse poema herói-cômico. Dessa forma, 

incidiremos numa investigação e discussão sobre o quanto o texto-fonte, a Batracomiomaquia, 

e a sua tradução, o texto de chegada (texto-alvo), se aproximam ou se distanciam, para, sob essa 

perspectiva, tentarmos visualizar a presença do tradutor em seu texto, na sua língua de chegada, 

tornando-o visível em seu trabalho. 

 A Batracomiomaquia, A Guerra de Rãs e Ratos, é mais comumente vista pela 

tradição como uma paródia aos versos homéricos, Ilíada e Odisseia. Além disso, mantém um 

diálogo com a fábula esópica, dando-nos pistas preliminares importantes no entendimento da 

obra (texto-fonte), possibilitando-nos primeiramente nos voltarmos ao conceito de obra 

original, como ponto de partida desse trabalho. Ainda assim, incursionaremos através de nossa 

linha teórica sugerida, pontos de reflexão e debates com alguns teóricos da tradução e que 

poderá contribuir na questão da importância ou não do tradutor na visibilidade de seu trabalho 

frente a obra original. 

 Dessa forma, dividimos esse trabalho em duas partes, onde a primeira tenta 

conhecer o texto-fonte a partir de autores que estudaram seu aparecimento através de relatos 

antigos. Para isso, dedicamos um primeiro capítulo Sobre a Batracomiomaquia, origens e 

autores, a fim de situarmos em que provável contexto histórico a poesia surge, arrolando 

questões e dúvidas acerca de quem a escreveu e em que período, época a obra já era conhecida.  

A partir dessa datação e autoria aproximadas, entraremos no segundo capítulo, 

Batracomiomaquia: resumo, estrutura e personagens, com suas específicas subdivisões, com 

atenção voltada aos minúsculos personagens da história e seus respectivos nomes, conforme a 

natureza de cada um e outras peculiaridades.  

 Para isso, entretanto, será necessário também observarmos outros aspectos mais 

aprofundados da obra, e para isso contaremos com os estudos de Christensen e Robinson (2018) 

– já a partir do terceiro capítulo, em que adentraremos nas discussões sobre Linguagem e gênero 

 
2 Βᾰτρᾰχομῠομᾰχία , ἡ , batalha de rãs e ratos, título do poema épico-cômico atribuído a Homero, cf. Plu. 2. 
873f. (LIDDELL, p.311, 1996). N.T.(nossa tradução) 
3 Lesky 1984, p.8. 
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na Batracomiomaquia, com duas subdivisões: a primeira com A tradição homérica e a Paródia 

épica, em que comentamos como a influência homérica estende-se ao gênero épico herói-

cômico, principalmente na paródia, termo este também debatido e de evidente importância para 

o desenvolvimento desse estudo. Na segunda parte, Diálogo com a fábula, nos concentraremos 

sobre o texto fabulístico de Esopo, em que sugerimos haver um diálogo entre essa narrativa no 

poema herói-cômico e a tradição homérica, movimentando esse estilo na Batracomiomaquia e 

subvertendo aspectos épicos a favor de minúsculos personagens, sugerindo um viés 

humorístico, contrabalançando com as reais intenções do poeta na feitura da narrativa paródica. 

 Dando prosseguimento a pesquisa, a análise perscruta o poema cômico com base 

em autores, textos, observando possíveis pistas sobre o estilo, a maneira usada pelo poeta na 

tessitura de seus versos. Além disso, são inegáveis as analogias e referências a 

Batracomiomaquia, atestando, para esse trabalho, uma contribuição enorme para a sua tradução 

e, consequentemente, os comentários.  

 No capítulo seguinte, Fragmentos, a transmissão do poema e outros poemas herói-

cômicos, espreitamos algumas obras fragmentadas e que nos chegaram graças a antigos escritos 

que a descreviam e nos legaram seus testemunhos. O principal deles, a Galeomiomaquia, A 

batalha da doninha e dos ratos, embora incompleta, aproxima-se em seu estilo a 

Batracomiomaquia e reforça, junto aos comentários, chegarmos possivelmente ao texto-fonte. 

Nesse sentido, temos a menção de outra obra fragmentada, Margites, citada por Aristóteles 

(384-322 a. C.) e outras mais tardias, oportunamente aqui debatida pelo seu aspecto satírico. 

Ainda nesse capítulo, falaremos um pouco mais sobre a conturbada transmissão do 

poema, além das incoerências e interpolações que o cercam. Assim, finalizamos essa parte 

falando com base principalmente em West (2003) sobre Outras menções, testemunhos de 

temáticas semelhantes. A Catomiomaquia e a Gatomaquia mencionando duas obras satíricas, 

já bem tardias, porém completas: uma de Teodoro Pródromo (c. 1100 – 1160) a 

Catomiomaquia, a Batalha do gato e dos ratos e a Gatomaquia, a Guerra dos gatos e dos ratos 

- um poema burlesco do espanhol Ignacio de Luzán. 

 Com base nessas possibilidades de contextualizações e influências dos capítulos 

anteriores, comentaremos no quinto capítulo especificamente, de que forma desenvolvemos 

nosso processo de reescrita do texto-alvo. Para isso, importantes teóricos da tradução foram 

debatidos, como Venuti (2019, 2021), Arrojo (2007), Amorim (2005), Mittmann (2003), Mundt 

(2008) e Sobral (2008), delineando nossa linha teórica na tradução da Batracomiomaquia.  

 Em seguida, no sexto capítulo, Tradução, notas e texto grego, mostraremos duas 

traduções da Batracomiomaquia e o texto grego. Na penúltima etapa desta pesquisa, 
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Considerações finais, sugerimos nosso intuito de mostrar que a continuidade ao debate acerca 

da tradução poética tem sua relevância, não na busca de um fim definível para esse intento, mas 

na prevalência absoluta de que é na jornada por entre as diversas trilhas que o tradutor tentará 

alcançar o leitor, sem perder de vista seu foco, seu guia, embora para isso ele tenha que produzir 

outra obra e dando continuidade a um debate em que “traduzir será sempre um gesto de um 

sujeito que recoloca tessituras em movimento”4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Faleiros, 2012, p. 13. 
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2 Sobre a Batracomiomaquia, origens e autores. 

 Antes de averiguarmos sobre alguns aspectos da tradução da Batracomiomaquia 

como, linha de pesquisa, fundamentação, metodologias entre outras, convém ressaltar em que 

período histórico esse poema aparece e, quem foi seu possível autor. Para tanto, a partir desse 

capítulo, debateremos sobre seis grandes estudos cujos autores 5   nos contemplaram com 

análises mais específicas do poema herói-cômico: Hosty (2020), Christensen e Robinson 

(2018), Fonseca (2018), West (2003) e Possebon ( 2003). 

Dessa forma, embora apresente poucos versos, a Batracomiomaquia exibe traços 

de poetas como Calímaco e Moscos, além de ser uma composição considerada tardia. O poema 

não é mencionado antes do primeiro século antes de Cristo e, numa análise linguística, 

dificilmente seria pré-augustana. Os versos que mostram os caranguejos parecem estar em 

estreita relação com o epigrama de Estátios Flacos, que possivelmente tenha escrito na época 

de Augusto. Entretanto, esse breve poema que eleva ao tom épico a pequena narrativa de guerra 

entre minúsculos animais, tem uma “pré-história” que remonta há muito antes da Ilíada e da 

Odisseia (WEST, 2003).  

A dificuldade em acharmos obras verdadeiramente legítimas e completas da 

Antiguidade, já é um fato conhecido, o que dizer então de um pequeno poema como a 

Batracomiomaquia que, por tradição, é atribuída a Homero. Outro problema mencionado por 

antigos testemunhos, seria restringir ao bardo somente suas obras principais (CHRISTENSEN; 

ROBINSON, 2018). 

De acordo com  Bliquez (1977, p. 11-25), possivelmente, a Batracomiomaquia 

pode ter vindo da Grécia Antiga, perpassando pela Roma Imperial e difundindo-se intensamente 

no seio popular no Período Bizantino. 

O poema composto de 303 versos hexâmetros é mencionado em Plutarco 

(Queronea, 46 d. C. – Delfi, 125) em três ocasiões: na primeira, reproduzindo a fala de 

Heródoto, quando este o menciona como uma comparação a Batalha de Plateia, dizendo ser 

Pigres seu autor. Na segunda, relata uma fala de Alexandre, em que diz está havendo uma 

batalha na Arcádia, semelhante à batalha dos ratos. E na terceira, diz que o Margites e a 

Batracomiomaquia não foram escritos por Homero. Já o Suda, um lexicólogo do século X d. 

C., escreve no verbete Pigres, um cário do mesmo nome, por sua ligação com Artemísia e 

Mausolo, pondo a obra em 480 a. C. . Porém, no verbete Homero, confunde o autor da obra 

entre Homero e Glauco. O lexicólogo também menciona que o gênero 

 
5 Todas as citações em língua inglesa, são traduções nossas. 
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herói-cômico estava em alta na época. Tanto Marcial (Roma 64 d. C. – 104) como Estátios 

(Nápoles, 40-50 d. C. – 96), dão o poema como autoria a Homero (Maeônio), em que Estátios 

relaciona Plauto, autor de Mosquito (POSSEBON, 2003). 

De acordo ainda com o autor, esses são os testemunhos que essas edições exibem, 

além da famosa imagem em mármore de Arquelau de Priene6. Contudo, desde a Antiguidade 

enfatizamos que a autoria do poema a Homero é colocada em dúvida. Entretanto, se seguirmos 

a indicação de Fabrício Possebon, em se adotando como autor o cário de Halicarnasso, Pigres,  

ao menos teríamos uma datação aproximada com o Período Clássico. Porém, o autor indica 

outras obras cujos textos apontam proximidades com a Batracomiomaquia como, Aristófanes 

(c. 445 a. C. -  388 a. C. ), Calímaco (Cirene, 310 a. C. – Alexandria, 240 a. C.), Mosco (séc. II 

a. C.) e Esopo (séc. V a. C.) e explica que se nos basearmos nelas, inicialmente, nos 

posicionaríamos em torno do século II, no período Alexandrino. 

Essas referências são controversas, pois, conforme Christensen e Robinson (2018) 

explicam, nem rãs aparecem na Guerra dos ratos de Plutarco e nem na imagem em relevo de 

Homero. Mas, de acordo com West (2003), outros estudiosos mencionam possíveis narrativas 

análogas a Batracomiomaquia, embora todas tenham desaparecido, como a de Pseudo-

Heródoto, que menciona uma Batalha de estorninhos (uma espécie de pássaro); e Hesíquio de 

Mileto, que lista uma Batalha de aranhas e uma Batalha de grous. Esse último, talvez nunca 

tenha existido. Ele pode ter sido derivado da referência de Estrabo para A Batalha homérica de 

Grous e Pigmeus, ao qual alude a Ilíada. O que temos, precisamente, são as primeiras 

evidências relacionando a Batracomiomaquia a Homero, datando perto do final do século I a. 

C., nos escritos de poetas romanos como Marcial e Estátios7. Assim, em seu Epigrama, Marcial 

atribui à Batracomiomaquia a Homero, por meio de um adjetivo, Maeônio. Já Estátios, na 

Epístola do primeiro livro de Silvae, julga a Batracomiomaquia como uma obra literária, 

usando-a como referência. 

Ainda conforme esses autores, se mencionarmos a Vida de Homero, mesmo com 

suas especificidades, com data no Período Romano e além, colocam a Batracomiomaquia junto 

às obras de Homero. Aqui, se mostra como um divertimento lúdico ou uma prática intelectual 

e poética. Considerada desse modo, pela elite intelectual romana do século II d. C., como um 

poema homérico de menor escala. 

 
6 Ver figura 1, p.6. 
7 Marcial e Estátios o aceitaram como contrapartida homérica da Culex Virgiliana, o prelúdio leve de uma obra 
mais séria do poeta épico. O pequeno poema também é visto em Pseudo-Heródoto (Vitae) e em alguns dos 
outros. Um fragmento dele é encontrado em um papiro do segundo século, o papiro de Oxyrhynchus. (West, 
2003) 
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A aceitação dos estudiosos antigos parece sugerir que a Batracomiomaquia faria 

parte das obras homéricas desde que, porém, sob caráter menor, pois a viam como um jogo 

poético, e uma atividade mental revestida de aspectos didáticos voltadas para jovens. 

Ainda assim, não podemos dizer se o poema dos dois Escoliastas romanos ou o 

Vitae a Homero, é o mesmo que possuímos. Entretanto, um papiro bem mais recente publicado 

(P. Oxy. 4668), ilustra versos de nosso poema, podendo ser datado do século II ou III antes de 

Cristo. Contudo, se atribuirmos a Homero (séc. V a.C.) ou Pigres (Império Romano) a autoria 

da Batracomiomaquia, nos depararmos com uma grande distância temporal e cultural. O que 

as evidências demonstram, pois, a partir do próprio poema, é a influência sobremaneira dos 

períodos helenístico e romano (CHRISTENSEN; ROBINSON, 2018). 

A tradição textual da Batracomiomaquia apresenta numerosas anomalias métricas, 

esclarecem ainda os autores, uma abundância em leituras variantes e várias passagens (mais 

longas) que parecem irremediavelmente confusas. O poema desfrutara de uma grande 

popularidade na Idade Média. O mais antigo manuscrito sobrevivente da obra é do século X d. 

C., Baroccianus 50, abrigado em Oxford. Já Ludwich et al. (1896 apud CHRISTENSEN; 

ROBINSON, 2018), observa que este manuscrito contém poucos destaques marginais, mas 

exibe sinais significativos de correções e alterações posteriores. Outro pesquisador, T. W. Allen 

(1912 e 1946), conforme explica Ludwich, fez uma revisão mais detalhada dele. Assim, em 

comparação com o recente papiro achado (P. Oxy. 4668), parece demonstrar alguma 

continuidade.  

Ainda detalhando algumas peculiaridades da obra, esclarece Ludwich et al. (1896 

apud CHRISTENSEN; ROBINSON, 2018), o poema contava com vinte grandes manuscritos 

dos séculos X a XV a. C., usufruindo de uma explosão de popularidade do século XV, data essa 

referente às quarenta e sete cópias da obra principal. Um dos poemas centrais sobre os quais o 

manuscrito está dividido e agregado, é a inclusão das linhas interpoladas 42-52. A maioria dos 

manuscritos inclui essas linhas, que são amplamente consideradas como uma interpolação 

bizantina; entretanto, muitos desses escritos anteriores também as incluíram. Ainda assim, as 

primeiras referências a Batracomiomaquia são de autoria romana (c. séc. I a. C.), mas não seu 

progenitor, pois em paralelo, temos as indicações gregas tardias. 

Os estudos até aqui exibidos, demonstram a dificuldade em analisar a 

Batracomiomaquia. Desde os comentários mais relevantes acerca de sua origem e autoria, até 

o próprio texto-fonte em si, requerem cuidado na observação dos relatos antigos, antes de 

chegarmos a alguma conclusão. De uma certa forma, nesse trabalho, somos levados a crer, que 

ora a poesia, vista como paródia homérica, tenta igualar-se a mesma, descrevendo na narrativa 
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personagens minúsculos semelhantes aos grandes heróis8, cantados pelo bardo. E ora tornara-

se um exercício “introdutório” na manipulação de seus versos para uma aproximação à tradição 

homérica, por exemplo. 

Com efeito, a partir dessas dúvidas e contradições entre os Escoliastas, nosso 

direcionamento na busca de um melhor entendimento da Batracomiomaquia, prossegue 

abrangendo um breve resumo e alguns aspectos sobre a estrutura e os personagens do poema. 

A esse respeito, enfatizamos as importantes contribuições desses autores, na visualização do 

poema cômico como um todo, antes, porém de adentrarmos em sua linguagem propriamente 

dita. As críticas a esse respeito parece-nos, entretanto, levam-nos a considerar que grande parte 

dos estudiosos aceitam o fato de que o poema paródico, além de subverter aspectos épicos de 

grandiosidade, por exemplo, dialoga com o tom fabulístico. E, para termos um pouco mais de 

certeza sobre esse aspecto, estudaremos no  terceiro capítulo a relevância em adotarmos (ou 

não) esse conhecimento no desenvolvimento de nossa reescrita (texto-alvo) do poema herói-

cômico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Fonseca, 2018. 
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3 A Batracomiomaquia: resumo, estrutura e personagens 

Outros dados importantes acerca do poema herói-cômico e que também foram 

discutidos nos trabalhos dos autores pesquisados no capítulo anterior, dizem respeito à fácil 

estruturação do poema. Os resumos seguem essa mesma linha com poucas diferenciações para 

cada autor em seus conteúdos. Mas, são as personagens do enredo da Batracomiomaquia, um 

dos focos principais desse trabalho. O poema épico-cômico é, por conseguinte, breve em sua 

narrativa. Facilmente demarcável e com personagens minúsculos aspirantes a combatentes 

grandiosos, traídos por uma exceção que os nomeia por características caricaturadas próprias 

de sua raça ou ostentação9. 

A Batracomiomaquia, por seu estilo e história, baseia-se em inúmeros gêneros 

distintos10. Dessa forma, trataremos de resumi-la , a fim de contextualizarmos melhor sua 

narrativa. Portanto, a ação, delineia-se com uma introdução vergada de elementos épicos, 

conquanto do início de poemas desse tipo, aludindo à Musa. O poeta prossegue, mas em tom 

fabulístico 11 . A partir daqui alguns personagens centrais começam a surgir. Psicárpax, o 

primeiro deles, já bem fustigado pela perseguição por uma doninha12, depara-se com um lago 

e, cansado, resolve beber de suas águas. Mas, uma rã, Fisignato,  surpreende-se ao ver o rato e 

inicia uma conversa. Após isso, o rato, curioso por ver o reino das rãs, monta nas costas do 

anfíbio. Porém, ao se dar conta da loucura empreendida, já no meio do lago, arrepende-se. Para 

piorar a situação, uma serpente surge repentinamente, a uma certa distância, fazendo a rã 

mergulhar fundo nas águas, esquecendo-se do rato em suas costas13.    

Mesmo lutando contra o afogamento inevitável, Psicárpax (O rato ladrão de 

migalhas) esbraveja contra Fisignato (o bochechão). Contudo, no momento da tragédia, outro 

rato, observando a situação, apressa-se em informar ao rei, Peleu (lamão). Este, invoca 

apressadamente uma assembleia e, em conjunto com seus súditos, decidem vingarem-se do 

ocorrido. Antes disso, o rei lamentara a perda de dois outros filhos, tendo apenas Psicárpax 

 
9 West, 2003. 
10 Hosty (2020), Christensen e Robinson (2018), Possebon (2003) e Fonseca (2003). 
11 Conforme West (pp. 232-3,2003), o início da narrativa assemelha-se a uma fábula, mas o poeta dá à história 
um rumo diferente: ao invés da rã sucumbir sendo levada por um pássaro, na fábula A rã e o rato, ela convida o 
rato a conhecer seu reino, oferecendo-lhe suas costas para atravessarem o lago. O desfecho trágico – a morte 
do rato, dá início à guerra. 
12 Os gregos, como afirma West (2003), já tinham conhecimento no século V a. C. sobre gatos, mas consideravam 
a doninha como inimiga “padrão” dos ratos. O tema egípcio da Guerra dos Gatos e Ratos na época ptolemaica, 
foi adaptado em um poema grego em estilo épico acerca de uma batalha entre os ratos e uma doninha ou 
doninhas. A existência de um papiro desse tipo fora suposta antes mesmo de sua descoberta em 1983. 
13 Presume-se, que a rã, ao ver o perigo iminente da serpente, tenha dado razão ao seu instinto, e mergulhado 
rapidamente nas profundezas do lago. O que nos remete, possivelmente, à fábula da Rã e do Escorpião. 
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como filho único – um gato e uma armadilha foram os algozes de seus irmãos. Assim, 

percebendo o estratagema dos ratos, as rãs armam-se para lutarem mesmo em terra firme, mas 

próximas ao lago. 

Enquanto isso, no Olimpo, Zeus reúne-se com os outros deuses a fim de decidirem 

em qual dos lados ficarão. Entretanto, por influência de Atena, resolvem não intervir. A deusa 

estava furiosa com os combatentes – os ratos por terem roído seu vestido, ficando endividada 

com o conserto, já com as rãs, por não deixar dormir com o coaxar irritante. 

A batalha, então, tem início, com as descrições de proezas e revezes em ambas as 

frentes de combate. Porém os murídeos começam a ganhar vantagens, a ponto de as rãs serem 

massacradas. Nem mesmo Zeus, numa primeira tentativa, com seus relâmpagos e trovões, 

conseguira afastar os ratos. Esses, persistiam em meio aos sinais divinos, avançando 

impiedosamente. Desse modo, Zeus numa segunda e última interferência, envia poderosos e 

encouraçados caranguejos que, agarrando caudas e pernas dos ratos, obriga-os a fugirem, pondo 

fim à guerra. 

Esse resumo da narrativa da  Batracomiomaquia , desenha-se com base nas ações 

de suas personagens, em seus discursos, conferências e combates. Podendo ser 

esquematizado14, simplesmente dividindo nas partes que mais se destacam: 

1 - 6          O Proêmio15 

7 - 86        O encontro de Psicárpax e Fisignato; A morte de Psicárpax 

89 - 114     Assembleia dos Ratos e A preparação para a guerra 

116 - 47     Assembleia das Rãs e A preparação para a guerra 

148 - 173   Conselho Divino sobre a Guerra: Zeus e Atena 

173 - 214     A batalha e as mortes 

215 - 27     A Aristeia16 de Trouxartes  

228 - 234   A Aristeia de Meridarpax 

 
14 Esse é o esquema preliminarmente desenvolvido para o texto de chegada (ver p.95). Ver também os esquemas 
de Hosty (2020) e Christensen e Robinson (2018). 
15 πρόειμι , (…), o que vem antes (...). (LIDDELL, p.1476, 1996). N.T. 
16 ἀριστεία [ᾰρ] , Ion. - είη, ἡ,  excelência, destreza, (...), idem, p.240. N.T. 
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235 - 56     A interferência de Zeus na batalha 

257 – 64    Os caranguejos e o fim da guerra 

Os nomes das personagens seguem por uma nomeação peculiar. Para os animais 

que participam da guerra, todos tem nomes específicos para cada raça17: os ratos são furtivos e 

apreciam furtar comidas dos homens. Já as rãs são dadas como barulhentas, residentes de brejos 

e curiosamente comedoras de ervas. Seguem abaixo, seus nomes e respectivas traduções, 

levando-se em conta, além das já citadas designações anteriores, o elemento humorístico, o qual 

cada partícipe da batalha sugerimos ter18. 

TABELA 1 – Nomes das personagens 

RATOS 

Nome em Grego/ 

Transliteração 
Significado 

Tradução do 

Nome 
Ocorrências 

Ψιχάρπαξ / 

PSICHARPAX 

Ψιχάρπαγος 

Ψιχάρπαγα 

aquele que rouba 

migalhas 

ladrão de 

migalhas; 

migalhido 

versos 24, 27 e 

23419 

 

verso 105 

verso 141 

Τρωξάρτης /  

TROXARTES 

Τρωξάρταο 

comedor de pão 
toma-pão / pão-

bocado / pãoxudo 

versos 109, 250 e 

252 

verso 28 e 104 

Λειχομύλη /  

LEICHOMYLE 

 

um lambedor de 

refeições 

lambe-lanche / 

lambete 
verso 29 

Κναίσωνος20 /  aquele que arranha rói-rói verso 261 

 
17 Ver West, 2003. 
18  Com relação à escolha dos nomes das personagens, demos preferência a dois modos nas respectivas 
traduções: no primeiro, destacamos as transliterações (a partir do latim) para o português, aproveitando o 
próprio vocábulo grego – a luz de como fez Chapman (1888) em sua versão. Desse modo trazendo mais 
proximidade do manuscrito antigo para a audiência atual. E em segundo, optamos pela nomeação completa da 
personagem, com perda mínima em seus reais significados, contudo, somente para aqueles que participam 
direta ou indiretamente da história. Essa conduta valorizou, assim, Pseudo-nomes, mas sem a utilização de hifens 
e apelando para a força que traz um apelido (aqui, distinto do epíteto) na sugestiva memorização das ações das 
personagens. Contrária, portanto, às traduções anteriores, como a anônima (1915) e a de Possebon (2003). 
19 Reaparecimento dessa personagem principal. 
20 Essa variação não consta nesse manuscrito. Porém, em outro (ver Ludwich), o verso é apresentado como 261c 
Κναίσων μέν, βρατράχοιο βέλει πληγεὶς κατὰ χεῖρα – e serviu de base para a construção do nome da personagem 
no texto traduzido. 
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CNAESON 

Πτερνοτρώκτου / 

PTERNOTROCTES 

comedor de 

toucinho 
toucido verso 29 

Λειχοπίναξ /  

LEICHOPINAX 

Λειχοπίνακα 

 

lambedor de pratos rasprato 
verso 100  

verso 230 

Ἐμβασίχυτρος /  

EMBASICHYTRUS 

Ἐμβασιχύτρος 

um rastejador em 

potes 

vira-potes / cai-

pires 

versos 137 e 209 

verso 226 

Λειχήνορα21 /  

LEICHENOR 

um nome de 

lambedor 
lambido verso 202 

Τρωγλοδύτης /  

TROGLODYTES 

Τρωγλοδύτην 

 

aquele que corre 

em buracos 
futricão 

verso 206 

verso 213 

᾿Αρτοφάγος /  

ARTOPHAGUS 

 

que se alimenta de 

pão 
pãozito verso 210 

Τυρογλύφου /  

TYROGLYPHUS 

 

queijeiro 
 mestre-queijo / 

fura-queijo 
verso 137 

Πτερνογλύφον / 

PTERNOGLYPHUS 

aquele que fura o 

toucinho 
furão verso 224 

Μεριδάρπαξ /  

MERIDARPAX 

aquele que rouba 

sua parte 

ladrão de restos/ 

roubutre 
verso 260 e 273 

Τυροφάγον /  

TYROPHAGUS 
comedor de queijo come-queijo verso 223 

RÃS 

 
21 Excluímos o α para a construção do nome da personagem na tradução para o português. Prosseguimos com 
esse mesmo raciocínio para alguns personagens (conferir nomes anteriores e adiante, na tabela), com mudanças 
sutis em suas desinências, de modo a não despertar demasiado estranhamento e que facilitasse nas possíveis 
rimas. 
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Nome em Grego/ 

Transliteração 
Significado 

Tradução do 

Nome 
Ocorrências 

Φυσίγναθος /  

PHYSIGNATHUS 

Φυσιγνάθου 

Φυσίγναθε 

Φυσίγναθον 

alguém que incha 

suas bochechas 
bochechão 

versos 17, 56, 84, 

142 e 146 

verso 68 

verso 93 

verso 250 

Βορβοροκοίτης /  

BORBOROCOITES 

aquele que se 

espreguiça na lama 
lama-mole / sujão verso 230 

Καλαμίνθιος /  

CALAMINTHIUS 

aquele que parece 

um gato de hortelã 
hortelano verso 224 

Κοστοφάγον / 

COSTOPHAGUS 

aquele que come 

ervas 

come-folha / 

herbínio 
verso 218 

Κραμβοβάτης / 

CRAMBOBATES 

Κραμβοβάτην 

 

aquele que trata de 

repolhos 
repolhão 

verso 237 

verso 241 

Κραυγασίδης /  

CRAUGASIDES 
filho de coaxar coaxico verso 243 

Ὑδρομεδούσῃ /  

HYDROMEDUSA 
medusa d’água 

rainha d’água / 

princesa das águas 

/ meduzinha 

verso 19 

Ὑψιβόας /  

HYPSIBOAS 

aquele que chama 

muito alto 
coaxão verso 202 

Ὠκιμίδην /  

OQUIMIDES 
filho de manjericão manjeco verso 214 

Πηλεὺς /  

PELEUS 

aquele que é da 

lama 
lamão verso 19 

Πηλείωνα /  

PELEION 
filho da lama enlamido verso 206 

Φιτραῖον /  

PHITRAEUS 
tronco/torso grosso troncudo verso 226 
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Πρασσεῖος /  

PRASSEIUS 

Πρασσεῖον 

muito(cheio) de 

alhos 
Alhudo 

versos 232 e 252b 

verso 235 

Σευτλαῖον /  

SEUTLAEUS 
feito de beterraba beterra verso 209 

Com a leitura das duas listas dos principais personagens para esse manuscrito 

(texto-fonte), têm-se um panorama desses agentes que movimentam a trama. Por se tratar de 

nomes gregos, eles contêm variações em sua estrutura – a personagem Fisignato apresenta 

quatro, ao longo do poema, por exemplo. Optamos por aproveitar na construção da personagem 

no texto traduzido para o português, aquela transliteração que não causasse demasiada 

estranheza e que se adequasse às rimas. Com essa sugestão de releituras dos nomes das 

personagens, tentaremos mesclar nessa adaptação, um resgate do texto grego antigo e o carácter 

humorístico que esse manuscrito paródico apresenta.   

Contudo, outro aspecto deve se somar ao novo manuscrito em elaboração: estamos 

diante de um poema (texto-fonte) e com padrões métricos diferenciados do que costumamos 

ler. A Batracomiomaquia segue os passos do hexâmetro dactílico, mas seu caminho não é 

tranquilo – podendo ser suave, abrupto ou inexistente22. Desenvolver, portanto, uma poesia 

(texto de chegada) que efetivamente aproximássemos mesmo que levianamente de versos como 

a Ilíada e a Odisseia de Homero, bem como da Teogonia e os Trabalhos e os Dias de Hesíodo, 

ou da Eneida de Virgílio e as Metamorfoses de Ovídio, seria impor fronteiras artificiais para 

essa construção – um ponto de fuga para esse obstáculo seriam as rimas e outros recursos 

poéticos mais usados por poetas contemporâneos. 

Modernamente, alguns desses poetas, aliás, já demonstraram como o verso 

hexâmetro pode causar estranheza ao leitor de língua portuguesa: para Frederico Lourenço 

(2018), que exemplifica com um trecho de sua poesia, o ritmo do verso soaria diferente da 

métrica usual portuguesa, não se enquadrando em nenhum de seus aspectos como, decassílabos, 

redondilhas, alexandrinos etc.23 

De fato, mesmo nos baseando nesses comentários, já temos uma ideia de que os 

versos da Batracomiomaquia são lidos em hexâmetros, o que sugere também o tom épico, 

característico desse tipo de narrativa. As formas com que se revestirá esse gênero na paródia 

herói-cômica aos versos homéricos é que merecerão, junto ao tom fabulístico – já mencionado 

 
22 Hosty (2020), Christensen e Robinson (2018). 
23 Ver mais detalhes no capítulo, “O funcionamento do verso homérico”, Lourenço, 2018, pp. 31-9. 
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-, uma leitura mais atenta em ambos os textos trabalhados. É, por essa razão, sobretudo, que 

discutiremos no próximo capítulo, principalmente, a linguagem que cerca esse gênero herói-

cômico. 
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4 Linguagem e gênero na Batracomiomaquia 

Antes de iniciarmos este capítulo acerca da linguagem e do gênero na poesia herói-

cômica, convém lembrar alguns aspectos importantes sobre língua e discurso, ditados por 

Todorov (2014), que nos esclarece sobre : 

A língua existe em abstração, tendo como elemento de partida um léxico e regras de 

gramática, e como produto final, as frases. O discurso é uma manifestação concreta 

da língua e se produz necessariamente num contexto particular, em que entram em 

conta não somente elementos linguísticos, mas também as circunstâncias de sua 

produção: interlocutores, tempo e lugar, relações existentes entre esses elementos 

extralinguísticos. (...) 

Conforme citação acima, essas “frases” seriam vistas como enunciados e estariam 

revestidas com toda sua complexidade, enfatizando o entendimento da linguagem. Esse dado, 

pois, favorece-nos cogitarmos sobre em que sentido isso poderia nos auxiliar na tradução de 

uma obra antiga como a Batracomiomaquia. Serve-nos, sim, para atestarmos a importância em 

conhecer o contexto do poema-cômico, mas não apenas e estritamente de um lugar no passado. 

Os novos enunciados terão que ser desenvolvidos fora desse contexto, com outros 

interlocutores. 

As ponderações de Saussure (2012, p.40) enfatizam nosso pensamento acerca da 

contextualização da língua. O linguista, em uma de suas observações, mostra-nos que o som, 

antes de esclarecer sobre as articulações das sílabas, não é simplesmente o fazedor da 

linguagem, pois “não passa de instrumento do pensamento e não existe por si mesmo”. 

Revelando, com isso, algo ainda mais complexo: “o som, unidade complexa acústico-vocal, 

forma por sua vez, com a ideia, uma unidade complexa, fisiológica e mental.” 

 Dessa forma, Saussure sugere, algo análogo à citação de Todorov (2014), de que “ 

a linguagem tem um lado individual e um lado social, sendo impossível conceber um sem o 

outro”. Desse modo, conhecer esse aspecto – especificamente da linguagem, será importante 

na leitura e análise da Batracomiomaquia, bem como de sua tradução.  

 Contudo, atrelado a essas noções de linguagem, a priori, temos outro fato que se 

entrelaça a elas, e que pode ser de relevância para esse trabalho, a do domínio linguístico de 

uma dada língua. Trata-se, pois, de desenvolver uma pesquisa em que debateremos sobre o 

conceito de obra original, sem perdermos de vista o papel da visibilidade do tradutor no 

processo de leitura e reescrita. Para tanto, será necessário mesclarmos duas linguagens 

intrinsecamente ligadas à paródia herói-cômica, a Batracomiomaquia, e também discutidas por 

seus estudiosos: a linguagem homérica e a fabulística. 
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4.1 A tradição homérica e a paródia épica  

        4.1.1 A tradição homérica 

Pelo que sabemos sobre o termo tradição, do latim trāditiō24 - um com sentido real, 

dando ideia de entregar ou dar (alguém ou alguma coisa) (...), transmissão; outra, com sentido 

figurado, de narrativa; ou transmissão de conhecimento, ensino – talvez seja possível nessa 

breve análise do poema épico-cômico a Batracomiomaquia, falarmos a respeito dessa noção e 

seu relacionamento com o poeta Homero. 

Se estamos mencionando uma tradição (ou outras) nessa pesquisa, atentaremos de 

início para seu caráter de transmissão de conhecimento, “seguir a tradição dos antigos, traditum 

ab antiquis morem servare”25, aspecto esse mais aproximativo para uma tradução que abraça 

em um de seus focos, aliás o principal, a discussão sobre a visibilidade desse tradutor e em 

paralelo, o que esse mesmo tradutor poderia transmitir, ensinar. Inevitavelmente, pois, 

discutiremos sobre poesia oral e suas implicações no âmbito da poesia escrita. 

A esse respeito, sobre a poesia oral, é conveniente destacarmos os trabalhos de 

Parry e Lord cujos estudos possibilitaram encarar a Questão Homérica26 sob uma perspectiva 

primeira, “primordial da performance”. 

Falar da bela poesia cantada na Grécia antiga e que evoca aspectos épicos com seus 

heróis e deuses, é discutir sobre a linguagem homérica. Esse tipo peculiar de escrita 

desenvolveu-se sob vários mantos culturais, perpassando por inúmeras eras e confluindo nos 

dialetos como, o iônico, o eólico e alguns dóricos, por vezes, correspondendo ao grego 

micênico. O desenho que se revela dentro dessa relação entre esses dialetos e a época final para 

a formação do dialeto homérico é complexa, pois é permeada de formações analógicas e 

arcaísmos artificiais. (CHRISTENSEN; ROBINSON, 2018).   

O grego ático, pois, é utilizado por alguns autores como forma de estabelecer uma 

relação entre a Batracomiomaquia e a tradição homérica, tendo em vista seu uso costumeiro, 

principalmente na prosa.27  

A épica, a poesia lírica e a cômica evidenciam esse compromisso enorme com a 

linguagem do poema. O épico grego antigo é, pois, sua principal base, uma vez que o estilo e a 

 
24 Cf. Dicionários Acadêmicos – Português-Latim. / Porto Editora. – Porto, Portugal, 2000. 
25 Idem. 
26 Nesse trabalho, consideramos o esclarecimento que Nagy (NAGY, 2021, p.1) faz acerca dessa expressão, 
“convencido de que a realidade dos poemas homéricos, a Ilíada e a Odisseia, não é possível de ser compreendida 
por meio de uma única questão”, salientando que “uma pluralidade de questões pode recuperar melhor o 
espírito da palavra grega zḗtēma, significando o tipo de “questão” intelectual que mobiliza pontos de vistas 
opostos”. 
27 Christensen e Robinson, 2018. 
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concatenação dos eventos narrativos, como os acontecimentos após a morte do camundongo, 

servem-nos de referência.28 

Com essas premissas iniciais, é possível falarmos um pouco sobre a métrica na 

poesia grega antiga. O padrão, que a faz reconhecível até o final do século V a. C., baseava-se 

na quantidade de sílabas (prosódia), no comprimento de som da vogal, numa sucessão rítmica 

de elementos longos e curtos.29 

Para visualizarmos melhor esse estilo poético, é possível dizer que a arte da 

versificação pode ser dividida em três partes: a prosódica, a métrica e a estrófica. A métrica 

grega corresponde aos metros líricos cantados, recitados com ou sem acompanhamento 

musical30. Como a Batracomiomaquia parodia os versos homéricos, nos voltaremos para os 

metros recitativos da poesia épica, mas sem acompanhamento musical. 

É necessário, entretanto, para um bom entendimento da métrica grega antiga, 

algumas notações específicas (Tabelas31 2 e 3) para esse tipo de poesia. Em seguida, falaremos 

um pouco mais sobre o hexâmetro homérico, utilizando algumas analogias.  

Tabela 2 - Notações 

 

Símbolo Especificações 

– Longa (espaço para uma sílaba longa) 

∪ Breve (espaço para uma sílaba curta) 

x Anceps (espaço para uma sílaba longa ou curta) 

 

^ 

Falta de um elemento: podendo ocorrer: 

1. acefalia: queda de uma sílaba no início do verso. 

2. catalepse: queda de uma sílaba no final do verso. 

| Ocorrência regular da quebra (final da palavra) 

|| Posições alternativas da quebra (Cesura) 

|  | Pausa (fim do período) 

||| Fim da estrofe 

∩ 
Ponte (palavra terminando entre dois elementos evitados ou não permitidos) 

 
28 Ibidem. 
29 HALPORN, James W. The meters of Greek and Latin poetry / by James W. Halporn, Martin Ostwald, and Thomas 
G. Rosenmeyer. – Rev. ed. : Norman : University of Oklahoma Press, 1980. – reimpr. 1994 por Hackett Publishing 
Company, Inc. 
30 GENTILI, Bruno e , Firenze: Casa Editrice G. D’ Anna, s.d. 
31 Ver HALPORN, 1994 e GENTILI, 2007.(Nossa tradução e adaptação) 
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Desenvolvendo-se, pois, como resultado de muitas das opções morfológicas e 

ortográficas para uso métrico, é do dialeto grego primitivo que se originam as variantes no 

hexâmetro dactílico. Além disso, as regras métricas gregas autorizam variações na pronúncia 

das palavras, podendo, por conseguinte, as sílabas serem longas por natureza ou, devido as suas 

posições32 . Assim, sem nos aprofundarmos muito na representação métrica de cada autor 

estudado, “uma vez que não há, até o momento, nenhuma notação geralmente aceita” 33 , 

esquematizaremos o hexâmetro com base nas informações de Frederico Lourenço (2018), o 

qual afirma que, seguindo o esquema do hexâmetro dactílico, os “núcleos rítmicos” menores 

“são o dáctilo (longa/breve/breve) e o espondeu (longa/longa).” 

Figura 3 – Esquema do hexâmetro dactílico34 

 

- ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ - - 

 

O hexâmetro é uma das mais antigas e conhecidas métricas da poesia grega35 e fora 

utilizado nos poemas de Homero e Hesíodo. Marcado pelo efeito lento e solene, era 

característico dos versos épicos e tinha determinada extensão, além de narrar aventuras heroicas 

(míticas ou históricas) em estilo elevado.  

Esse mesmo hexâmetro, em outras palavras, baseia-se em “seis pés métricos”, cada 

pé contendo cerca de um espondeu, isto é, duas sílabas longas, ou um dáctilo (uma sílaba longa 

seguida por duas sílabas curtas). A exceção está no final dos dois pés, onde estão quase sempre 

um dáctilo seguido por um espondeu.36  

 

 

 

 

 

 

 

 
32 Christensen e Robinson (2018). 
33  Janse, M. (2003). The Metrical Schemes of the Hexameter. Mnemosyne, 56(3), 343–348. 
http://www.jstor.org/stable/4433450. 
34 Cf. LOURENÇO, p.32, 2018. 
35 HALPORN, p.10, 1994. 
36 Christensen e Robinson, p.24, 2018. 
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Figura 4 – Esquema37 do hexâmetro dactílico (com espondeu) 

 

              1               2                 3                   4                   5                   6 

- ∪ ∪ | - ∪ ∪ | - ∪ ∪ | - ∪ ∪ | - ∪ ∪ | - X 

 

Assim, esclarecendo as notações, teremos: - ∪ ∪ (um dáctilo) e   - - (um espondeu). 

Como exemplo temos o primeiro verso do Hino homérico 11: A Atena38 

Παλλάδ’ Ἀθηναίην ἐρυσίπτολιν ἄρχομ’ ἀείδειν 

         -    -  |  - | -  -  ∪ ∪  |  - -   ∪ ∪  | - ∪ - ∪ |  - ∪ ∪ | -  ∩ 

Por Palas Atena, protetora da cidade, começo a cantar,  

De acordo com Christensen e Robinson (2018), palavras ou frases quebram na linha 

chamada Cesura, ajudam a separar frases e fornecem um ponto de começo e fim para a fórmula 

– frases regulares, repetidas, compartilham de métrica similar. 

A Cesura ocorre, conforme os autores, no meio de um pé métrico. Se ela ocorre após 

uma sílaba longa, é considerada forte – também chamada de masculina. Se ocorre após uma 

sílaba curta – entre duas sílabas curtas -, é considerada “fraca”, feminina. Enquanto a Cesura 

tem a função preliminar de ênfase numa linha, a Diarese corresponde a uma métrica de pausa 

convencional que nem sempre é correspondida com o significado da linha. A Diarese Bucólica, 

aliás, consiste numa pausa convencional entre o quarto e o quinto pé de uma linha homérica. 

Cada pausa, pois, ajuda a quebrar uma linha do hexâmetro dactílico em unidades de ritmos 

menores – Cola -, no qual frequentemente correspondem as unidades.39 

Como exemplo de Cesura e Diarese ( ¦ ), Christensen e Robinson (2018, p.25), destacam 

o proêmio da Ilíada (1. 1-7).  

|– ∪∪ |– ∪∪ |– ‖ – |– ∪∪|– ∪∪ | – ∩ 

Μῆνιν ἄειδε θεὰ ‖ Πηληϊάδεω ᾿Αχιλῆος 

|– ∪∪ |– ‖ – |– ∪∪ |– –|¦ – ∪∪ | – ∩ 

οὐλομένην‖, ἣ μυρί' ᾿Αχαιοῖς ¦ἄλγε' ἔθηκε, 

|– – |– – |– – |– ‖ ∪∪|– ∪∪ | – ∩ 

πολλὰς δ' ἰφθίμους ψυχὰς ‖ ῎Αϊδι προΐαψεν 

 
37 Idem. 
38 Hinos homéricos, p.223, 2010. 
39 CHRISTENSEN e ROBINSON, p.25, 2018. (Nossa tradução e adaptação) 
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|– – |– ‖ – |– ∪∪ |– ∪∪|¦– ∪∪ | – ∩ 

ἡρώων ‖, αὐτοὺς δὲ ἑλώρια ¦τεῦχε κύνεσσιν 

|– – |– ∪∪ |– ∪ ‖ ∪ |– ∪∪|– ∪∪ | – ∩ 

οἰωνοῖσί τε πᾶσι‖, Διὸς δ' ἐτελείετο βουλή, 

|– – |– – |– ‖ ∪∪ |– –|– ∪∪ | – ∩ 

ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα ‖ διαστήτην ἐρίσαντε 

|– ∪∪ |– ∪∪|– ‖ – |– ‖ –|¦– ∪∪ | – ∩ 

᾿Ατρεΐδης τε ἄναξ ‖ ἀνδρῶν‖ καὶ ¦ δῖος ᾿Αχιλλεύς. 

Se não houver Cesura, diz-se que a Cola tem uma "ponte". A Ponte de Hermann (nome 

do estudioso Gottfried Hermann) é a tendência da poesia homérica para a palavra evitar 

terminar entre duas sílabas curtas no quarto pé. Similar em caráter são as Três Leis de Wilhelm 

Mayer (todas quebradas pela primeira linha da Ilíada). Primeira Lei: Palavras que começam no 

primeiro pé não terminam entre as curtas do segundo pé ou no final desse pé. Segunda Lei: As 

sílabas da forma curta-longa não ocorrem antes da Cesura. Terceira Lei: evitar fim de palavra 

após o terceiro ou quinto príncipes (a primeira sílaba do pé). Estas regras são quebradas com 

alguma frequência por Homero; mas se tornam bastante rígidas pelo período helenístico.40 

A medida em que a Batracomiomaquia adere a essas convenções métricas, pode ser 

instrutiva para estabelecer seu período de composição. Embora vários estudiosos tenham 

descartado as provas métricas, os pesquisadores sugerem que uma análise métrica do poema 

épico-cômico, apoie o quadro básico de um poema tardio que se esforça para corresponder às 

práticas anteriores. Por exemplo, continuam eles, os poetas helenistas tendem a observar o final 

das palavras depois de um quarto bíceps não contraído a uma porcentagem maior que Homero: 

nos poemas homéricos observam-se uma taxa em torno de 47%, poetas como Calímaco e 

Apolônio exibem taxas mais altas (57% e 63% respectivamente). A Batracomiomaquia, 

dependendo de quais linhas são consideradas, observa esta "Diarese bucólica" entre 51-52% do 

tempo. E exemplificando no próprio manuscrito com as notações específicas da métrica, 

Christensen e Robinson (2018) destacam as descrições anteriores no proêmio da obra:41 

|– ∪∪ |– ‖ – |– ∪∪ |– ‖ ∪∪|¦– ∪∪ | – ∩ 

᾿Αρχόμενος‖ πρώτης σελίδος‖ χορὸν¦ ἐξ ῾Ελικῶνος 

|– – |– ‖ ∪∪| – ∪ ∪|– ∪ ∪ |¦ – ∪∪ | – ∩ 

ἐλθεῖν εἰς‖ ἐμὸν ἦτορ ἐπεύχομαι ¦ εἵνεκ' ἀοιδῆς, 

 
40 Idem. 
41 Ibidem, p. 26-7. 
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|– ∪∪ |– ‖ – | – ∪ ∪| – ‖ ∪ ∪ |¦ – ∪∪ | – ∩ 

ἣν νέον ἐν ‖δέλτοισιν ἐμοῖς ‖ ἐπὶ ¦γούνασι θῆκα, 

|– ∪∪ |– ∪∪| – ‖ ∪ ∪| – ∪ ∪ |¦ – ∪∪ | – ∩ 

δῆριν ἀπειρεσίην, ‖ πολεμόκλονον ¦ἔργον ῎Αρηος, 

|– ∪∪ |– ‖ ∪ ∪| – ∪ ∪| – ∪ ∪|¦ – ∪∪ | – ∩ 

εὐχόμενος ‖ μερόπεσσιν ἐς οὔατα ¦πᾶσι βαλέσθαι 

|– ∪∪ |– ‖ ∪ ∪| – ∪ ∪| – –| – ∪ ∪ | – ∩ 

πῶς μύες ἐν ‖ βατράχοισιν ἀριστεύσαντες ἔβησαν, 

|– ∪∪ |– ‖ – | – – | – ∪ ∪|¦ – ∪∪ | – ∩ 

γηγενέων ‖ ἀνδρῶν μιμούμενοι ¦ἔργα Γιγάντων, 

|– ∪∪ |– ‖ – | – ∪ ∪ | – ‖ – | – ∪∪ | – ∩ 

ὡς λόγος ἐν‖ θνητοῖσιν ἔην·‖ τοίην δ' ἔχεν ἀρχήν. 

Após  visualizarmos um pouco sobre os estudos e informações pertinentes ao poema 

cômico, nos damos conta das dificuldades apresentadas na tradução de poesia greco-latina. 

Nosso propósito basilar seria o não distanciamento de nossa tradução ao texto fonte, incidindo 

por tentar alcançá-lo por meio de recursos poéticos notadamente voltados para o texto receptivo 

em língua portuguesa. 

Entretanto, ao observarmos outras traduções à poemas clássicos, notamos que grande 

parte tenta de alguma forma, captar alguns nuances da métrica clássica, incurtindo 

correspondências a determinados recursos quer rítmicos ou sonoros, a seus textos de chegada. 

O que evidencia uma ideia de equivalência – pelo visto ainda em voga, entre tais recursos e/ou 

licenças poéticas. 

Para exemplificarmos os parágrafos anteriores, esclarece-nos Tápia (2014, p.205) 

citando também Anthony Pym, em que:  

A busca pelo estabelecimento de correspondências entre o texto 

traduzido e o original, que envolve diferentes noções acerca de fidelidade, encerra, 

fundamentalmente, a ideia de equivalência. Esta consiste, na visão de Anthony Pym, 

num dos paradigmas em que se podem enquadrar as teorias da tradução; e tratar-se-ia 

de um paradigma persistente: para o autor, os princípios básicos da equivalência, em 

suas diferentes versões, “subjazem na maior parte do trabalho realizado em 

tradutologia”. Pym constata que a equivalência não morreu, ainda que tenha sido 

questionada pelo pós-estruturalismo, particularmente pelo pensamento 

desconstrucionista. 
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Embora tal atitude por parte de alguns tradutores esteja baseado em princípios 

históricos42, sabemos por outro lado, que nossa tradução não será posta sob esta perspectiva, 

sendo apenas dessa forma (métrica e rítmica grega) que nos distanciaríamos do texto fonte, pois 

ainda conforme Tápia (2014, p.208): 

(...) o verso grego baseia-se num sistema quantitativo (que considera a 

duração das sílabas: as longas duram o dobro das breves), e não qualitativo 

(fundamentado na distinção entre sílaba tônica e sílaba átona), como o verso em nosso 

idioma.  

Desse modo, buscar outras formas de tocar o verso hexâmetro são notoriamente 

válidos43 e enriquecem das mais subjetivas maneiras nossa poética brasileira. Tal aproximação 

tem revelado trabalhos ilustres e por não dizer magníficos na tradução da poesia grega como 

um todo. Particularmente, contudo, os versos homéricos são especialmente representados por 

grandes escritores como as traduções da Ilíada e da Odisseia feitas por Trajano Vieira (2020) e 

Carlos Alberto Nunes (2015), por exemplo.  A tradução do pseudo poema cômico homérico 

também vem se destacando em nossa língua portuguesa através de trabalhos como de Antonio 

Maria do Couto (1835), de Padre Manuel Alves Correia44 (1947), Rodolfo Paes Nunes Lopes 

(2008), Fabrício Possebon (2003), José Leonardo Sousa Buzelli45 (2019) e mais recentemente 

com Gonçalo Mello Mourão46 (2019). 

 

 

 
42 Como bem indicou Tápia (2014, p.208-9) apontando-nos o verbete “de The Princeton Encyclopedia of Poetry 
& Poetics, desde a Renascença houve tentativas de introduzir os princípios métricos do verso clássico greco-
latino na versificação das línguas vernáculas – motivados pelo prestígio da poesia clássica, muitos escritores 
tomariam o verso clássico como referência para ampliar “a variedade de formas métricas em suas próprias 
tradições literárias”; tais tentativas teriam se dado especialmente nos séculos XV e XVI. Em torno do século XVII, 
as tradições do verso nativo se afirmariam, reduzindo-se a motivação para se adotarem Grécia e Roma como 
modelos; contudo, o desejo romântico de desafiar formas de verso estabelecidas produziria um ressurgimento 
do interesse em metros clássicos, especialmente na Alemanha 
(F. G. Klopstock) e na Inglaterra (S. T. Coleridge, Robert Southey), e o surgimento de um classicismo mais 
informado historicamente, no final do século XIX e início do XX, resultaria em novas tentativas de se conceberem 
equivalentes vernaculares exatos para os metros greco-latinos”. 
43 Os “hexatônicos” por exemplo. Cf. Tápia, p.218, 2014. 
44 Inserimos no ANEXO B, uma das primeira traduções da Batracomiomaquia em língua portuguesa, feita pelo 
Padre Manuel Alves Correia (1947) pela Livraria Sá da Costa, Editora Lisboa. Destacamos também seus breves 
comentários ao poema, a tradução em si, bem como um epílogo. A importância desse destaque em nossos 
estudos sobre a Batracomiomaquia o coloca em merecida evidência, dado ao rico e pungente trabalho 
desenvolvido pelo tradutor Padre Manuel Alves, uma vez que o mesmo traduziu os demais versos homéricos, 
incluindo a Ilíada e Odisseia. 
45 Essa obra bilíngue (grego-português), contempla diversos fragmentos de poesia épica e cômica, além de outros 
relacionados a Homero. (cf. Referências, p.134) 
46 Lançado recentemente, as traduções da Batracomiomaquia empreendidas por Gonçalo Mello Mourão, vem 
enriquecer a recepção desse Pseudo poema homérico em nossa atualidade. O tradutor nos presenteia com 
quadro versões do poema, quer em prosa ou em versos. Nossa especial atenção voltou-se para sua tradução em 
sétimas decassílabas, em que parodia as oitavas decassílabas camonianas. 
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4.1.2 A paródia épica 

A Batracomiomaquia é um épico. Mas não apenas isso. Ela também apresenta aspectos 

de uma poesia cômica e que, ainda por cima, se revela numa epopeia paródica. 

Nesse aspecto, cogitamos definir o épico como, algo natural gerado de um “impulso” e 

tendo como gênese um passado bem distante de intrincado desenvolvimento, cujo “narrador 

habilidoso, conhecedor de técnicas variadas”, vai permiti-lo usar de seu repertório de narrativas, 

“para um público interessado em conhecê-las e, consequentemente, mantê-las”47. 

Aristóteles faz uma importante comparação e que talvez nos possibilite a fazermos o 

mesmo com a Batracomiomaquia48. De acordo com os autores, o estagirita revela que  “a 

comédia depende em parte de convenções poéticas e da performance da tragédia, assim 

também, a paródia dependerá das convenções impostas pela epopeia dita séria.” O filósofo, 

ilustram ainda Christensen e Robinson (2018), mesmo não dizendo muito quem era Hegemon 

de Taros ou sobre a paródia, destaca que ele fora o primeiro a conceber tal ideia. 

Desse modo, se há evidências em tempos passados de uma tradição homérica com 

bagagem humorística paralela com o sério, é possível, contudo, traçarmos a gênese do que 

poderia ser chamado de paródia, bem antes do surgimento de Hegemon em Atenas (período da 

Guerra do Peloponeso, no fim da Expedição Siciliana, c. 416 a.C.). Evidentemente, esclarecem 

os autores49, num período inicial da Grécia, os poetas não foram impedidos pelas barreiras 

genéricas e tiveram sua linguagem compartilhada, embora se apresentassem diferentemente, 

conquanto as mesmas ideias. Alceu, Minermo e Safo, por exemplo, utilizam-se de formas 

semelhantes, expressões “homéricas” para tópicos eróticos. 

Esse emparelhamento entre a comédia ateniense – no qual cresce em resposta à tragédia, 

tem seu valor. Os fragmentos de um estudioso encontrado nos Deipnosofistas Athenaeaus de 

nome Polemon (final do século III a. C.), procura o “inventor da Paródia”, chegando à 

conclusão de que se tratava de Hipponax (c. século VI a. C.)50. 

Muito provavelmente, pois, com o épico presente nos períodos arcaicos e clássicos, é 

possível que poetas variados zombassem do gênero épico ou mesmo dos versos homéricos por 

meio de sua dicção e métrica. Esse tipo de paródia desfrutara de audiência pública, embora, 

contudo, fossem mais restritos a ambientes privados como os simpósios51. 

 
47 POSSEBON, 2003, p.23-4. 
48 Christensen e Robinson, p.15, 2018. 
49 Idem. 
50 Ibidem. 
51 Ibidem. 
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Do mundo antigo, temos várias vozes, mas pouco precisas. Geralmente incluídos em 

competições, onde a paródia parece ter sido anunciada. Na ilha de Eubeia, por exemplo, 

inscrições comprovam competições paródicas nos chamados Jogos Artemisianos (IG XII 9. 

189, c. 340 a. C.). Já no festival da Grande Panatenaia, possivelmente, acreditam alguns 

estudiosos como Olson e Sens (1999), citados por Christensen e Robinson (2018), a épica 

homérica fora representada para a audiência, com apresentações paródicas em Atenas, 

anteriormente por volta do século IV a. C. 

Os mesmos autores aqui citados, mostram que, após esse período, aparecem inúmeras 

paródias épicas no século V a. C., algumas delas nos chegando como poemas de Arquestrato 

de Gela – um catálogo de alimentos e bebidas, c. 390 – 350 a. C. -, Euboeus de Paros (c. 359 – 

356 a. C.), Hipparco (Ilíada Egípcia, gastronômica) e Matro de Pítane (por volta do século III 

a. C.). 

Pelo que podemos verificar, para Christensen e Robinson (2018), nenhum desses poetas 

protagonizaram animais em seus poemas. São semelhantes, igualmente como Hegemon, na 

utilização de linguagem homérica na combinação frasal e na adaptação de fórmulas. Além 

disso, pouco se menciona o contexto em que a paródia poderia ser desfrutada. Se em ambientes 

reservados ou concursos cômicos, um local cuja audiência simpatizasse com os poemas seria o 

mais adequado. 

Enfatizamos que esse envolvimento do lírico, do trágico e do cômico com a tradição 

homérica, possibilitou, possivelmente, a bardos que performassem sob vários gêneros, quer no 

período clássico e após, empreenderem uma rivalização com seus clássicos apreendidos. Dessa 

forma, é possível que, devido ao caráter agonístico da poesia grega, a comédia e a paródia 

detenham o título de escarnecedoras como tal. Mesmo dentro do gênero épico, parece ter havido 

formas várias e divertidas, muito além do que o corpus homérico e hesiódico pudessem indicar. 

A título de exemplificação temos o poeta Paniassis (séc. V a. C.) que põe sua epopeia em 

contextos simbólicos, acarretando diferenças com Homero e Hesíodo. Além dele, temos a 

poesia de Aristeias (séc. VI a. C.) que usa a dicção e fórmulas diferenciadas tanto de Homero 

quanto de Paniassis.52 

Dessa forma, conforme Christensen e Robinson (2018) esclarecem, para que possamos 

entender um pouco mais esse enlace paródico e, com isso, imaginarmos como poderia ter sido 

com a Batracomiomaquia, é possível flertarmos, brevemente, com um dos primeiros exemplos 

 
52 Ibidem. 



38 
 

 

paródicos de Hipponax e Hegemon. O fragmento (fr. 128) com seu estilo e engajamento com 

Homero, o fazem importante para essa análise, embora tenhamos apenas poucos versos. 

Essas poucas pistas são descritas por Ateneu (Deipnosophistae / Deipn. 15.55) que 

coloca esse breve fragmento de uma pesquisa sobre a paródia feita por Polemon. Nele, o escritor 

elogia dois parodistas, Boiotos e Euboios por construírem jogos de palavras com duplo sentido 

(linha 7). Mas, ao citar Hipponax, modifica  os comentários de Aristóteles sobre Homero, onde 

o bardo épico se dedicara aos iambos, sendo, portanto, Hipponax, um poeta iâmbico (linha 8), 

fundador de um gênero (linhas 7-8) em hexâmetros (linhas 8-9)53. 

(...) Μοῦσά μοι Εὐρυμεδοντιάδεα, τὴν παντοχάρυβδιν, τὴν ἐγγαστριμάχαιραν, ὃς ἐσθίει οὐ 

κατὰ κόσμον, ἔννεφʼ, ὅπως ψηφῖδι κακὸς κακὸν οἶτον ὀλεῖται βουλῇ δημοσίῃ παρὰ θῖνʼ ἁλὸς 

ἀτρυγέτοιο (...)54 

Musa, conte-me a história do mar alucinante, 

Filho de Eurymedon, que come sem ordem, 

Como ele morreu, numa morte impactante, 

Graças a um voto vil 

Num conselho de todos, enseado num mar estéril. 

Indicam-se nesse fragmento, várias formas de como a tradição homérica se relaciona 

com a paródia. Uma delas é a invocação a Musa como aspecto de algum jogo poético (linhas 

9-11). Ainda na primeira linha, nota-se um patrônimo zombador e, em seguida um composto 

peculiar (παντοχάρυβδιν). E, as três linhas finais, encerram com fórmulas homéricas comuns, 

bem mais contemporâneas (por exemplo, ψηφῖδι, βουλῇ, δημοσίῃ)55. 

Com esses breves exemplos de fórmulas homéricas, similarmente, soando como 

paródicas, Hegemon prossegue seu discurso. Em analogia com a Ilíada de Homero, o parodista 

divide o termo usando-o no início. O que parece ser um lamento, descreve-se aproximadamente 

como um plano já antevisto.56τοῖσι δʼ ἐγὼ πᾶσιν μικρὸν μετὰ τοῦτʼ ἔπος εἶπον·/ ὄφρά τί οἱ 

εἴπω πυκινὸν ἔπος57, 

Esse jogo de palavras, como afirmam Christensen e Robinson (2018), junto com a 

linguagem e a convenção homérica, é exigente quanto ao entendimento e requer um público 

específico para obter os efeitos desejados. 

 
53 Ibidem. 
54 Ver em Digital Athenaeus, disponível em : https://www.digitalathenaeus.org/tools/KaibelText/index.php  
55 CHRISTENSEN e ROBINSON, 2018. 
56 Idem. 
57 Ver em PERSEUS, disponível em: 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0133%3Abook%3D24%3Acard%
3D64  (Grifo nosso, N.T.). 

https://www.digitalathenaeus.org/tools/KaibelText/index.php
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0133%3Abook%3D24%3Acard%3D64
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0133%3Abook%3D24%3Acard%3D64
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Orientando-se pela temática da crítica às mulheres, Hegemon joga com o fato de que 

heróis homéricos podem expressar, por vezes, uma ansiedade acerca da crítica por 

comportamento vergonhoso e, disso, utilizando-se do mesmo verbo, tendo esse momento 

inspiração provável na deliberação de Heitor no livro 2258 (vv. 105-6) da Ilíada – aqui o 

dardânio preocupa-se com homens e mulheres troianos que o criticam59.αἰδέομαι Τρῶας καὶ 

Τρῳάδας ἑλκεσιπέπλους, / μή ποτέ τις εἴπῃσι κακώτερος ἄλλος ἐμεῖο: / Sinto vergonha dos 

troianos e troianas / De peplos sinuosos. Não venha dizer / Alguém pior do que eu: 

 Na descrição do poema, é possível visualizar uma preocupação especial por comida, 

dinheiro e desempenho. Esses são aspectos que ressoam na Batracomiomaquia, bem como à 

alusão à deusa Atena e aos atenienses. Além disso, temos um velho cantor revestindo-se de uma 

imagem parcialmente cômica, uma vez que homens velhos eram referências na Comédia 

Ática60. 

Outra comparação, diz respeito aos escritos de Matro de Pítane, também inserido no 

Ateneu. Em A festa do jantar Ático – por volta do século III a. C. -, há um interesse cômico 

pela comida, embora muito além do que está na Batracomiomaquia, mas que ilustra esse 

compromisso com a tradição homérica numa perspectiva literária. Nesse poema, temos o uso 

extensivo de frases reconhecíveis do universo homérico, recombinado e com adaptações. O uso 

de tropos e símiles com esse novo material, moldam seu conteúdo, levando a criar efeitos 

cômicos61. 

Nessa adaptação, Matro refaz as dificuldades representadas pelo bardo homérico, de 

recontagem fiel do catálogo de navios. Com substituições pormenorizadas e modificações 

relata, fielmente seu catálogo de pratos. Mais adiante, em contraste com Homero - cuja narrativa 

ainda se inicia -, vem protestar por não suportar comer mais, alegando incapacidade para tal. A 

Batracomiomaquia não é alusiva, especificamente, a algo, além de não oferecer adaptações que 

sugiram ser obviamente lúdicas62. 

Embora com base na análise formular demonstre que as variações da Batracomiomaquia 

na linguagem homérica são estruturalmente semelhantes, o tom e a qualidade ostentatória são 

 
58 Idem, disponível em : 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0133%3Abook%3D22%3Acard%
3D77  Tradução de VIEIRA, 2020, p.819. 
59 CHRISTENSEN e ROBINSON, 2018. 
60 Idem. 
61 Ibidem. 
62 Ibidem. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0133%3Abook%3D22%3Acard%3D77
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0133%3Abook%3D22%3Acard%3D77
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diferentes. Aos imitadores que apareceram depois do épico homérico como Nonnus (séc. IV ou 

V a.C.), o poeta da Batracomiomaquia provavelmente quisesse transparecer um estilo arcaico63. 

Assim, como visto no poema de Hegemon, como explicam Christensen e Robinson 

(2018), cuja referência a uma performance com ganho em Atenas atrelada numa inscrição muito 

posterior, sugerem-nos um concurso de paródia nesta mesma pólis. Porém, não podemos ter 

certeza de muitos aspectos dessa obra de Hegemon. Um deles, diz respeito a uma competição, 

em que concerne à vitória do poema, no concurso de paródias em Atenas - poderia ser uma 

performance passada, bem como uma vitória fictícia. Sabemos do alto teor de competitividade 

da poesia grega. Hesíodo nos fala de viagens a Aúlis (Os Trabalhos e os Dias, 652-660) e uma 

posterior vitória. 

Entretanto, tal concurso fora tanto um contexto, como um tropo em seus próprios 

poemas. Além disso, nenhum concurso do mundo real é necessário para que um poema seja 

influenciado pela poética cultural do rival. E, de fato, a Batracomiomaquia já foi imaginada por 

autores posteriores, como parte de concurso de Homero com Hesíodo - em Chalsis , Homero 

fora aplaudido, mas Hesíodo saíra vencedor64. 

Para Christensen e Robinson (2018), a relevância em observar os temas de viagens para 

os concursos, pode ser importante, na medida em que consideremos os contextos culturais e as 

prováveis performances para a Batracomiomaquia. Possivelmente, aliás, percebe-se, que a 

maioria dos parodistas não são de Atenas, mas sim de cidades como Siracusa, Tasos, Paros, 

Pítane. Talvez por influência ateniense, tenhamos um florescimento desse gênero. Contudo, 

isso prevalece, mesmo com a sua decadência em 404 a. C., até mesmo depois com um 

ressurgimento tímido durante o século IV, assim como, em épocas posteriores - helenístico por 

exemplo, a partir do qual a cultura grega internacionaliza-se e autores copistas (Alexandria), 

irão compor suas próprias versões de gêneros clássicos. 

A Batracomiomaquia é distinta destas tradições, pelo simples fato de ser uma paródia 

animal. Como fora visto preliminarmente, o testemunho bizantino indica para uma tradição de 

épicos animais, possivelmente datado do século VI ao IV a. C. ou mais tardiamente. Além de 

outras batalhas citadas pelo Suda, os fragmentos de uma (Galeomiomaquia) Guerra da 

Doninha e dos Ratos, parece ser mais revestida de tradição homérica, pois faz maior uso de 

paralelos com os versos do bardo65. 

 

 
63 Ibidem. 
64 Ibidem. 
65 Ibidem. 
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      4.2 Diálogo com a fábula 

Se, com relação à paródia, não temos uma origem ou autoria conclusivas, com a fábula 

essas dificuldades apontam para o mesmo caminho. Os antigos testemunhos, aliás, pouco 

ajudam, pois a consideravam na medida do possível como uma “ferramenta” em seus discursos. 

Nesse aspecto, aproxima-se muito da fábula contemporânea, conquanto o termo fabula (latim, 

narração alegórica), já é convencional. 

A respeito dos versos homéricos (c. séc. VIII a. C.), a Ilíada, especificamente, a fábula 

auxilia a narrativa épica, quebrando a concatenação dos eventos, por demonstrar 

alegoricamente outra tradição: a personificação de animais. Talvez seja nesse sentido que a 

Batracomiomaquia seja ampliada e, por excelência (épico), comparada à Guerra de Tróia, o 

embate entre aqueus e dânaos. Até mesmo nos versos hesiódicos essa essência prevalece, o que 

nos lembra das narrativas orais, ou seja, um recuo bem anterior à escrita, numa análise mais 

pormenorizada da poesia oral grega.  

Nosso trabalho, porém, não comporta tamanho empreendimento. Aqui, analisamos o 

texto fabulístico com base principalmente nas poucas pistas deixadas quer por fragmentos 

(Galeomiomaquia, por exemplo), quer por outras obras dispersas (tardias ou não), como a 

fábula O rato e a rã, por exemplo. Para uma pesquisa mais ampla acerca da poesia oral grega, 

indicamos, inicialmente, os trabalhos de Parry e Lord, bem como estudos mais recentes nessa 

área. 

Dotada, desse modo, de uma abrangente constelação de gêneros, a Batracomiomaquia 

reveste-se da influência da fábula greco-romana, ela mesma uma tradição complexa que 

engloba muitos gêneros diferentes e épocas distintas. A comparação intercultural revela 

tradições similares que remontam à antiga Mesopotâmia, Egito e Índia antigas. E os estudiosos 

têm enfatizado continuidades na estrutura e conteúdo entre essas tradições, argumentando, por 

sua vez, pela influência da tradição grega do Antigo Oriente Próximo66. 

Com relação a isso, Ferreira (2013, p. 35) acrescenta que: 

Até ao momento, ainda não foram encontradas evidências de uma nomenclatura 

antiga para os textos sumérios e acádicos de carácter fabular. Pode este facto dever-

se ao reduzido corpus literário que nos chegou, além da grande quantidade de textos 

que aguardam publicação. O carácter algo inseguro dos estudos linguísticos destas 

línguas, especialmente a suméria, dificulta o próprio estudo da sua literatura. No 

entanto, existem várias ocorrências de textos fabulares, cuja semelhança estrutural 

com a fábula esópica levou muitos historiadores a considerar a influência direta destas 

culturas sobre a cultura grega.  

Quando a cultura indiana passou a ser conhecida no Ocidente (séc. XIX), várias 

pesquisas se voltaram para desvendar a terra de origem da fábula e, as controvérsias acerca da 

 
66 Ibidem. 
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Grécia e Índia, dividiram os debates. Entretanto, com a decifração da escrita cuneiforme (séc. 

XX), textos sumerianos datados, “no mínimo, do século XVIII a. C., (...) veiculavam narrativas 

com personagens animais antropomorfizadas muito parecidas com as das fábulas gregas e 

indianas.” Isso levaria, portanto, a dizer que “a fábula grega nem era autóctone nem originária 

da Índia”, elas teriam uma herança comum, “não ariana”.67 

Mas, se retirarmos do debate a “tradição greco-latina e mesmo a tradição indiana”, 

permitirá sugerirmos que a “fábula é um modo universal de construção discursiva”. 

Obviamente, porém, há povos de diferentes culturas e que evocarão o texto fabulístico 

distintamente e será, portanto, no “modo de funcionamento delas, contudo”, que nos 

possibilitará de vê-las como “representantes de uma mesma prática discursiva”68. 

Tão necessariamente, entretanto, será vermos que na Grécia Arcaica e Clássica, 

dificilmente poderíamos determinar até que ponto a fábula era um gênero independente em vez 

de um tipo convencional de conteúdo em outros gêneros. Na maior parte das vezes, se discute 

“gênero” na Grécia Antiga e Roma, confiando-se em elementos estruturais como métrica, 

contextos locais para o desempenho, ou o tom/imagem de um tipo particular de composição. A 

fábula é excepcional por sua presença intergenérica antes da geração de coleções de fábulas 

(começando no final da era clássica). Quase todos os gêneros clássicos da prosa grega contêm 

fábulas de algum tipo, incluindo filosofia, historiografia e oratória69. 

Na poesia grega primitiva, os termos λόγος, αἶνος  e μῦθος introduziam o que hoje 

reconhecemos como uma fábula. Por volta século V a. C., havia tanto uma vida lendária do 

fabulista Esopo (Heródoto), quanto uma incipiente tradição de se referir ao Aisopeioi Logoi. 

Pelo período imperial romano, o autor Fedro, podia se referir às fábulas “De Esopo” (aquelas 

atribuídas a ele), e às fábulas Esópicas, (fábulas novas em seu estilo). Para Christensen e 

Robinson (2018), apesar das definições de fábulas sofrerem variações em sua própria categoria, 

descrevem-na como histórias relacionadas a um passado e que são, na maioria das vezes, 

metafóricas (ou alegóricas), e encaradas como fictícias70. 

A maioria das fábulas que temos hoje pode ser rastreada em algumas coleções feitas 

durante a Antiguidade. Ao filósofo peripatético Demétrius de Faleron é creditada a coletânea 

de fábulas em verso e sua tradução em prosa em Atenas durante o século IV a.C. Esta coleção 

é, provavelmente, o antecedente da coleção agora referida como Augustana (datada por alguns 

 
67 Dezotti, 2018, p. 23. 
68 Idem. 
69 CHRISTENSEN e ROBINSON, 2018. 
70 Idem. 
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para o período helenístico médio). No início da era bizantina, havia uma tradição quase tão 

antiga de Fábulas Anônimas e versões adicionais de fábulas transmitidas nos manuscritos 

Vindobonensis e Accursiana. Além destes, temos também o Papiro de Rylands, provavelmente 

do final do século I a. C 71. 

 Durante este processo de transmissão, as fábulas permaneceram em parte o que sempre 

foram, um tipo de exercício literário com o disfarce de simplicidade e o senso de humor 

intrínseco. O Sócrates de Platão gostava da fábula por sua moral clara; Aristóteles ecoa isto ao 

classificar a fábula como um tipo de exemplo (Retórica, II. 20). Os estudiosos tendem a 

concordar com a natureza persuasiva e exemplar das fábulas, bem como seu caráter 

intrinsecamente cômico. Na época de Quintiliano (Inst. 1.9.1-3), as fábulas eram usadas 

regularmente, tanto para instrução moral, quanto para prática na composição (e provavelmente 

já tinham sido muito antes disso), mas também ainda estavam maduras para brincadeiras (como 

na obra do poeta Fedro), exercícios literários e competição, para Babrius e a tradição babilônica, 

ou ambas, como no caso do falecido Avianus romano72. 

Uma noção comum da fábula de Esopo é que ela trata principalmente de animais. Porém, 

estudos demonstraram que uma boa proporção das fábulas também trata de pessoas. Para 

Aristóteles, as fábulas eram fictícias e fantásticas e não se sobrepunham ao mito. Conforme 

Adrados (1998, 32-3, citado por Christensen e Robinson) argumenta, o que distingue uma 

fábula do mito é tanto sua natureza “fechada” - as fábulas expressam sua “moral” diretamente 

- como também seu comprimento e estrutura mais curtos. As fábulas tendem a colocar dois 

personagens em conflito, às vezes com ajuda ou substituições, caso pereçam, numa situação 

específica, cuja resolução deixe um personagem sendo a vítima, e o outro vitorioso (às vezes 

com ajuda divina e muitas vezes com resultados surpreendentes). As fábulas muitas vezes 

incluem diálogos e normalmente terminam com uma moral73. 

Mesmo com o breve resumo acima, esclarecem Christensen e Robinson (2018), é óbvio 

que a Batracomiomaquia adere a algumas dessas qualidades. Mas, a sua relação com a fábula 

que mais se assemelha a ela, não está muito clara. A história da Rã e do Rato é  encontrada 

separadamente das coleções fabulosas mencionadas anteriormente na vida de Esopo, a qual é 

posterior a algumas das datas argumentadas para a Batracomiomaquia. Por essa razão, tem 

havido algum debate sobre se a paródia basear-se nesta fábula específica ou se a fábula é 

 
71 Ibidem. 
72 Ibidem. 
73 Ibidem. 
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baseada na paródia. É claro que há um meio termo, onde podemos imaginar que haja uma fábula 

precoce que influenciara ambas, mas a evidência para isso é mais do que um pouco vacilante. 

Ainda para os autores Christensen e Robinson, no período helenístico, a “Fábula 

Esópica” era entendida em grande parte como fábula animal, e a tradição recebida de histórias 

de animais, pode nos dar algumas diretrizes para avaliar a Batracomiomaquia. A caracterização 

de diferentes animais tende a ser razoavelmente padrão. Nas fábulas, as raposas são inteligentes, 

os leões são fortes, e os macacos fazem figura de tolos. A mensagem relativa às rãs e ratos é 

um pouco menos clara. Os ratos aparecem na menção de Aristófanes acerca de um conflito 

entre ratos e doninhas, perecendo em parte porque são um pouco ostentosos, correndo para 

amarrar chifres em suas cabeças. Mas em outros lugares, um rato grato, liberta um leão de uma 

armadilha. Nas fábulas, as rãs são devoradas por papagaios, que procuram absurdamente um 

rei de uma serpente e cozinham ao sol. Adrados (1998, 174-5, citado por Christensen e 

Robinson), vê a história da Rã e o Rato, como um caso especial, semelhante à história da “Águia 

e da Raposa”, onde encontramos o motivo típico da “derrota dos animais poderosos”, sendo o 

animal fraco aquele que unicamente prevalece devido à intervenção de uma divindade. O 

conflito entre um rato e uma rã,  não é tão claro como uma lebre sendo vencida por uma 

tartaruga ou os ratos lutando contra as doninhas. Como a Batracomiomaquia aponta, estes 

animais são realmente de mundos diferentes e pertencentes a tipos de histórias separadas. 

Naturalmente, os animais não habitam apenas fábulas no mundo grego antigo - eles 

existem como parte de presságios, em símiles, provérbios e até mesmo em rituais religiosos. A 

Batracomiomaquia pode se basear nessas tradições, ou em outras tradições estrangeiras. Se 

pudermos suspender a questão da derivação por algum tempo - devido à natureza curiosa de 

sua excepcionalidade - é útil considerar a fábula A Rã e o Rato.74 

Há vários elementos comuns compartilhados por esta história e a Batracomiomaquia. O 

rato fala longamente sobre a qualidade de sua comida; a rã o convida para um mergulho; o rato 

afoga-se e amaldiçoa a rã enquanto morre. Os laços lexicais entre a fábula e o poema, implicam 

em algum tipo de relação. Mas as diferenças também são importantes: a Batracomiomaquia 

não menciona sobre a corda amarrada no pé, tampouco o pássaro que mata a rã. Mas, para o 

parodista, seria fácil desenvolver a trama entre os bichos, porém a intervenção divina é peculiar 

no poema herói-cômico, uma vez que em fábulas com animais inexiste tal ocorrência75.  

A partir de uma fábula de Esopo sobre o mesmo assunto, West (2003) alude ao fato de 

que essa história era conhecida em todas as tavernas. Na Batracomiomaquia o poeta faz menção 

 
74 Ibidem. 
75 Ibidem. 
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(v. 128) a uma peculiar situação em que ratos matam uma doninha e usam seu couro como 

escudo para se esconderem. 

Para West (2003), há uma fábula de Esopo que indica ser uma inspiração para o poema-

cômico, resumindo-a dessa forma: “um rato fez amizade com uma rã e a entreteve numa 

refeição. A rã retornou com o convite, conduzindo-o pelo caminho da lagoa. Como o rato não 

sabia nadar, amarrou-o a sua perna, pensando ele: “Eu terei minha vingança sobre você, mesmo 

quando eu estiver morto.” A profecia se cumpriu, pois enquanto o rato morto boiava sob a água, 

um corvo apareceu voando e carregou o rato, mas com este, também a rã, ainda amarrada ao 

roedor.” 

Apesar de o poeta começar sua narrativa no estilo fabulístico, “Um rato um dia...” ele 

envereda por outro caminho e põe em cena um outro rato, no qual observa o afogamento do 

amigo depois que a rã foge para o fundo do lago, temendo a serpente - que aparecera 

repentinamente. Observemos, pois, que a cena foi mudada. O mesmo rato que observava, leva 

a notícia de morte do rato para os outros camundongos76. Para West (2003), é aqui que o modelo 

mais antigo sobre os ratos e a doninha faz sentir sua influência. E continua o autor com a 

descrição da narrativa: os ratos fazem os preparativos para a guerra e as rãs também. Zeus 

chama os deuses à assembleia para debater a situação. Eles decidem não se envolverem. O 

Crônida troveja e a batalha segue em frente. Depois de uma luta muito feroz, os ratos estão à 

beira da vitória. Zeus tem pena das rãs sofredoras e, após falhar em persuadir Atena ou Ares a 

intervirem, faz ecoar um trovão. Entretanto, os ratos continuam lutando. Finalmente, Zeus envia 

um batalhão de caranguejos. Estes mordem os pés e as caudas dos ratos que se retiram com 

pressa desordenada. 

     4.3 Fragmentos, a transmissão do poema e outros poemas herói-cômicos  

São nos poucos e importantes versos que a Galeomiomaquia77, A Batalha da Doninha 

e dos Ratos, esconde o que há de mais próximo a Batracomiomaquia, sobretudo nas 

controvérsias com relação à origem. Contudo, nos dá outra pequena mostra de como se processa 

essa narrativa, pois da mesma forma desse poema herói-cômico, há um conflito entre animais.  

Embora, nesse caso, o inimigo seja apenas um, a Doninha, e este apresente a seu favor 

a força e o tamanho, não foram suficientes diante dos ratos. Estes, acabaram saindo vitoriosos 

da luta, e isso é mencionado nos versos 108-9 da Batracomiomaquia, que alude a um possível 

desfecho da batalha. 

 
76 West, 2003. 
77 Cf. ANEXO A – ΓΑΛΕΟΜΥΟΜΑΧΙΑ – A BATALHA DA DONINHA E DOS RATOS (West, 2003, pp.258-62). 
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Um outro ponto importante para o desenvolvimento de nossa tradução, diz respeito ao 

primeiro empreendimento em traduzirmos esse fragmento. E verificarmos assim, um contato 

inicial com esse tipo de narrativa afim de termos um pouco mais de segurança em entendermos 

o texto-fonte, a Batracomiomaquia, e alcançarmos um bom texto de chegada. Logo em seguida, 

empreenderemos da mesma forma sobre o texto fabulístico, principalmente a história da Rã e 

o Rato, de Esopo. 

 Entretanto, antes de passarmos para o próximo capítulo, falaremos sobre outro 

fragmento, Margites, obra já mencionada por Aristóteles na Poética, assim como outros 

testemunhos e que, o colocam no gênero do cômico – em parte pelas situações e trejeitos de seu 

principal personagem. 

 Mencionaremos ainda, como ficou estabelecida a transmissão da 

Batracomiomaquia, com suas interpolações e incoerências. Ficando, dessa forma, para o final 

dessa parte, comentarmos sobre duas obras tardias inspiradas no poema herói-cômico: a 

Catomiomaquia e a Gatomaquia. 

4.4  Dois fragmentos, a Galeomiomaquia e o Margites  

        4.4.1 Galeomiomaquia 

 De acordo com a descrição de West (2003), “o papiro contendo a 

ΓΑΛΕΟΜΥΟΜΑΧΙΑ, (A Batalha da Doninha e dos Ratos) é datado do segundo ou primeiro 

século a. C. O fragmento principal compreende uma coluna relativamente bem preservada de 

31 linhas e a parte inferior de uma segunda, com algumas letras no início da linha na parte 

superior. Há também alguns lugares incompletos. A décima linha da segunda coluna das peças 

principais é marcada com um sinal estequiométrico Δ, ou seja, “linha 400”, indicando que onze 

colunas do rolo se perderam antes do texto preservado.” 

 Conforme West, essa parte perdida deveria conter outro assunto, “pois o que temos 

é evidentemente o início da história dos ratos e da doninha.”  O início da intriga se dá devido a 

doninha matar o mais valente dos ratos “Trixos” (Chioso), ocasionando uma primeira reunião 

do exército de camundongos. Assim, West nos esclarece que “o material comparativo nos 

levaria a supor que os ratos obtiveram pelo menos uma vitória temporária. Se mais doninhas se 

envolveram depois na narrativa, é impossível dizer. 

 Ainda não há evidência de que este poema tenha sido colocado sob o nome de 

Homero78. West também nos informa sobre as razões de ter colocado em seus estudos a 

Galeomiomaquia junto da Batracomiomaquia por considerar uma “companhia natural” e pelo 

 
78 Idem. Contudo, West explica-nos que colocou a Galeomiomaquia e a Batracomiomaquia juntos, devido ser 
uma “companhia natural” e pelo fato de que tal texto só era visualizado em periódicos. 
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fato de que tal texto só era visualizado em periódicos. Muitos outros épicos de animais e 

pássaros, adverte ainda o autor, no entanto, passaram a ser atribuídos a Homero, provavelmente 

em tom de brincadeira no início, embora a atribuição fosse imposta aos mais monótonos. 

 A Galeomiomaquia apresenta um tom mais reservado e bem-humorado, ao 

contrário da Batracomiomaquia que assume explicitamente seu envolvimento com as tradições 

cômicas e trágicas em sua linguagem e tópicos.79 Há o compartilhamento de estratégias cômicas 

referentes aos nomes humorísticos em ambos os poemas, advertem Christensen e Robinson 

(2018). Eles também informam que, na estrutura, parece haver semelhanças, apresentando um 

proêmio, em que com a morte de um rato, sua viúva é enviada aos camundongos, a fim de atiçá-

los numa guerra (vv. 5-10). A ação divina também se faz presente com Hermes, por exemplo, 

e aponta na observação dos deuses, oferecendo à Doninha sua própria fala (vv. 26-30), além de 

variados discursos, inclusive a lamentação de um rato viúvo. Com cerca de sessenta linhas – 

muitas incompletas -, a Galeomiomaquia não apresenta toda a narrativa80, mas seu final é 

antecipado, com a vitória dos ratos sobre a Doninha (visto na Batracomiomaquia).  

 Entretanto, mesmo nessas condições apresentadas – ausências de palavras em 

demasia, a Galeomiomaquia nos mostra brevemente, que a narrativa desses animais 

heroificados, segue num estilo em que os eventos epifânicos dão movimentação à história e nos 

alertam para o caráter inventivo do poeta, ao mesclar distintamente a tradição fabular com a 

homérica. 

     4.4.2 Margites81 

Outro fragmentado poema cômico, o ΜΑΡΓΙΤΗΣ, Margites, pode apresentar sutilezas 

que o aproximam e, ao mesmo tempo o afastam da Batracomiomaquia. É nele, no Margites, 

pois, que as formas da métrica e do conteúdo/tom – após Aristóteles -, entram em debate, no 

âmbito do gênero grego antigo82. 

 De antemão, o Margites, conforme Christensen e Robinson (2018), não se enquadra 

no épico homérico e cita o estagirita, na Poética, estabelecia que tal poema tem métrica e tom 

diferenciados, ou seja, iâmbica. Dessa forma, pode até provocar risos, sem, no entanto, 

 
79 CHRISTENSEN e ROBINSON, p.22, 2018. 
80 Devido ao fragmentado texto grego, a Galeomiomaquia (ver West, 2003, ANEXO A) não nos permite visualizar 
com certo grau de acerto sua narrativa. Há versos em que apenas restaram poucas palavras (vv. 32-50) e outros, 
em que apenas podemos supor o que ocorrera (v. 60). 
81 Retomamos o debate conforme, principalmente, as explicações de West (2003), e Christensen e Robinson, 
2018. 
82 Christensen e Robinson, p.13, 2018. 
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apresentar aspectos reprovativos. Mas ainda pode-se dizer que essa poesia é “homérica” pelo 

caráter dramático da narrativa.83 

 Há, porém, implicações quando o filósofo cede espaço a Batracomiomaquia, 

conquanto divertida e dramática, pois obscurece sua colocação, bem como a enorme quantidade 

de poemas atribuídos ao famoso bardo na Antiguidade, inserindo muitos outros épicos, além 

dos versos homéricos principais: Ilíada e Odisseia.84 

 Mesmo atribuindo a autoria do Margites a Homero e emparelhando-o com a 

Batracomiomaquia, os poucos fragmentos que nos chegaram desse possível épico-cômico, 

dificulta uma análise mais pormenorizada. 

 Mas é reconhecidamente pelo seu tom, enfatiza West (2003), que Aristóteles acerta 

em separá-lo dos demais épicos homéricos. O pesquisador lembra que vale observar a 

apresentação de outras características notadamente fabulísticas, como o aspecto generalizador 

no início do primeiro verso, bem como o particípio contínuo no verso 3. Contudo, ainda 

segundo ele, o restante do poema não apresenta ser um épico – de acordo com antigos críticos. 

 West ressalta, contudo, que o Margites pode se tratar de um dos mais velhos 

“poemas divertidos”. O nome de sua personagem principal deve significar algo como 

“impetuoso” e, aparentemente, é pressionado a fazer muitas coisas, mesmo sem o conhecimento 

adequado ou a compreensão para tanto. Tratando-se de um homem ingênuo e excepcionalmente 

ignorante. Naturalmente, continua West, essa personagem se meteria numa série de situações 

ridículas. As fontes se referem especialmente ao assunto de seu casamento, o qual foi 

inicialmente insatisfatório, pois ele nada sabia sobre sexo, tendo que ser persuadido por meio 

de um estratagema a fazer o que era requisitado. 

 Há muitas alusões e referências gerais a Margites, cujo nome tornou-se proverbial. 

Sobre esse aspecto, tem-se algum conhecimento graças a uma publicação de três fragmentos de 

papiros do Oxyrhynchus que pode, com alguma probabilidade, ser atribuído a ele. Um deles, no 

fragmento 7, contém resquícios de uma outra forma não contestada de um episódio envolvendo 

um infortúnio noturno com um gargalo de um vaso, do qual Margites seria incapaz de retirar 

seu pênis -  Isso pode ter acontecido simplesmente porque ele tinha um falo anormalmente 

grande (algo que os gregos consideravam nojento e cômico), ou porque estava excitado 

sexualmente, podendo ter sido parte de uma narrativa da noite de núpcias ou ainda, da noite em 

que o casamento acabou sendo consumado.85 

 
83 Idem, p.13. 
84 Ibidem. 
85 West, p. 225-6, 2003. 
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 Assim, no segundo papiro (frag. 8), diz West, alguém fala: “e examine meu...”; isto 

talvez esteja ligado ao artifício da noiva de apresentar sua vulva a Margites como uma ferida 

que precisava de sua atenção. E no terceiro papiro (frag. 9), aparentemente se refere à 

consumação bem-sucedida, conseguida num ambiente de festa. Isto talvez tenha formado a 

conclusão do poema, pois muitas comédias terminam em casamentos.86 

      4.5 A transmissão do poema: interpolações e incoerências  

É possível que o poema ainda estivesse em ocorrência geral na época domiciana - Tito 

Flávio Domiciano, imperador romano (c. 81 – 96 d. C.) - e sob o nome de Homero. Durante os 

séculos seguintes, não logrou de nenhuma popularidade especial. O fragmento de papiro do 

segundo século, é o único até agora mencionado, e há poucas alusões literárias à obra. 

Mas isso mudaria a partir do período bizantino, de acordo com West. Ele acrescenta 

que, “cerca de 800 em diante, aparece toda uma série de citações e alusões à Guerra de rãs e 

ratos. O poema fora adotado como um texto escolar para fazer uma breve e divertida introdução 

a Homero. Por causa disso, há muitos manuscritos, muitas vezes fornecendo glosas explicativas 

e eruditas, mas nenhuma das quais remontam à antiguidade.” West continua esclarecendo que 

“o manuscrito mais antigo existente (Z = Oxon. Barrocc. 50) data de cerca de 925, sendo que 

lá ainda há mais quatro dos séculos XI e XII”. Além disso, pode ter sido, como sugere Hosty 

(2020), o primeiro texto totalmente grego já impresso: uma única cópia sobrevive de uma 

versão impressa na Brescia, provavelmente por Thomas Fernandus, cujo Proctor 1900 (p.83) 

data de c. 1474. 

Com base em Hosty (2020), os autores canônicos voltaram seus olhos para a Guerra de 

rãs e ratos, nos séculos II e III, por atribuírem essa história a Homero – de Luciano (de Timão), 

a Oppianus e em passagens no “De Natura Animalium”, indicam essa proeminente influência. 

Como primeiro autor a fazer uso da Batracomiomaquia, temos o teólogo e orador Gregório de 

Nazianzenus (c. séc. IV) que emprega o termo raro νεόπηκτος, referindo-se ao queijo, com 

sentido de “coalhado recentemente”. Além dessa expressão, outras descrições são fortemente 

influenciadas pelo poema. Até mesmo outro colega teólogo que sabia da existência do 

manuscrito, Círil de Alexandria (c. do séc. V), pois frases suas contendo πολέμου πληθύν 

aparecem em comentários de outras obras. 

Os ecos ocasionais da Guerra de rãs e ratos chegariam a outros nomes como Nonos, 

Timóteo de Gaza (final do séc. V), mas emudeceriam e nenhum traço da obra apareceria, até 

Inácio Diácono (1ª. metade do séc. IX), falar numa carta a seu amigo Nicéforo. E, ao 

 
86 Idem. 
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avançarmos no período do primeiro manuscrito, elevar-se-ia o número de autores influenciados: 

Methodius, O Patriarca (início do séc. IX), Arethas de Cesareia (entre os séc. IX e X), Theodore 

II Ducas Lascaris (séc. XIII) entre outros. Mas há duas obras do período bizantino de especial 

importância para a Batracomiomaquia e sua recepção, pois “envolvem tanto um estilo 

imitativo, como de épico-cômico e ratos como protagonistas: a Catomiomaquia de Teódoro 

Prodromus (c. séc. XIII) e o anônimo “Exercícios dos Ratos” que geralmente é atribuído tanto 

a Prodromus quanto a seu contemporâneo aproximado Constantino Manassés. 

Contudo, para West (2003, p.236):  

Normalmente devemos esperar que tais cópias relativamente precoces 

de um poema clássico forneçam um texto bem fundamentado. No caso da 

Batracomiomaquia, porém, os bizantinos sentiram uma licença e um impulso 

incomuns para reescrever e expandir. O escriba de “Z” parece já ter conhecido formas 

divergentes do texto, e ele estaria preparado para emendá-lo por sua própria iniciativa, 

caso encontrasse alguma dificuldade. Quando aceitamos os manuscritos posteriores, 

a quantidade de variações é desconcertante. Alguns contêm versos e passagens que 

estão ausentes em outros; os mesmos versos podem aparecer em uma ordem diferente; 

nomes de rãs ou ratos são substituídos por outros completamente distintos; uma rã que 

mata um rato em algumas cópias é morto por ele em outras; o que faz parte da narrativa 

nestas, aparece como um discurso de um rato naquelas. 

 

A raiz do problema, continuando com West, parece ter sido uma reescrita particular que 

ocorreu em algum momento no século XI, ou antes dele, melhor representada pela assim 

chamada família de manuscritos florentinos “l” – esses consistem de L = Laur. 32.3 (séc. XI – 

XII); J = Ambr. I 4 sup. (1276 a. C.); F = Vat. gr. 915 (antes de 1311). “J” está inclinado a 

introduzir outras alterações. O responsável acrescentou novos versos e passagens 

aleatoriamente – muitas delas gravemente não-métricas – às vezes no lugar dos versos 

existentes. Ele alterou nomes e detalhes da ação de modo a produzir uma alternância mais 

regular de sucessos de ratos e rãs. 

Para West, além de “Z”, os melhores manuscritos são os da família “a” – esses consistem 

de “P” e “Q” = Par. suppl. gr. 690 e 663 (ambos do século XI); “Y” = Heidelberg. Palat. 45 

(1202 a. C.); “T” = Par. gr. 2723 (séc. XIII). Às vezes, porém, a melhor leitura é preservada na 

família interpolada de “l”, mas mais frequentemente com “a”; em outros momentos é isolado, 

para o bem ou para o mal. As muitas dezenas de manuscritos posteriores são caracterizados por 

vários graus de compromisso entre os dois extremos representados por “a” e “l”, e tem pouco 

valor a oferecer além das ocasionais boas conjecturas. 

Assim, pela escolha judiciosa entre a leitura de “Z”, “a” e “l”, e uma rejeição de princípio 

dos versos extras em “l”, pode-se chegar a um texto consideravelmente mais promissor na 

aparência do que parecia provável emergir da visão inicial do caos. Mas ainda está muito aquém 

do suposto original; permanecem alguns versos interpolados, outros aparentemente fora do 
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lugar, e alguns defeitos de sentido ou de métrica, todos os quais exigem uma intervenção ativa 

por parte do editor. Na narrativa da batalha, entre os versos 247 e 270, há uma falta de coerência 

que parece necessário supor que a tradução bizantina tenha sido dependente de um arquétipo 

danificado, com versos faltando em vários pontos. (WEST, 2003)  

4.6   Outras menções, testemunhos de temáticas semelhantes. A Catomiomaquia e a 

Gatomaquia 

Estendendo-se perfeitamente por cerca de três milênios, no Egito, havia uma tradição 

antiga que provavelmente remetia a imagens de animais de vários tipos, perfazendo trabalhos 

ditos humanos de forma humorística.  Entre eles, surgem certos temas bem definidos, alguns 

dos quais podem ser ilustrados a partir de fábulas esópicas e outros a partir de contos populares 

africanos modernos. (West, 2003)  

Presume-se, que correspondiam a contos de animais que eram recentes na tradição oral.  

Do século XIV a. C. ao século VII ou VIII d. C. há representações de guerras entre gatos e 

ratos. Assim, conforme Emma Brunner-Traut citada por West (2003), eles correspondem a 

contos que sobrevivem no Egito moderno e deixaram vestígios também em fontes árabes e 

persas. 

Já West (2003, p.224) menciona que em Platão (Fedro 252b) cita duas linhas sobre o 

que os homeridai – grupo de poetas da ilha de Quios que se reuniam para recitar os versos de 

Homero - recitam ἐκ τῶν ἀποθέτων ἐπῶν, “dos seus versos guardados”. O autor expõe sua 

análise e interpreta convenientemente esses “apócrifos” como poemas “não sérios” ou 

“burlescos” e “que foram atuais durante ou após o Período Clássico sob o nome de Homero”. 

Contudo, West informa que na Vida de Pseudo-Heródoto (24) é mostrada uma lista de 

“poemas divertidos” (παίγνια) que Homero compôs para os rapazes que ele ensinava em 

Bolissos em Quios: os Ciclopes, a Batalha de Rãs, a Batalha das Aves, o Heptapaktike (?), os 

Epikichlides, “e todos os outros”. Um dos títulos, Heptapaktike, é enigmático, sendo 

transmitido em uma distinta e desprovida de sentido, em cada fonte, exceto o mais recente de 

todos; Tzetzes, citado por West, tem a correta versão com sua “Hepta ep’aktion”, “ Sete contra 

o Promontório”, ou “Sete contra o Ácio”. Nesse caso, isso seria um tipo de paródia da história 

dos Sete contra Tebas. Mas, uma leitura igualmente plausível é “Heptapektos Aix”, “O cabrito 

sete vezes tosquiado” (Toup, depois Leo Allatius). A léxica, em uma entrada que provavelmente 

remete a Selêuco, explica “heptapekt(i)os” como significando “com cabelo abundante”. Se isto 

se referisse ao poema, a inferência seria que ele era atual no primeiro século a. C. (No “Suda” 

a danificada Ἠθιέπακτος é seguida por ἤτοι Ἴαμβοι, aparentemente indicando Iamboi como um 
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título alternativo do poema. Isso poderia implicar, não necessariamente que esse metro era 

iâmbico, mas em vez disso era um escólio ou uma invenção natural. A lista do Suda de trabalhos 

atribuídos a Homero, também inclui um novo item, a “Epithalamia”. Tzetzes também fala dos 

“hinos nupciais” – (não se sabe nada sobre isso). 
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5 Comentários sobre as traduções do poema herói-cômico a Batracomiomaquia 

Um dos objetivos mais proeminentes na tradução da Batracomiomaquia é torná-la 

acessível sem, contudo, distanciar-se por demais do manuscrito. 

A questão do quão fidedigno ou não possa parecer nossa tradução com o original 

colocou-nos em atenção quanto ao poema em si. Apesar de nos basearmos no texto grego 

apresentado na pesquisa de Hosty, inevitavelmente, estaríamos modificando o texto-fonte, 

principalmente em sua métrica. Nesse sentido, é oportuno lembrar-nos das palavras de Venuti 

(2021, p.17), em sua primeira das três teses nos diz que “(...) 1. Toda tradução, 

independentemente do gênero ou tipo de texto, incluindo a tradução que busca registrar 

diferenças linguísticas e culturais, é uma interpretação que fundamentalmente domestica o 

texto-fonte.”  

De todo modo, já temos uma possível visualização de como nosso texto de chegada 

pode se desenvolver. Entretanto, há outros aspectos que merecerão certa atenção, e, o primeiro 

deles seria para o caráter de ficcionalidade do poema, bem como do humor contido nesta 

paródia, pois foram essas questões, principalmente, que permearam na tradução dos versos de 

nosso manuscrito. 

De fato, a ficção e o riso se tornaram um dos pontos fundamentais deste trabalho de 

reescrita. Aliás, a esse respeito, comentaremos um pouco sobre o título da obra: a 

Batracomiomaquia. Como em muitas das versões já traduzidas tal uso dessa palavra já é uma 

tradição, propomos uma mudança nessa leitura, visando de antemão à atenção do leitor. A 

Batracomiomaquia já suscitaria algum interesse, mesmo a narrativa se apresentando 

inteiramente ficcional. Mas, essa paródia, contudo, não terá unicamente como foco, o meio 

acadêmico.  

Porém, para tentarmos um caminho que aproxime tantos leitores de diferentes 

percepções, o humor seria o primeiro reconhecidamente a se mostrar; uma vez que, ao nosso 

antigo leitor grego facilmente reportaria a famosa peleja entre aqueus e dânaos, num embate de 

minúsculos animais, despontando um imperceptível sorriso, tão controverso, sugerível ou não, 

mas perdido em eras passadas. 

Contudo, esse humor seria possível em sua tradução? Poderia um leitor moderno fazer 

a mesma referência e invocar uma logística bélica homérica? Se simplesmente as imagens 

invocadas com outro título reportarem, assim, esse leitor à Ilíon, lembrando-o dos poemas 

homéricos, talvez parte desse riso ainda persista.  

Anteriormente, essa persistência se mostrou eficaz, pois graças à referência ao famoso 

bardo e suas principais obras, Ilíada e Odisseia, a Batracomiomaquia sobreviveu até nossos 
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tempos. Colocá-la, pois, no mesmo patamar das obras homéricas e tão reconhecidamente 

quanto elas, entretanto, não seria uma tarefa tão fácil. Para tanto, afinal, traduzimos seu título 

para “A morte do ladrão de migalhas” e sugerimos, nesse primeiro desafio, despertar uma 

curiosidade inicial para o novo poema, mas não apenas isso. 

Notadamente, a Batracomiomaquia sendo traduzida como A guerra de rãs e ratos seria 

a escolha que mais convenientemente seguiria a tradição que envolve os antigos testemunhos 

desse manuscrito87. Suas outras formas também são aceitáveis (A batalha dos ratos e das rãs 

de Fabrício Possebon (2003), por exemplo), uma vez que mantém uma aproximação com o 

significado real do título grego e nos remete ao caráter risório e ficcional da antiga obra. 

Algumas palavras ou até mesmo expressões inteiras, ao longo do poema, porém, podem se 

esquivar dessa simples significação. É o que vemos nos primeiros versos, no proêmio do poema 

herói-cômico.  

A esse respeito, vale ressaltarmos sobre a tradução de algumas palavras nessa primeira 

parte do poema, verso 1, χορὸν, Ἑλικῶνος, bem como, Ἄρηος (v.4) e Γιγάντων (v.7), por 

exemplo, sugerimos manter no corpus do texto, sem mudanças em suas especificações (em 

algumas adicionamos notas) e transliterados conforme nossos objetivos, ou seja, sem causar 

demasiado estranhamento. Assim, respectivamente, Coro, Hélicon, Ares e Gigantes88. 

Pelo que já se comentou nos capítulos acima, alguns termos ou expressões, remetem o 

poema a um estilo arcaico89. Isso pode ser facilmente comprovado através de comparações com 

outras obras. O poeta-escriba, pois, também copiara ou transformara versos inteiros ou partes 

deles, das obras de Homero, Ilíada e Odisseia principalmente. O esforço empregado por esse 

escriba, é o que sugerimos, de aproximação com o estilo épico, cuja narrativa reveste-se das 

características específicas desse modo de escrita grandioso. Nosso leitor grego hipotético já 

percebera a estratégia. Achara talvez engraçado o uso desse tom no poema-paródico, 

prosseguindo com curiosidade a leitura ou escutando atentamente o por vir dessa canção numa 

possível audiência. De todo modo, esse "estranhamento", isto é, essa mudança sutil vai se 

tornando explícita com os demais termos e expressões que chegam até sua percepção. 

 
87 Ver primeiro capítulo Sobre a Batracomiomaquia, origens e autores. 
88 Colocaremos, pois, a partir daqui, somente as traduções mais pertinentes aos comentários, remetendo ao 
capítulo 6, o(s) verso(s) específico(s) ao texto grego. 
89  O Proêmio do poema épico-cômico é um bom exemplo disso, pois remete-nos aos poemas de Hesíodo, 
Teogonia e Os Trabalhos e os Dias. Assim, conforme Torrano (2015), o poeta vivera na Grécia, por volta dos séc. 
VIII-VII, data também provável de feitura das obras. 
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Contudo, como auxiliar outro leitor - contemporâneo e também hipotético -, na 

percepção desse estilo em sua leitura? E o que fazer com outros termos que exigirão explicações 

um pouco mais detalhadas (notas) para que "casem" também com as rimas90, ponto esse, aliás 

um deles, considerado nesse trabalho, fundamental no incentivo à continuidade da leitura? 

Onde o humor e o ficcional poderiam atuar? Obviamente, as perdas seriam inevitáveis, mas até 

que ponto poderíamos mudar na tradução do poema, sem "trair" por demais as possíveis 

pretensões de nosso escriba? 

De fato, essas interrogações não estão apenas voltadas para um lado, o leitor 

contemporâneo. Tornamo-nos parte de dois mundos, cuja prevalência, diriam os 

psicolinguistas, é regida por nossa língua-mãe. O contexto, onde pode se revelar o intraduzível, 

torna-se enganosamente alcançável se não atentarmos para o caráter vivo, de onde essa reescrita 

provém. Reviver esse grego imaginário é correr riscos que podem comprometer o novo texto 

(texto de chegada), afinal, as vozes envolvidas não partem apenas dele. Os ecos podem trair 

nossos ouvidos e soar de forma sedutora, mas tão enganosa quanto o sonho de Agamenon ou 

as Sirenes de Odisseu. 

 Com a análise mais atenta das palavras supracitadas, sugerimos nessa reescrita que o 

poeta-escriba, nessa primeira parte, já se reportasse diretamente às Musas, e resgatando um 

pouco da oralidade, mas inserindo elementos que remetessem a uma religiosidade mais 

pungente91. 

Cremos que nesses poucos versos iniciais (Começo/início; primeiro), o arremate 

fundamental seria o caráter vivificante da prece, direcionada ao divino, representadas pelo local, 

o Hélicon. 

1 ἀρχόμενος πρώτης σελίδος χορὸν ἐξ Ἑλικῶνος92  

2 ἐλθεῖν εἰς ἐμὸν ἦτορ ἐπεύχομαι εἵνεκ’ ἀοιδῆς,                                   (...) 

                          Chamo-te, ó Hélicon, pra inspirar meu coração.                     

                          E te suplico, leve a todos essa minha canção, 

 
90  Para este trabalho de retextualização, utilizaremos as rimas como importante recurso poético dado à 
sonoridade e musicalidade conferida ao texto de chegada. Usaremos, contudo, devido ao seu aspecto estrutural 
simples, rimas emparelhadas (com ocorrência entre o primeiro e o segundo verso, e entre o terceiro e quarto 
verso). Ainda assim, retiramos as separações estróficas na tentativa de acompanhar o texto-fonte. 
91 Destacamos assim, conforme Mircea Eliade (2010, p.251),”a valorização religiosa do presente”, algo bem 
mais vivo e dinâmico, “O simples fato de existir, de viver no tempo”.                       
92 Os grifos em alguns versos (quer no texto em grego (fonte), quer em nossa tradução), tentam “visualizar” a 
sonoridade dessas palavras em comparação com outros vocábulos e, notadamente, com outros versos. Daí a 
necessidade de inclusão das (os) “linhas (versos) deletadas(os)” (ver nota 88). Já os destaques em negrito 
“demarcam” suas significações e campo de influência dentro do poema. (N.T.) 
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 Entretanto, fez-se necessário uma explicação acerca desse termo (notas), pois embora 

pudéssemos usar a palavra Musas (Coro de Musas), o jogo metonímico empregado revelaria 

outra informação ao nosso leitor contemporâneo, percebendo de antemão tratar-se de um 

cântico.  

Nos versos seguintes, assim como em outros, utilizamos a antítese sob diversas formas. 

No terceiro verso por exemplo, Ares, um deus olimpiano, incentiva um conflito entre 

minúsculos animais (o uso das iniciais maiúsculas somente aqui, tenta elevar ao mesmo nível 

de grandiosidade esses personagens). Esse sentido, bem como a analogia usada entre os termos 

Ares, Ratos e Rãs, é sugerida na Batracomiomaquia (texto-fonte daqui por diante), mas não 

com demasiada proximidade. Além disso, na tradução, invertemos propositadamente a menção 

das personagens (comparar com o título), devido ao emparelhamento das rimas (A - A - A - A 

- A) - recurso também usado nos demais versos. 

4     δῆριν ἀπειρεσίην, πολεμόκλονον ἔργον Ἄρηος,                                              (...) 

6     πῶς μύες ἐν βατράχοισιν ἀριστεύσαντες ἔβησαν, 

       Da vil batalha atiçada por Ares entre Ratos e Rãs,   

Segue-se outras notas, desta vez esclarecendo sobre os Gigantes, num trecho em que, 

com a antítese, mostra-se bem mais equivalente ao texto-fonte. E noutra, esse dado cultural de 

extrema significação, aludindo a um possível "eco" do poeta Calímaco (Aítia). Assim, logo 

adiante, inicia-se a narrativa. 

7         γηγενέων ἀνδρῶν μιμούμενοι ἔργα Γιγάντων, 

8          ὡς λόγος ἐν θνητοῖσιν ἔην· τοίην δ’ ἔχεν ἀρχήν. 

            Tal como homens, Gigantes , em mortal situação,                      

 5         E, com as tabuinhas no colo em sentada posição, 

            Começo aqui, a minha narração. 

Nos cinco versos iniciais da história, os antecedentes do encontro das personagens 

Psicárpax e Fisignato, cogitamos sugerir mudanças bem mais significativas, sem, aliás, perder 

de vista o texto-fonte. Nessa parte, alguns recursos como a aliteração, troca e inserção de 

palavras, além de um afastamento mais acentuado do estilo oral, evidenciam nossa sugestão 

para esse momento. A aliteração em vocábulos que utilizam em suas sílabas o "a", demonstrou 

ser uma boa marca de movimentação - reparemos no início do segundo verso, o uso da palavra 

"Parara", além das rimas na construção (A - A - A - B - B). No primeiro verso (15 sílabas), 
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pois, teríamos: rato/pânica/fuga/uma/gata/felina. No poema grego destacamos um anaforismo 

suspeito acontecer: (v.10). 

             μῦς ποτε διψαλέος γαλέης κίνδυνον ἀλύξας 

   10      πλησίον, ἐν λίμνῃ λίχνον παρέθηκε γένειον, 

Entretanto, como já fora discutido nesse trabalho (ver início e notas), sugerimos  

empregar o termo "gata" acompanhado pelo adjetivo (redundante) "felina" pelo efeito rimático 

final do verso - a inserção de "divina" (v.9), segue esse mesmo parâmetro. Os dois últimos 

versos que antecedem a fala de Fisignato, e, portanto, do Rei Rã, revestira-se de um vocabulário 

(tom) mais voltado para a realeza, não esquecendo que paródica e ficcionalmente trata-se de 

uma rã. 

 Para isso, as palavras "reinavam" e "ilustre discurso", preparam a fala do Rei, bem como 

o termo dúbio "palavras coaxaram", fecham esse momento, instigando no leitor/ouvinte, 

possivelmente, o riso, ao referir-se a uma Rã da realeza e falante. Os novos versos, assim 

desenhados, acreditamos não "trair"93 por completo o texto-fonte. Já é possível sugerirmos uma 

adaptação, levando-se em conta os termos citados e a inserção de outros convenientemente 

voltados à natureza da personagem.  

            ὕδατι τερπόμενος μελιηδέϊ· τὸν δὲ κατεῖδε 

            λιμνόχαρης πολύφημος, ἔπος δ’ ἐφθέγξατο τοῖον· 

Com sede, deliciando-se de tão doce e divina, 

10        Mas avistado por um, que das águas reinavam, 

Que, de ilustre discurso, palavras coaxaram:  

 

Estabelecendo-se como um falante da nobreza, o Rei Rã Fisignato, tem sua fala elevada 

em um nível de formalidade pouco acentuado, de modo a não obscurecer o discurso, mas 

visando contrastar explicitamente com as características da personagem minúscula e anfíbia. 

Algumas inserções foram feitas, mas pontuais - no final de cada verso, procurou-se um 

vocabulário mais específico para a situação, de maneira que as rimas ficassem em evidência (as 

rãs já são "cantoras" por natureza). Nessa parte do poema foi possível construirmos dois 

 
93 Paulo Rónai (Escola de Tradutores, 2012, p.15) esclarece sobre “ a ideia  da impossibilidade da tradução”, 
dizendo que sob o ponto de vista de que “o tradutor trai necessariamente a ideia do autor”, possivelmente com 
base no termo italiano traduttori traditóre e a incapacidade de outras línguas de ter o mesmo efeito com ambas 
as palavras. Rónai, entretanto, é citado por Mittmann (2003,p.21-2) conquanto na análise do processo 
tradutório, sob a perspectiva tradicional da tradução. 
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“blocos” de versos (A - A - B - B - B) e (A - A - B - B - B), sugerimos duas explicações (notas), 

sendo uma para o nome Peleu e outra para Eridamos.  

13     “ξεῖνε, τίς εἶ; πόθεν ἦλθες ἐπ’ ἠϊόνας; τίς ὁ φύσας; 

             πάντα δ’ ἀλήθευσον, μὴ ψευδόμενόν σε νοήσω. 

12         Quem és Tu e teu pai, estranho? d’ondes vens até aqui? 

             Fale a verdade, não deixai que te pegues em mentir. (...)                                                      

17       εἰμὶ δ’ ἐγὼ βασιλεὺς Φυσίγναθος, ὃς κατὰ λίμνην 

        τιμῶμαι βατράχων ἡγούμενος ἤματα πάντα· 

        καί με πατὴρ Πηλεὺς ἀνεθρέψατο, Ὑδρομεδούσῃ 

20       μιχθεὶς ἐν φιλότητι παρ’ ὄχθαις Ἠριδανοῖο. 

            

            Eu, Rei Fisignato, Senhor das Rãs sendo, 

            E por todos esses dias honrado ficaremos. 

            E meu pai Peleu  que me criou, 

 20      As margens do Eridamos conhecera Hidromedusa que o amou. 

 

Os nomes das personagens seguem conforme transliteração com algumas mudanças 

mínimas nas desinências, de modo a uma aproximação com o português, por exemplo, 

Ψιχάρπαξ / Psicárpax. Com isso, tentamos inverter o aspecto de estranheza, fazendo com que 

cada nome grego atribuído às personagens se tornassem atrativos e memoráveis para as 

audiências. 

Para a fala de Psicárpax, sugerimos que o Ladrão de Migalhas ostentasse em seu 

discurso um tom próprio de jovem guerreiro, mas inserido na Realeza dos roedores. Portanto, 

um certo estilo arrogante e grandioso - que na paródia assume aspecto inverso ao de um herói 

homérico. O rato estava fugindo de algo bem maior e, ao deparar-se com a rã, de cantoria solene 

e astuciosa, viu uma oportunidade de demonstrar quem era. Sensato seria pensarmos que 

também seu discurso, pudesse ser superior ao da rã, o que nos lembra o aspecto agonístico da 

cena. As rimas continuam (A- A - B - B), mas a partir dessa parte, percebe-se que dificilmente 

poderão se fixar estrofes94  com cinco versos (quintilhas), assim como realocar nomes de 

personagens nos finais dos versos. 

 
94 Uma das razões pelas quais optamos por não separar o poema (texto de chegada) em estrofes. 
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τὸν δ’ αὖ Ψιχάρπαξ ἀπαμείβετο φώνησέν τε·             2495 

“τίπτε γένος τοὐμὸν ζητεῖς; δῆλον δ’ ἐν ἅπασιν          25 

ἀνθρώποις τε θεοῖς τε καὶ οὐρανίοις πετεηνοῖς. 

25        Ψιχάρπαξ μὲν ἐγὼ κικλήσκομαι· εἰμὶ δὲ κοῦρος 

Τρωξάρταο  πατρὸς μεγαλήτορος·  ἡ δέ νυ  μήτηρ 

Ao que lhe respondeu Psicárpax dizendo: 

“Por que perguntas sobre minha descendência? 

 Dos homens, deuses e dos pássaros alados, todos, de mim tem ciência. 

25        Sou filho de Troxarte, pai de grande coração, 

 

Nos versos seguintes a personagem Psicárpax nos descreve uma lista gastronômica 

como forma de celebrar a sustância do reino dos roedores. Nesse sentido, procurou-se 

reescrevê-lo atentando para o aspecto convencional dos alimentos mencionados. Levando-se 

em conta contudo, a comparação que o próprio personagem realiza com os curiosos 

condimentos das rãs - rabanetes, couves, jerimuns, alhos e aipos. O elemento humorístico tão 

próprio no texto-fonte (também tentamos mantê-lo na tradução), graças a situação descrita: um 

rato falando de iguarias feita por humanos a que nem mesmo os deuses resistem, em 

contraposição aos alimentos das rãs, conquanto pouco atrativos. As analogias paródicas com 

outras obras acerca desse trecho no texto-fonte parecem ser inúmeras - vão de Simposium, às 

descrições de catálogos de naus.  

Λειχομύλη96, θυγάτηρ Πτερνοτρώκτου βασιλῆος. 

          γείνατο  δ’ ἐν Καλύβῃ  με καὶ ἐξεθρέψατο βρωτοῖς ,       30 

           σύκοις καὶ καρύοις  καὶ ἐδέσμασι παντοδαποῖσιν. 

30       πῶς δὲ φίλον ποιῇ με, τὸν ἐς φύσιν οὐδὲν ὁμοῖον; 

 
95 A fim de contribuir para a tradução do poema, dentro das analogias e contextualizações da narrativa, inicio a 
inserção de outros versos ( “Linhas deletadas”, Hosty (2020)) e, portanto, com a respectiva numeração no lado 
direito do poema, por exemplo, os versos 24 e 25.  
96Licômile é a única rata mencionada no poema, condizente com seu nome (μύλη), pois aos moinhos em Homero, 
trabalham as mulheres. Veja abaixo, as três traduções da Odisseia, Canto 8 e, em como os autores destacam as 
mulheres e os moinhos: 
 
(VIEIRA,2014,vv.103-5,p.201)  Cinquenta ancilas no total do grão Alcínoo, 
                                                      parte macera o louro grão na moenda, enquanto 
                                                      a outra tece no tear os fios (...) 
 
(NUNES,2015,vv. 103-4,p.126)  Eram cinquenta as escravas, que, ao todo, se achavam na casa; 
                                                        delas, algumas os grãos alourados no moinho trituram; 
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           σοὶ  μὲν γὰρ βίος ἐστὶν ἐν ὕδασιν· αὐτὰρ ἔμοιγε 

           ὅσσα  παρ’ ἀνθρώποις τρώγειν ἔθος· οὐδέ με λήθει 

           ἄρτος τρισκοπάνιστος  ἀπ’ εὐκύκλου κανέοιο,                35 

           οὐδὲ πλακοῦς τανύπεπλος ἔχων πολὺ σησαμότυρον, 

35     οὐ τόμος ἐκ πτέρνης , οὐχ ἥπατα λευκοχίτωνα , 

     οὐ τυρὸς νεόπηκτος ἀπὸ γλυκεροῖο γάλακτος, 

     οὐ χρηστὸν μελίτωμα, τὸ καὶ μάκαρες ποθέουσιν, 

     οὐδ’ ὅσα πρὸς θοίνας μερόπων τεύχουσι μάγειροι,          40 

     κοσμοῦντες χύτρας ἀρτύμασι παντοδαποῖσιν. 

40     οὐ τρώγω ῥαφάνους, οὐ κράμβας, οὐ κολοκύντας, 

     οὐδε πράσοις χλωροῖς ἐπιβόσκομαι, οὐδὲ σελίνοις· 

     ταῦτα γὰρ ὑμέτερ’ ἐστὶν ἐδέσματα τῶν κατὰ λίμνην.”     55 

     πρὸς τάδε μειδήσας Φυσίγναθος ἀντίον ηὔδα· 

 

           E de Licômile, filha de Pternotrocte, és minha mãe.                      

           Ela me deu à luz em Calibe e me sustentou 

           Com figos, nozes, muitas iguarias me alimentou. 

           Mas como você pode fazer de mim seu amigo 

30       Se minha natureza, como a sua, é nada parecido? 

           Sua vida é gasta na água, enquanto a minha                              

           Nas cozinhas, a roer, o que encontro em demasia. 

           Da falta do pão assado, nunca teria 

           Três vezes na sua adorável cesta redonda, me fartaria. 

35     Do bolinho fino e grosso com queijo e gergelim – que iguaria! 

            Do fígado de branco acobertado, do presunto em fatia,               

            Do queijo fresco, enfim, tudo apreciado. 

            Do esplêndido bolo de mel por deuses desejado, 

            Nem de nada mais que prepare os banquetes mortais, 

40      Seus pratos de vários condimentos, não têm iguais. 

            Eu não roo rabanetes, nem couves, nem jerimuns, jamais!         

            Não como alho-poró verde e nem aipos, ora! 

            São alimentos de vocês que cantam do lago a toda hora.” 

            A este Fisignato sorriu, e disse em resposta: 
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Ao manter, por assim dizer, esse fato ficcional do texto-fonte, de que  rãs são 

vegetarianas em oposição aos ratos, mais próximos estes da subsistência humana, adiciona-se 

mais um tom humorístico ao texto de chegada. Porém, houve necessidade de acréscimos e de 

mudanças nos versos (A- A- B - B - C), (A-A-A-A-A), (A-A-B-B-B) e (A-A-A), de maneira a 

não se afastar do embate de condimentos entre ratos e rãs e, de nosso propósito de 

aproximarmos do texto-fonte, mesmo que sutilmente. 

Nesse segundo discurso do Rei Rã Fisignado, valem as estratégias adotadas 

anteriormente, embora as dificuldades encontradas já sejam conhecidas. O "cantar" da rã 

revelou-se, no texto de chegada, dessa forma: o primeiro composto por dois versos (A-A), o 

segundo com cinco (A-A-A-A-A) e o terceiro com três (A-A-A). A facilidade das rimas em 

convergirem para verbos no infinitivo, além de enfatizar as características ditadas pelo Rei Rã 

(saltar, dominar, habitar, por exemplo), apresentaram uma melhor "equivalência" as outras 

partes dos versos do texto-fonte - notemos o epíteto usado pelo poeta antigo, (v.46), "Crônida" 

(v.48, no texto de chegada). 

 

  “ξεῖνε, λίην αὐχεῖς ἐπὶ γαστέρι· ἔστι καὶ ἡμῖν 

45 πολλὰ γὰρ ἐν λίμνῃ καὶ ἐπὶ χθονὶ θαύματ’ ἰδέσθαι. 

  ἀμφίβιον γὰρ ἔδωκε νομὴν βατράχοισι Κρονίων, 

  σκιρτῆσαι κατὰ γαῖαν, ἐν ὕδασι σῶμα καλύψαι,              60 

  στοιχείοις διττοῖς μεμερισμένα δώματα ναίειν. 

  εἰ δ’ ἐθέλεις καὶ ταῦτα δαήμεναι εὐχερές ἐστι· 

50 βαῖνέ μοι ἐν νώτοισι, κράτει δέ με μήποτ’ ὄληαι, 

  ὅππως γηθόσυνος τὸν ἐμὸν δόμον εἰσαφίκηαι.” 

 

45  “Estranho, gaba-se demais com a barriga. 

        Nós também temos todo tipo de maravilhas                      

        Seja no lago, como na praia, para contemplar. 

        Pois o Crônida concedeu-nos duplamente dominar: 

        Esconder-se na água e sobre a terra saltar, 

50  Pois nos foram atribuídos em dois lugares habitar . 

Se você quiser de tudo isso saber,                                       

É fácil, suba nas minhas costas e segure firme sem temer, 
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Para que não encontres o seu perecer, 

E você, numa chegada alegre à minha casa, irá fazer.”  

 

Após a fala de Fisignato (v.54) de nossa tradução, temos a descrição do "embarque" de 

Psicárpax nas costas do rei anfíbio (vv. 55-6) e logo em seguida a contemplação da paisagem 

costeira (v.58) pelo rato, já nas costas do rei rã, (A-A-A-A). São três momentos que 

concatenados possibilitam uma melhor visualização do incidente que virá logo em seguida. 

Algumas partes do poema, contudo, podem ser separadas, conforme as rimas, em quatro ou 

cinco versos, permitem que a narrativa se desenvolva mais nitidamente, no sentido de esmiuçar 

o motivo da guerra entre rãs e ratos. Não se afasta nem um pouco do que o poeta da 

Batracomiomaquia pretendia, mas tenta reescrever um meio termo de vozes que falam da 

mesma complicação, embora os estilos sejam diferentes. A oportunidade estava mais 

claramente no verso 58, onde sugerimos uma breve presença homérica, tanto no início 

"encantado", como no fim "jubilosas". Para esses adjetivos, fomos procurar inspiração nos 

nostoi dos heróis da Odisseia, principalmente. 

  ὣς ἄρ’ ἔφη καὶ νῶτ’ ἐδίδου· ὁ δὲ βαῖνε τάχιστα               65 

  χεῖρας ἔχων τρυφεροῖο κατ’ αὐχένος ἅμματι κούφῳ. 

  καὶ πρῶτον μὲν ἔχαιρεν ὅτ’ ἔβλεπε γείτονας ὅρμους, 

55 νήξει τερπόμενος Φυσιγνάθου· ἀλλ’ ὅτε δή ῥα 

  κύμασι πορφυρέοισιν ἐκλύζετο, πολλὰ δακρύων 

  ἄχρηστον μετάνοιαν ἐμέμφετο, τίλλε δὲ χαίτας,                 70 

  καὶ πόδας ἔσφιγγεν κατὰ γαστέρος, ἐν δέ οἱ ἦτορ 

  πάλλετ’ ἀηθείῃ καὶ ἐπὶ χθόνα βούλεθ’ ἱκέσθαι· 

60 δεινὰ δ’ ὑπεστενάχιζε φόβου κρυόεντος ἀνάγκῃ.               73 

  οὐχ οὕτω νώτοισιν ἐβάστασε φόρτον ἔρωτος                     78 

  ταῦρος ὅτ’ Εὐρώπην διὰ κύματος ἦγ’ ἐπὶ Κρήτην, 

  ὡς μῦν ὑψώσας ἐπινώτιον ἦγεν ἐς οἶκον                            80 

  βάτραχος, ἁπλώσας ὠχρὸν δέμας ὕδατι λευκῷ. 

 

55  Ele falou e ofereceu-lhe as costas: 

De imediato o rato subiu de patas postas,                             

No pescoço da rã, bem firme e sobrepostas. 

Encantado estavas, no início, vendo as margens jubilosas, 
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Pois, bem próxima a ela, Fisignato, amava nadar. 

60       Mas quando ele, Psicárpax, começou a se encharcar, 

Verteram-lhe lágrimas, sob negras ondas, passando a chorar,          

De seu coração amaldiçoou aquilo e seu pelo passou a arrancar. 

Com as patas traseiras na barriga da rã teve que agarrar. 

Com coração trêmulo desse novo pavor, 

65       Desejava a terra alcançar, tomado de medo e gemendo de terror. 

Em nada parecia, com a forma de como o touro nas costas levara      

De belíssima carga, Europa , até Creta, sob vagas, carregara. 

A rã – doutra maneira – até sua casa, o conduzia 

Por sobre seu corpo esticado verde-amarelado em águas luzidias. 

 

Mesmo sendo compostos por três versos (vv. 59-61) (A-A-A), a escansão, a fim de 

manter uma métrica regular, se manteve inconstante. Em parte, por correr o risco de omitir 

detalhes importantes e, por outra em manter a linguagem no mesmo patamar dos outros versos, 

ou seja, o estilo, onde em determinadas partes - senão na maioria -, reflete-se na tradição 

homérica dos hexâmetros. 

Já no emparelhamento dos versos (A-A-B-B) seguintes (vv. 62-5), porém, a reescrita se 

apresentou bem mais similar ao texto-fonte. Principalmente, no primeiro verso (v. 61), onde 

mantivemos essa postura da personagem frente a um grande infortúnio. O que na verdade abre 

para os versos seguintes (vv. 66-9), que funcionam como alento para a personagem e, ao mesmo 

tempo, numa possível fórmula para o poeta. A menção ao mito de Europa (ver nota) também 

apazigua a narrativa ao apontar nostos, "Creta" (v.67) e "até sua casa" (v.68).   

Para os próximos versos em nossa tradução, desenvolveu-se uma certa regularidade 

rímica, inspirados no incidente da aparição de um elemento surpresa na narrativa. Assim, nesses 

versos (vv. 70-73) e (A-A-B-B), sugerimos adaptar o nome da ameaça por "serpente d'água" ao 

invés de "Hidra". Ficamos tentados em sugerir esse nome, porém, devido a lógica de nosso 

texto de chegada, com o qual tentamos estabelecer uma "ponte" sem tanta obscuridade para o 

entendimento de nossa reescrita, optamos pelo outro termo cujo aspecto de 

proximidade/afastamento propiciaria com a leitura dessa personagem, perpassando uma 

imagem distinta da Hidra, um ser mitológico com várias cabeças. 

65 ὕδρος δ’ ἐξαίφνης ἀνεφαίνετο, πικρὸν ὅραμα 
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  ἀμφοτέροις· ὀρθὸν δ’ ὑπὲρ ὕδατος εἶχε τράχηλον, 

  τοῦτον ἰδὼν κατέδυ Φυσίγναθος, οὔ τι νοήσας 

  οἷον ἑταῖρον ἔμελλεν ἀπολλύμενον καταλείπειν.               85 

  δῦ δὲ βάθος λίμνης καὶ ἀλεύατο κῆρα μέλαιναν. 

70 κεῖνος δ’ ὡς ἀφέθη, πέσεν ὕπτιος εὐθὺς ἐφ’ ὕδωρ·              87 

  πολλάκι μὲν κατέδυνεν ὑφ’ ὕδατι, πολλάκι δ’ αὖτε             89 

  λακτίζων ἀνέδυνε· μόρον δ’ οὐκ ἦν ὑπαλύξαι.                    90 

 

70        Em súbita e terrível visão, uma serpente d’água, surgia! 

Por sobre a superfície e de pescoço, esguia .                                

Fisignato a viu e mergulhou, sem perceber             

Que deixara o amigo, abandonado, à mercê. 

Tão profundo mergulhou, de um destino sombrio, sem alarido. 

75       Mas o rato, sacudido, de costas na água, caído, 

Várias vezes afundando e quando voltava, debatia-se, iludido          

Da desgraça iminente, escapar não podia do ocorrido. 

 

Para a última fala de Psicárpax, sugerimos o emparelhamento de três versos (vv. 80-

85), (A-A-A); as comparações e referências encabeçam o tom humorístico nessas partes, 

portanto mantê-los em nossa tradução contribuiria para que o contexto do poema não se 

prendesse apenas a um local específico, a lagoa. Nesse sentido, Psicárpax reforça que os 

roedores são parodicamente comparados aos seres humanos - principalmente a náufragos 

homéricos grandiosos, como Odisseu. Esse dado ficcional é impulsionado pela paródia que, 

além disso, faz a bizarra menção aos jogos olímpicos, num momento crítico da personagem. 

Para que soasse como última canção desse camundongo, tentamos manter todas as suas alusões 

- inclusive divinas - , transcritas, conforme o texto-fonte. 

Para esse momento, aliás, é bom mencionarmos como o poema paródico dialoga com o 

texto fabulístico, aproveitando elementos dessa narrativa e moldando-os para seus fins. Assim, 

basta notarmos as descrições, o arrependimento e a terrível aparição que , mesmo não sendo 

um pássaro, possibilitou a inserção bem-sucedida dessa personagem, a serpente d'água 

causadora da tragédia. 

  δευόμεναι δὲ τρίχες πλεῖον βάρος εἷλκον ἐπ’ αὐτῷ· 

  ὕδατι δ’ ὀλλύμενος τοίους ἐφθέγξατο μύθους· 
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75 “οὐ λήσεις δολίως Φυσίγναθε ταῦτα ποιήσας, 

  ναυηγὸν ῥίψας ἀπὸ σώματος ὡς ἀπὸ πέτρης. 

  οὐκ ἄν μου κατὰ γαῖαν ἀμείνων ἦσθα κάκιστε                95 

  παγκρατίῳ τε πάλῃ τε καὶ εἰς δρόμον· ἀλλὰ πλανήσας 

  εἰς ὕδωρ μ’ ἔρριψας. ἔχει θεὸς ἔκδικον ὄμμα.”               97 

 

Seu pelo molhado tornou-o pesado ao fundo o arrastou. 

E sob a água expirando, essas palavras esbravejou: 

80      “ Fisignato, este teu ato traiçoeiro não será esquecido! 

Lançaste-me do teu corpo como marinheiro naufragado empedrecido ,      

Em terra, ó vilão, jamais terias conseguido,  

No pancrácio, ou na luta livre, ou na corrida , serias abatido. 

Mas enganaste-me atirando-me na água, despercebido. 

85       Pois vingativos, são os olhos dos deuses divinos!”  

 

Novos personagens começam a aparecer após a morte de Psicárpax. Eles irão participar 

minimamente, mas atendendo ao desenrolar da trama - era necessário um da mesma espécie - , 

Licópinax (v. 87) - para observar o guerreiro real sucumbir numa lagoa, devido ao ato da rã. 

Nesse tom, mantivemos também o pavor do afogamento do rato, por parte do outro "sentado 

em fresca grama" e "Dando um grito terrível". Depois de saberem do ocorrido, desencadeia-se 

um agón - palavra essa, dentre outras como arautos, assembleias, foram mantidas em nossa 

tradução, pois auxiliam e conferem o tom ficcional e humorístico das cenas descritas, uma vez 

que nas reuniões não são homens ou mulheres (Assembleia de Mulheres (392 a.C.), Lisístrata 

(411 a.C.) de Aristófanes ( c. 445 a.C. – c. 385 a.C.) na Comédia Ática, por exemplo), mas 

camundongos e anfíbios que se comportam como grandes heróis.  

 

80 ταῦτ’ εἰπὼν ἀπέπνευσεν ἐφ’ ὕδατι· τὸν δὲ κατεῖδεν                          99 

  Λειχοπίναξ ὄχθῃσιν ἐφεζόμενος μαλακῇσιν·                                    100 

  δεινὸν δ’ ἐξολόλυξε, δραμὼν δ’ ἤγγειλε μύεσσιν. 

  ὡς δ’ ἔμαθον τὴν μοῖραν ἔδυ χόλος αἰνὸς ἅπαντας· 

  καὶ τότε κηρύκεσσιν ἑοῖς ἐκέλευον ὑπ’ ὄρθρον 

85 κηρύσσειν ἀγορήν ἐς δώματα Τρωξάρταο, 

  πατρὸς δυστήνου Ψιχάρπαγος, ὃς κατὰ λίμνην                              105 
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  ὕπτιος ἐξήπλωτο νεκρὸν δέμας, οὐδε παρ’ ὄχθαις 

  ἦν ἤδη τλήμων, μέσσῳ δ’ ἐπενήχετο πόντῳ. 

 

Palavras ditas, sob as águas sua vida expirou.                                                

E da beira do lago, sentado em fresca grama, Licópinax, o avistou: 

Dando um grito terrível, aos ratos correu para anunciar, 

Do destino de Psicárpax, souberam, e passaram a se encolerizar. 

90        Aos arautos disseram, uma assembleia fazer, 

Em casa de Troxarte, pouco antes do alvorecer,                                           

Pai do infeliz Psicárpax de cujo corpo estava posto 

Não mais nas margens, de costas, mas sob as ondas, morto. 

 

Em outra fala, desta vez do pai de Psicárpax, Troxartes, destacamos a expressão "cheia 

de ira", uma vez sendo o primeiro a tomar a voz, anunciando o discurso do Rato Rei. Nessa 

narração do Rato Real, sugerimos uma possível classificação, dividida em  três tipos, sendo, 

pois o primeiro em quatro versos (A-A-B-B) e os outros em três (A-A-A) e (B-B-B). Para o 

segundo verso, foi necessário destacar uma informação adicional (notas), sobre as "ratoeiras", 

pois alguns estudiosos veem, nessa parte, uma referência ao "cavalo de madeira", isto é, ao 

Cavalo de Troia, ardil perpetrado por Odisseu para tomar a cidade - com a "licença paródica" 

de que no poema, a armadilha seria feita com "laços na madeira". Ainda assim, como já fora 

dito anteriormente, o diálogo com a fábula esópica também ecoa nesse trecho. 

  ὡς δ’ ἦλθον σπεύδοντες ἅμ’ ἠοῖ, πρῶτος ἀνέστη 

90 Τρωξάρτης ἐπὶ παιδὶ χολούμενος, εἶπέ τε μῦθον· 

  “ὦ φίλοι, εἰ καὶ μοῦνος ἐγὼ κακὰ πολλὰ πέπονθα            110 

  ἐκ βατράχων, ἡ πεῖρα κακὴ πάντεσσι τέτυκται. 

  εἰμὶ δ’ ἐγὼ δύστηνος ἐπεὶ τρεῖς παῖδας ὄλεσσα. 

  καὶ τὸν μὲν πρῶτόν γε κατέκτανεν ἁρπάξασα 

95 ἔχθιστη γαλέη, τρώγλης ἔκτοσθεν ἑλοῦσα. 

  τὸν δ’ ἄλλον πάλιν ἄνδρες ἀπηνέες ἐς μόρον εἷλξαν        115 

  καινοτέραις τέχναις ξύλινον δόλον ἐξευρόντες, 

  ἣν παγίδα καλέουσι, μυῶν ὀλέτειραν ἐοῦσαν. 

  ὃ τρίτος ἦν ἀγαπητὸς ἐμοὶ καὶ μητέρι κεδνῇ, 

100 τοῦτον ἀπέπνιξεν βάτραχος κακὸς ἐς βυθὸν ἄξας. 
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  ἀλλ’ ἄγεθ’ ὁπλίζεσθε καὶ ἐξέλθωμεν ἐπ’ αὐτοὺς.”          120 

 

Ligeiros com esse discurso, foram ao amanhecer,  

95       Por seu filho, Troxarte, cheio de ira, o primeiro a se erguer: 

“ Ó amigos, de muitos males, das rãs sofro solitário,                                   

Mas esse crime para todos nós é um perigo temerário. 

Três filhos perdi, infeliz eu sou! 

O primeiro, de seu buraco apanhou, um gato vil, o matou. 

100      O segundo, homens cruéis e ardilosos  o atraíram 

Em ardis com laços na madeira, ratoeiras, as chamariam,                       

Destruidoras de ratos, o pegariam. 

O terceiro, de sua nobre mãe e alegria única para mim, 

Afogou-o, maligna rã, entregando-o às profundezas sem fim. 

105     Vinde, agora, armai-vos! marchemos contra eles, sim!” 

 

À exortação do Rei Rato às armas (v. 105), foi acrescentada uma afirmação final ("sim") 

que, além de enfatizar a decisão final de Troxartes frente aos súditos, viabilizou a rima nesse 

final de verso. Para a fala do roedor real, os versos ficaram divididas em três, sendo a primeira 

(A-A-B-B) e as outras (A-A-A), (B-B-B). Nos versos que seguem, as consequências dessa 

instigação farão com que, sem dúvida, os ratos, serem os primeiros a pegarem em armas no 

poema. A descrição, no entanto, delas, reforça o tom paródico com a tradição homérica, 

principalmente pela analogia às poderosas armas de heróis. 

Algumas delas, no entanto, foram presentes dos deuses - como a lança dada por Ares. 

Até, pois, partes dessas armas (a pele do gato, v. 110), evocam outras possíveis batalhas com 

adversários diferentes, dando-nos um provável desfecho (ver nota). O poeta autor, por 

conseguinte, mesclou com sabedoria aspectos de outras histórias, aproveitando-as e 

subvertendo-as agilmente nesse trecho da Batracomiomaquia. 

 

  ταῦτ’ εἰπὼν ἀνέπεισε καθοπλίζεσθαι ἅπαντας. 

  κνημῖδας μὲν πρῶτον ἐφήρμοσαν εἶς δύο μηρούς, 

  ῥήξαντες κυάμους χλωρούς, εὖ δ’ ἀσκήσαντες,              125 

105 οὕς αὐτοὶ διὰ νυκτὸς ἐπιστάντες κατέτρωξαν. 

  θώρηκας δ’ εἶχον καλαμοστεφέων ἀπὸ βυρσῶν, 
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  οὓς γαλέην δείραντες ἐπισταμένως ἐποίησαν. 

  ἀσπὶς δ’ ἦν λύχνου τὸ μεσόμφαλον· ἡ δέ νυ λόγχη 

  εὐμήκης βελόνη, παγχάλκεον ἔργον Ἄρηος·                  130 

110 ἡ δὲ κόρυς τὸ λέπυρον ἐπὶ κροτάφοις ἐρεβίνθου. 

  οὕτω μὲν μύες ἦσαν ἔνοπλοι· ὡς δ’ ἐνόησαν 

 

E tudo isso dizendo, persuadiu-os a porem em armas.                                  

Primeiro, nas duas coxas, dobras de feijão verde entornaram, 

Que roeram em período noturno em preparação. 

Tinham corpetes de pedaços de pele, palha, em cinturão. 

110       Da pele de um gato, hábil trabalho de artesão.  

Escudo para cada um, da tampa de lamparina,                                             

De Ares, a lança, obra nova, aguda e comprida. 

Sob cada tez, capacetes de uma casca de ponta de ervilha. 

Camundongos assim, se armariam.  

 

Para  os versos seguintes, (vv. 116-126), desenvolvem-se as informações de como as rãs 

em meio a um agón tumultuado entraram na batalha. Os dois primeiros versos resumem a 

questão publicística e decisória do embate. Ao usarmos as palavras “Quando as rãs...”, 

evocamos uma ligeira noção fabulística ao intento, para logo após, com a expressão “das águas 

emergiram” e “nefasta guerra”, sugerirmos um tom elevado, notadamente homérico. 

Quebramos esse ritmo, lembrando, porém, que se trata de rãs reunidas e, por isso, reescrevemos 

os termos para “pulos” e “coaxos” resgatando o humor desses anfíbios ficcionais, juntos nas 

margens de uma lagoa. Em seguida, retomamos a tradição homérica, com a utilização de nomes 

como “arauto” (ver nota) e “cetro” – novamente o tom risório ecoa pelo verso, pois quem detém 

tal objeto é um roedor. 

  βάτραχοι ἐξανέδυσαν ἀφ’ ὕδατος, ἐς δ’ ἕνα χῶρον 

  ἐλθόντες βουλὴν ξύναγον πολέμοιο κακοῖο. 

  σκεπτομένων δ’ αὐτῶν πόθεν ἡ στάσις ἢ τίς ὁ μῦθος,     135 

115 κῆρυξ ἐγγύθεν ἦλθε φέρων ῥάβδον μετὰ χερσίν, 

  Τυρογλύφου υἱὸς μεγαλήτορος Ἐμβασίχυτρος, 

  ἀγγέλλων πολέμοιο κακὴν φάτιν, εἶπέ τε τοῖα· 

 

115      Quando as rãs souberam, das águas emergiram.  
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Reunidas então em conselho, nefasta guerra decidiram.                               

Em meio aos pulos e aos coaxos, deles se aproximara, 

Um arauto  com um cetro em suas patas segurara, 

Embasiquito, filho do orgulhoso Tiróglifo, 

120     Emissário de uma terrível declaração de conflito. 

Falou sob solene forma, em guinchos:                                                         

 

Uma primeira exceção ao que pensávamos em evitar colocar os nomes das personagens 

em finais de verso, de modo a dificultar as rimas, fez-se surgir. A partir do momento de nossa 

tradução, na maneira como a personagem vai discursar. Essa forma de se expressar, 

acreditamos, ficara mais condizente com os aspectos dos roedores. Uma coincidência que nos 

leva a crer, das inúmeras e repentinas possibilidades que o poeta pode sofrer na construção de 

um poema, além da lição aprendida, de evitar impor regras a sua própria poesia – as regras 

surgiram devido às desconfianças com as transliterações dos nomes das personagens, dos quais 

mudamos algumas desinências. 

 

  “ὦ βάτραχοι, μύες ὔμμιν ἀπειλήσαντες ἔπεμψαν 

  εἰπεῖν ὁπλίζεσθαι ἐπὶ πτόλεμόν τε μάχην τε.                   140 

120 εἶδον γὰρ καθ’ ὕδωρ Ψιχάρπαγα, ὅν περ ἔπεφνεν 

  ὑμέτερος βασιλεὺς Φυσίγναθος. ἀλλὰ μάχεσθε 

  οἵ τινες ἐν βατράχοισιν ἀριστῆες γεγάατε.” 

 

“ Ó rãs, os ratos têm angústia para vós! 

Enviaram-me para vos dar um punho forte numa batalha atroz, 

Pois vimos, Psicárpax morto pelo teu rei Fisignato, em águas vãs! 

125    Então, vinde e lutai muito todos vós, campeões que sois entre as rãs.” 

Em poucas palavras, o arauto enviado pelos ratos, dita seu discurso perante um 

tumultuado agón anfíbio. São apenas poucos versos (vv. 122-5) e (A-A-B-B), onde sugerimos 

o emprego de uma linguagem um pouco mais rebuscada: “Enviaram-me para vós...”, “batalha 

atroz...”, “águas vãs”, “...vinde e lutai”; nesse sentido, se torna flagrante, não uma reescritura 

com nuances de Calímaco (s. III a. C.) ou um emprego mais explícito do estilo homérico, mas 

sim parecidos aos versos camonianos. Trata-se de uma constatação que põe por terra, nossas 

intenções em seguir o poeta helenista, autor de Aitía. 
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De fato, já havíamos desconfiado dessa mudança ao fazermos uso, em alguns versos 

anteriores, de verbos que rimavam na terceira pessoa do plural “o atraíram” (v.100), “as 

chamariam” (v.101), por exemplo. Ou, na terceira pessoa do singular no pretérito-mais-que-

perfeito “nas costas levara” (v.66) e “sob vagas, carregara” (v.67) dentre outros. Dessa forma, 

teríamos mais uma exceção, mais uma regra quebrada. 

Até o momento, portanto, teríamos um estilo que se mostrou aproximar-se do 

camoniano, mas que também se basearia na tradição homérica e fabulística. É interessante 

notarmos que essas dadas influências, uma vez percebidas – saídas da nebulosidade da criação 

- , se tornariam nitidamente mais influentes e visíveis à medida que as palavras, expressões, 

imagens, iriam se relacionando dentro daquele momento – do verso, do poema. 

  ὣς εἰπὼν ἀπέφηνε· λόγος δ’ εἰς οὔατα πάντων 

  εἰσελθὼν ἐτάραξε φρένας βατράχων ἀγερώχων·                  145 

125 μεμφομένων δ’ αὐτῶν Φυσίγναθος εἶπεν ἀναστάς· 

 

Dito isto, partiu; mas, em todas as nobres rãs, as palavras perduraram           

Que, com os corações estremecidos, murmúrios iniciaram, 

Mas ergueu-se Fisignato, e suas palavras aladas, coaxaram: 

 

Nos versos a seguir, após o pronunciamento do rato arauto, empregamos novamente a 

terceira pessoa do plural (vv. 126-8). No último verso, contudo, inserimos uma expressão 

homérica bem conhecida, “palavras aladas”, donde, logo após, sugerimos o verbo coaxar, 

lembrando que o detentor da palavra é uma rã. Essa antítese, pois, fora aqui sugerida, 

enfatizando o aspecto da subversão paródica, conquanto termos tão díspares em significado, 

mas condizentes com o tom humorístico e ficcional em uso nesta tradução. 

 

  “ὦ φίλοι, οὐκ ἔκτεινον ἐγὼ μῦν, οὐδὲ κατεῖδον 

  ὀλλύμενον· πάντως δ’ ἐπνίγη παίζων παρὰ λίμνην, 

  νήξεις τὰς βατράχων μιμούμενος· οἱ δὲ κάκιστοι 

  νῦν ἐμὲ μέμφονται τὸν ἀναίτιον· ἀλλ’ ἄγε βουλὴν           150 

130 ζητήσωμεν ὅπως δολίους μύας ἐξολέσωμεν. 

  νῦν γὰρ ἐγὼν ἐρέω ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα. 

  σώματα κοσμήσαντες ἔνοπλοι στῶμεν ἅπαντες 

  ἄκροις πὰρ χείλεσσιν, ὅπου κατάκρημνος ὁ χῶρος· 

  ἡνίκα δ’ ὁρμηθέντες ἐφ’ ἡμέας ἐξέλθωσι,                        155 
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135 δραξάμενοι κορύθων, ὅς τις σχεδὸν ἀντίος ἔλθῃ, 

  ἐς λίμνην αὐτοὺς σὺν ἐκείνῳ εὐθὺ βάλωμεν. 

  οὕτω γὰρ πνίξαντες ἐν ὕδασι τοὺς ἀκολύμβους 

  στήσομεν εὐθύμως τὸ μυοκτόνον ὧδε τρόπαιον.” 

 

“ Amigos, o rato, não o matei e nem o vi morrer! 

130       Óbvio, afogara-se brincando no lago, tentando a nós parecer. 

Caluniosos ratos, culpam-me, mas inocento-me desse desdizer.                   

Ratos malditos, aconselhemo-nos antes a fim de destrui-los, 

Um bom estratagema, parecerá a vós, o que cito: 

Com armaduras nossos corpos cobriremos, 

135     Na enseada íngreme, a postos, ficaremos. 

E quando saírem e atacarem, pelo capacete agarrem,                                   

E junto com esses, todos aqueles que nos defrontar, no lago larguem,  

Esses falsos nadadores, para nas águas se afogarem  

E aqui, rejubilemos com esse ganho, dos ratos se arruinarem.” 

 

Em seu discurso de defesa, Fisignado vê provavelmente uma oportunidade de acusar as 

rãs de serem invejosas e caluniosas (vv. 129-31). Incita, então, seus companheiros à guerra e, 

inclusive, ele mesmo, aconselha-os a um estratagema com pretensões vitoriosas (vv. 129-39). 

Dividido aproximadamente em três partes, (A-A-A), (A-A-B-B) e (A-A-A-A), construímos o 

discurso o mais próximo do texto-fonte, mantendo a defesa do Rei Rã, no qual este apresenta 

suas alegações (vv. 129-31). 

Dando prosseguimento, após a métis do rei Fisignado, em que este consegue o apoio das 

rãs para a batalha contra os ratos, vemos a descrição desses anfíbios pegando em armas. Nesse 

caso, o jogo de palavras varia entre o épico – mais comumente usados nos versos homéricos, 

como “hábeis escudos”, “lanças”, “tenros”, “corpete” dentre outros, junto com as “armas” das 

rãs: “folhas de malva”, “acelgas”, “folhas de repolho”, “juncos”.  

  ὣς εἰπὼν συνέπεισε καθοπλίζεσθαι ἅπαντας.                   160 

140 φύλλοις μὲν μαλαχῶν κνήμας ἑὰς ἀμφεκάλυψαν, 

  θώρηκας δ’ εἶχον καλῶν χλοερῶν ἀπὸ σεύτλων, 

  φύλλα δὲ τῶν κραμβῶν εἰς ἀσπίδας εὖ ἤσκησαν, 

  ἔγχος δ’ ὀξύσχοινος ἑκάστῳ μακρὸς ἀρήρει, 

  καί ῥα κέρα κοχλιῶν λεπτῶν ἐκάλυπτε κάρηνα.              165 
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145 φραξάμενοι δ’ ἔστησαν ἐπ’ ὄχθαις ὑψηλῇσι 

  σείοντες λόγχας, θυμοῦ δ’ ἔμπληντο ἕκαστος. 

 

140      Tendo isso tudo dito, convenceu-os a pegarem em armas.           

Das folhas de malvas em suas tíbias enroladas.                                           

Com acelgas verdes feito corpetes, 

Hábeis escudos, com as folhas do repolho vestem. 

Juncos afiados e longos, como lanças, todos têm, 

145     E na cabeça cobriam, tenros caracóis para cada um também. 

Apostos, nas margens íngremes, os consortes                                                  

vociferavam com as lanças, cada um, com entusiasmo forte. 

 

Ressoam-se em nossa tradução, os versos camonianos. Eles se fazem presentes, quer 

pelo verbo, “vestem”, ou com vocábulos pouco usados, senão arcaicos como “consortes”, por 

exemplo. É possível citarmos uma breve comparação com um trecho dos Lusíadas97 (séc. XV 

d. C.) : 

Isto dizendo, manda os diligentes 

Ministros amostrar as armaduras; 

Vêm arneses e peitos reluzentes, 

Malhas finas e lâminas seguras, 

Escudos de pinturas diferentes, 

Pelouros, espingardas de aço puras, 

Arcos e sagitíferas aljavas, 

Partazanas agudas, chuças bravas. 

 

O fato da intertextualidade está presente em nosso trabalho, em seus multifacetados 

aspectos, nos permite fazer uma breve reflexão sobre tal fenômeno, ao qual assume sua 

complexidade dentro e fora de ambos os textos (texto-fonte e texto de chegada) estudados. 

De certo, o perfil de intertextualidade que ora assumimos coincide com a visão de Koch 

(2012, p.15) em que: 

 
97 Esse trecho mostra um breve panorama de como nossa tradução, mesmo inadvertidamente, sofrera com a 
influência camoniana. Essa sutil intertextualidade que ora mostra-se com determinados verbos, expressões 
(recorrências da tradição homérica), ou de maneira mais complexa, num rearranjo das armas, invocando um 
combate, como nessa estrofe 67, do Canto I (2018, p.76), desenvolve-se em surdina escrita, alocando imagens e 
sons, métricos e naturais num concerto de leituras. 
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Todo texto é (...) um objeto heterogêneo, que revela uma relação radical 

de seu interior com seu exterior. Dele fazem parte outros textos que lhe dão origem, 

que o predeterminam, com os quais dialoga, que ele retoma, a que alude ou aos quais 

se opõe. (...) 

 

A discussão envereda, a título de esclarecimento, para o tipo de intertextualidade que 

possivelmente aproxima-se do texto-fonte, a Batracomiomaquia. Nesse sentido,  

distinguiríamos apenas algumas possibilidades que podem ocorrer, conforme dita Koch (2012, 

p.17) “quando, em um texto, está inserido outro texto (intertexto) anteriormente produzido, que 

faz parte da memória social de uma coletividade ou da memória discursiva dos interlocutores” 

- ou seja, intertextualidade stricto sensu, em que, ainda com base em Koch, podem ser divididos 

em: temática e estilística; explícita e implícita; bem como em détournement. 

O Pseudo poema homérico pode inserir-se nesses tipos de intertextualidade, listados 

anteriormente, pois sugere-se temático na medida que se relaciona com a epopeia, mas também 

pode tocar estilisticamente os versos homéricos, quer de maneira explícita 98  ou implícita. 

Entretanto, dado o caráter subversivamente engajado em inverter tanto o gênero assumidamente 

épico, demonstrando em sua narrativa pequenos heróis (ratos e batráquios) e deuses olimpianos, 

em comportamentos fora do comum, num tom de grandiosidade e majestade, acerca-se de 

caráter visivelmente próprio da paródia, que enlaça o texto homérico e o ridiculariza, 

apresentando-o sob forma fabulística (este por si só também sendo subvertido). Fazendo-se 

dessa empresa, portanto, uma intertextualidade sugerivelmente abraçada à “noção de 

détournement”, que conforme Koch (2012, pp.45-6) tem como objetivo: 

“(...) levar o interlocutor a ativar o enunciado original, para argumentar 

a partir dele; ou então, ironizá-lo, ridicularizá-lo, contraditá-lo, adaptá-lo a novas 

situações, ou orientá-lo para outro sentido, diferente do sentido original. Os autores 

reconhecem que essa distinção coloca problemas de fronteira, mas acreditam que 

possui valor operatório. Somos de opinião, contudo, que todo e qualquer exemplo de 

détournement é “militante” em maior ou menor grau, visto que ele sempre vai orientar 

a construção de novos sentidos pelo interlocutor.” 

 

A discussão, obviamente não termina por aqui. Os esclarecimentos de Koch (2012) nos 

advertem para o fato de que, conquanto a intertextualidade implícita depende do leitor em fazer 

as “descobertas” nas intricadas teias do texto, na Batracomiomaquia espera-se evidentemente, 

uma relação com a Guerra de Troia. Mas, o combate entre argivos e dânaos pode não está tão 

presente na memória do leitor atual99. E nesse sentido, esse mesmo leitor opte, talvez por outro 

 
98 Uma dessa facetas da intertextualidade, diz respeito à menção, por exemplo, de um mito, o de Europa, e que 
é relembrado por Psicárpax quando este paira perigosamente no meio das águas de uma lagoa nas costas do Rei 
Rã, Fisignato. 
99 Reconhecidamente, da oralidade à escrita, os versos homéricos exerceram uma influência tamanha na Hélade 
que dificilmente um estudo nesse sentido seria completo. O que dizer então de pesquisas que abarquem tal 
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embate e, usando comparativamente tal informação, acaba por deslocar o propósito primeiro 

do poema cômico, de subverter os versos homéricos. 

Por isso, torna-se discutível até que ponto o papel da referenciação paródica é mutável 

ou não, dentro de uma retextualização como no caso do Pseudo poema homérico, a 

Batracomiomaquia. Haja vista, no entanto, que ratos e rãs invadem nossa contemporaneidade  

de maneiras diversas e multifacetadas, um estudo nesse sentido demandaria mais tempo em 

pesquisas e debates, em que, por mais sedutor que seja, esse trabalho não comportaria. 

Dessa forma, dando prosseguimento aos comentários sobre os armamentos, onde, por 

assim dizer, mostrou-se  uma das junções mais explícitas feita pelo autor da Batracomiomaquia, 

pode nos oferecer, aliás, prováveis pistas de como proceder na reescrita do poema. O que nos 

deu liberdade para inserir vocábulos específicos para cada espécie nos versos – lembrando-nos 

de que ratos guincham e rãs coaxam. Assim, mantemos a extensão dos versos, acreditando no 

perigo da subtração excessiva para fins de diminuição dos mesmos, pois a ausência de termos 

e palavras poderiam comprometer o discurso enganador do Rei Rã perante seus súditos. 

Portanto, esse traço humorístico da linguagem bélica numa batalha fictícia entre minúsculos 

animais, se revela como uma das importantes marcas da Batracomiomaquia e, dessa forma, 

tentamos manter na tradução. 

Uma das maiores partes até então elaborada, trata-se da primeira menção dos olimpianos 

na Batracomiomaquia. Com seis versos (vv. 148-53), onde (A-A-B-B-C-C) em que se exaltam 

“os poderosos guerreiros” com armas equivalentes as suas posturas; “lanças longas”, “imensa 

 
influência em nossa contemporaneidade. Mas, há trabalhos bem interessantes empreendidos em visualizar a 
partir da Antiguidade, o canto homérico, nas entrelinhas de manuscritos e epígrafes, por exemplo. Desses, 
destacamos, Richard Hunter (HUNTER, Lawrence Richard. The measure of Homer : the ancient reception of the 
Iliad and the Odyssey / Richard Hunter. - Cambridge : University of Cambridge, 2018, 264pp.), em que 
resenhamos, em poucas linhas, como esse autor nos presenteia com capítulos bem demarcados, especificando 
idiossincrasias que a priori não negligenciam nenhum dos assuntos e nos mostra outras formas de visão, cuja 
carência em outras como as tragédias de um Ésquilo ou as comédias de Aristófanes, ou de Menandro, jamais 
ofuscaria o desenvolvimento de seu trabalho.  
 A Ilíada é um poema de guerra como afirma Pierre Vidal-Naquet em O Mundo de Homero (2002, 
p.51). E Hunter demonstra que essa έρις ou a μέτις não foram as únicas tentações dos leitores a incorporarem 
possivelmente em suas vidas. À teologia homérica, o divino, as preces e até mesmo os simpósios já se faziam 
presentes, a sua maneira, às narrativas, aos Versos Dourados, os favoritos como os de um Odisseu que insistiria 
em ser amarrado pelos companheiros de sua jornada ao mastro da própria nau, a fim de resistir a outros cânticos 
mortais evocados por sirenes que voavam ameaçadoramente e pairavam sobre a embarcação prometendo 
conhecimento e prazer, pois conforme elas, tudo sabiam: da Ilíon devastada, do destino de Aquiles à jornada do 
herói de Ítaca. Apesar desses fatores estarem inseridos quer explicitamente ou o contrário, Hunter estuda-os 
confrontando as diversas fontes por ele coletadas por meio de uma vasta e atualizada bibliografia. Ressente-se 
por não empreender com mais acurácia à filosofia em Homero, embora dedique poucas páginas aos comentários 
de Platão sobre a sua cidade ideal. Seus paratextos guiam o leitor pela obra sem serem demasiados longos e 
enfadonhos, mas sim, informativos e práticos, sugerindo aos que leem uma motivação a mais para entender esse 
mundo homérico e talvez descobrir em que medida esse famoso aedo é reinventado por gerações e gerações de 
famílias. 
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estatura” e reforçados com comparações entre centauros e gigantes. Porém, já nos dois últimos 

versos, entende-se que se trata não de heróis humanos, mas de roedores e anfíbios, despertando 

a atenção de Zeus, principalmente. 

 

  Ζεὺς δὲ θεοὺς καλέσας εἰς οὐρανὸν ἀστερόεντα, 

  καὶ πολέμου πληθὺν δείξας κρατερούς τε μαχητάς, 

  πολλοὺς καὶ μεγάλους ἠδ’ ἔγχεα μακρὰ φέροντας,            170 

150 οἷος Κενταύρων στρατὸς ἔρχεται ἠὲ Γιγάντων, 

  ἡδὺ γελῶν ἐρέεινε τίνες βατράχοισιν ἀρωγοὶ 

  ἢ μυσὶν ἀθανάτων· καὶ Ἀθηναίην προσέειπεν· 

 

Para o Olimpo, os deuses, Zeus convocou, 

O fronte de batalha e os poderosos guerreiros mostrou, 

150     De lanças longas, grandes em números e de imensa estatura. 

Como hordas de Centauros ou dos Gigantes marchando em impostura,         

Em jubilo rindo, questionou qual dos imortais ajudariam  

            As rãs e aos ratos, dizendo a Atena, quem defenderiam: 

 

Há, pois, alguns traços aparentemente semelhantes ao início do poema (Proêmio), como 

a menção dos “Gigantes” ou, de maneira indireta, o elevado tom épico dado aos animais. 

Reforçamos essa aparência, com a inserção da palavra “Olimpo” como paralelo ao “Hélicon” 

das Musas. 

Nos dois últimos versos já visualizamos a postura de Zeus frente aos animais "Em jubilo 

rindo", questionando os outros deuses de que lado ficariam. A contenda parece ser bem 

apreciada pelo "Filho de Cronos", que se dirige para Atena com um tom de ironia, uma vez que 

os ratos invadem seus templos causando estragos. Contudo, Palas, não só nega apoio aos ratos, 

como também as rãs pelo seus barulhos inconvenientes. Com isso, ainda alerta os deuses para 

não auxiliarem nenhuma das partes envolvidas. 

 

  “ὦ θύγατερ, μυσὶν ἆρ’ ἐπαλεξήσουσα πορεύσῃ; 

  καὶ γὰρ σοῦ κατὰ νηὸν ἀεὶ σκιρτῶσιν ἅπαντες                   175 

155 κνίσῃ τερπόμενοι καὶ ἐδέσμασι παντοδαποῖσιν.” 

  ὣς ἄρ’ ἔφη Κρονίδης· τὸν δὲ προσέειπεν Ἀθήνη· 
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“ Ó filha, sairás a defender os ratos? Estes sempre, em teu templo correm, 

155      Degustando da banha e das mui apetitosas iguarias dos sacrifícios, comem.” 

Falando assim o Filho de Cronos, tendo Atena respondido, porém:    

 

Na reescrita dessa parte, ficou evidente a distribuição irregular dos versos - note-se o 

início. A partir da breve fala de Zeus (vv.154-5), intercalando com o discurso indireto do poeta 

(v.156), Palas explica os motivos de sua decisão, descrevendo fatos cômicos, senão absurdos, 

sofridos pela deusa. Mantê-los na tradução significaria adaptar alguns nomes e expressões: 

"lâmpada/lamparina", "manto de fina trama/manto de bordados finos" entre outras. 

 

  “ὦ πάτερ, οὐκ ἄν πώ ποτ’ ἐγὼ μυσὶ τειρομένοισιν 

  ἐλθοίμην ἐπαρωγὸς, ἐπεὶ κακὰ πολλὰ μ’ ἔοργαν 

  στέμματα βλάπτοντες καὶ λύχνους εἵνεκ’ ἐλαίου.               180 

160 τοῦτο δέ μοι λίην ἔδακε φρένας οἷον ἔρεξαν· 

  πέπλον μου κατέτρωξαν ὃν ἐξύφηνα καμοῦσα 

  ἐκ ῥοδάνης λεπτῆς καὶ στήμονα μακρὸν ἔνησα, 

  καὶ τρώγλας ἐτέλεσσαν· ὁ δ’ ἠπητής μοι ἐπέστη 

  καὶ πράσσει με τόκον· τὸ δὲ ῥίγιον ἀθανάτοισιν·                185 

165 χρησαμένη γὰρ ἔνησα καὶ οὐκ ἔχω ἀνταποδοῦναι. 

  ἀλλ’ οὐδ’ ὣς βατράχοισιν ἀρηγέμεν οὐκ ἐθελήσω. 

  εἰσὶ γὰρ οὐδ’ αὐτοὶ φρένας ἔμπεδοι, ἀλλά με πρῴην 

  ἐκ πολέμου ἀνιοῦσαν ἐπεὶ λίην ἐκοπώθην, 

  ὕπνου δευομένην οὐκ εἴασαν θορυβοῦντες                         190 

170 οὐδ’ ὀλίγον καταμῦσαι· ἐγὼ δ’ ἄϋπνος κατεκείμην· 

  τὴν κεφαλὴν ἀλγοῦσαν, ἕως ἐβόησεν ἀλέκτωρ. 

  ἀλλ’ ἄγε παυσώμεσθα θεοὶ τούτοισιν ἀρήγειν, 

  μή κέ τις ὑμείων τρωθῇ βέλει ὀξυόεντι· 

  εἰσι γὰρ ἀγχέμαχοι, εἰ καὶ θεὸς ἀντίον ἔλθοι·                      195 

175 πάντες δ’ οὐρανόθεν τερπώμεθα δῆριν ὁρῶντες.” 

 

“ Pai, jamais desceria para ajudar os ratos angustiosos, 

Pois fizeram-me toda sorte de males odiosos. 

Arruinaram minhas comendas e as lamparinas, devido aos óleos . 

160      Mas uma coisa feriu-me em meu coração amargamente: 
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Roeram meu manto de fino bordado, que fiei arduamente.                             

De buracos encheram-lhe meu longo tecido  impiedosamente! 

O costureiro anda atrás de mim por pagamento, 

Que empréstimos fiz, com juros tão vis mesmo para imortais,  

165     Mas não posso pagá-los jamais! 

E nem as rãs vou socorrê-las, pois nefasto comportamento tomaram a agir:   

De regresso da batalha, tão exausta estava e precisando descansar, 

Cantavam sem parar, não deixando meus olhos fechar, mesmo a insistir. 

Permaneci, com dor de cabeça e sem dormir , até o galo cantar! 

170      Então deuses, não os ajudem, pois sereis machucados por afiada lâmina . 

São lutadores incontidos, mesmo com a intervenção magnânima.                  

Daqui, contemplemos jubilosos a contenta flâmula.” 

E assim ela falou e os outros deuses foram persuadidos. 

 

A resposta de Palas ao pai, Zeus, que zombeteiramente procura saber em que front ela 

irá resguardar. Nos primeiros versos, a deusa expõe os motivos de não apoiar os ratos, pois em 

seus templos causavam prejuízos. Inclusive, aborrecimentos financeiros, devido a uma dívida 

feita pelo conserto de uma peça favorita, roída pelos camundongos. Já para as rãs, temos os 

penúltimos quatro versos (A-B-A-B), onde a deusa reclama por não conseguir dormir, devido 

ao canto insistente dos anfíbios. Esses motivos são mais do que suficientes – conforme a 

divindade – para negar apoio, seja dela ou de qualquer outro deus. Atena ainda acrescenta, o 

poder que os guerreiros detêm, e aconselha os outros olimpianos a apenas observarem o 

combate do Olimpo.  

Para o discurso da deusa, exploramos imagens conhecidas, bem como uma linguagem 

que denotasse distinta da realeza anímica das personagens que falam diretamente no poema, 

principalmente do rei rã Fisignado. Contudo, para que essa aproximação não causasse 

estranheza, sugerimos termos bem mais comuns inseridos em sua fala, isto é, procurou-se dar, 

sugestivamente, um carácter um pouco mais usual à deusa, sem, no entanto, beirar o vulgar ou 

extrapolar o tom épico que esse momento também parodia. As imagens e palavras que evocam 

na fala de Palas – ditas anteriormente, como “lamparinas”, “manto de bordados finos”, entre 

outros, foram dessa forma recriados com intuito de causar o humor, rebaixando, por assim dizer, 

a grandiosidade que a situação possa apresentar. Nesse sentido, outro fato que observamos, foi 

a desenvoltura na colocação das rimas. Podendo ser possível empregar mais de um recurso nos 

versos. Porém, permanecemos com o mesmo estilo de emparelhamento anterior, mas em apenas 
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duas delas resolvemos empregar essa distinção, (vv. 166-9) com (A-B-A-B) e (vv. 170-172) 

com (A-A-A), neste com ênfase no acento circunflexo e aquele com variação rímica 

diferenciada. 

 

  ὣς ἄρ’ ἔφη· καὶ τῇ γε θεοὶ ἐπεπείθοντ’ ἄλλοι. 

  πάντες δ’ αὖτ’ εἰσῆλθον ἀολλέες εἰς ἕνα χῶρον· 

  καὶ τότε κώνωπες μεγάλας σάλπιγγας ἔχοντες 

  δεινὸν ἐσάλπιγξαν πολέμου κτύπον· οὐρανόθεν δὲ             200 

180 Ζὲυς Κρονίδης βρόντησε, τέρας πολέμοιο κακοῖο. 

 

 Enquanto isso, porém, em devido lugar estavam os guerreiros reunidos. 

175      Então os mosquitos com grandes trombetas  carregando, 

O som da terrível batalha emitiram, tocando!                               

E, para um conflito temível, Zeus, Filho de Cronos trovejou, sinalizando! 

 

Para os versos seguintes, aquelas que relatam a batalha, encontramos algumas 

descrições típicas de uma luta corpo-a-corpo, algumas vezes chegando a um relato sangrento 

com minúcias extravagantes, beirando ao grotesco, e noutra, com nuances de leveza em sua 

maioria envolvendo a morte. Demonstrar essa oscilação nos versos empreendeu certo desafio, 

pois atrelado a isso, acompanhavam os novos personagens que surgiram. Dessa forma, 

mantivemos as visualizações desse embate cru, tão visceral quanto possível e apaziguamos o 

verso com um explícito estilo metonímico, o que se propagou pelas demais versos.  

 

  πρῶτος δ’ Ὑψιβόας Λειχήνορα οὔτασε δουρὶ 

  ἑσταότ’ ἐν προμάχοις κατὰ γαστέρα ἐς μέσον ἧπαρ· 

  κὰδ δ’ ἔπεσεν πρηνής, ἁπαλὰς δ’ ἐκόνισεν ἐθείρας.              204 

  Τρωγλοδύτης δὲ μετ’ αὐτὸν ἀκόντισε Πηλείωνα,               206 

185 πῆξεν δ’ ἐν στέρνῳ στιβαρὸν δόρυ· τὸν δὲ πεσόντα 

  εἷλε μέλας θάνατος, ψυχὴ δ’ ἐκ σώματος ἔπτη. 

  Σευτλαῖον δ’ ἄρ’ ἔπεφνε βαλὼν κέαρ Ἐμβασίχυτρος,          209 

  Ὠκιμίδην δ’ ἄχος εἷλε καὶ ἤλασεν ὀξυσχοίνῳ                       214 

  Τρωγλοδύτην ἁπαλοῖο δι’ αὐχένος, ἤριπε δ’ εὐθύς.              213 

190 οὐδ’ ἐξέσπασεν ἔγχος· ἐναντίον ὡς δ’ ἐνόησε                        215 

  Κοστοφάγον φεύγοντα, βαθείαις ἔμπεσεν ὄχθαις,                 218 
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  ἀλλ’ οὐδ’ ὣς ἀπέληγεν ἐν ὕδασιν· ἤλασε δ’ αὐτόν                 219 

  χορδῇσιν λιπαρῇσί τ’ ἐπορνύμενος λαγόνεσσιν·                     222 

  κάππεσε δ’, οὐκ ἀνένευσεν, ἐβάπτετο δ’ αἵματι λίμνη            220 

195 πορφυρέῳ, αὐτὸς δὲ παρ’ ἠιόν’ ἐξετανύσθη.                           221 

 

 

Primeiro, Hipsiboa em Liquenor, desfechou uma lança na barriga,   

Enquanto posição tomava na primeira fila, 

180     Ele, com o fígado atravessado, de frente caía,  

Cobrindo-lhe de poeira a face em agonia.                                              

Troglodita desferiu pesado em Pelião  

Fixando a potente lança em seu peito então, 

Ao cair, arrebatou-lhe a morte sombria  

185     E sua alma do corpo fugia. 

Embasiquito acertou Seutlau no coração tendo esse morrido,               

E tomado de dor, Oquímide de afiada lança, no pescoço de Troglodita atingido, 

Tombando de imediato, mas sua lança ainda a utilizou, 

Quando com Costófago em fuga se defrontou. 

190     Arrastou-o  pelas margens íngremes, sem parar  

Sob flancos alvos, com uma lança em suas vísceras, a esfaquear          

Caindo Costófago para não mais se levantar! 

 

Para a tradição homérica ou a influência de Camões nesse trecho, reparou-se no jogo 

metonímico, onde explicitamente poderíamos usar termos que atribuem ao Hades, como, 

"Cobrindo-lhe de poeira a face"(v.181), "...não mais se levantar" (v.192), "trevas fartas"(v.200), 

e o jogo rímico empregando verbos que movimentassem as diferentes cenas de combate, como, 

"esfaquear" (v.191), "esquartejara" (v.194), "o mata" (v.199) por exemplo. 

... 

  Τυροφάγον δ’ αὐτῇσιν ἐπ’ ὄχθαις ἐξενάριξεν.                       223 

  Πτερνογλύφον δὲ ἰδὼν Καλαμίνθιος ἐς φόβον ἦλθεν, 

  ἥλατο δ’ ἐς λίμνην φεύγων τὴν ἀσπίδα ῥίψας.                       225 

  Φιτραῖον δ’ ἀρ’ ἔπεφνεν ἀμύμων Ἐμβασιχύτρος,               226 

200 χερμαδίῳ πλήξας κατὰ βρέχματος· ἐγκέφαλος δὲ                  228 

  ἐκ ῥινῶν ἔσταξε, παλάσσετο δ’ αἵματι γαῖα. 
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  Λειχοπίνακα δ’ ἔπεφνεν ἀμύμων Βορβοροκοίτης,              230 

  ἔγχει ἐπαΐξας· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν. 

  Πρασσεῖος δ’ ἐσιδὼν ποδὸς εἵλκυσε νεκρὸν ἐόντα, 

205 ἐν λίμνῃ δ’ ἀπέπνιξε κρατήσας χειρὶ τένοντα. 

  Ψιχάρπαξ δ’ ἤμυν’ ἑτάρου περὶ τεθνειῶτος 

  καὶ βάλε Πρασσεῖον μήπω γαίης ἐπιβάντα,                          235 

  πῖπτε δέ οἱ πρόσθεν, ψυχὴ δ’ Ἀϊδόσδε βεβήκει. 

  Κραμβοβάτης δ’ ἐσιδὼν πηλοῦ δράκα ῥίψεν ἐπ’ αὐτὸν, 

210 καὶ τὸ μέτωπον ἔχρισε καὶ ἐξετύφλου παρὰ μικρόν. 

  ὠργίσθη δ’ ἄρ’ ἐκεῖνος, ἑλὼν δ’ ἄρα χειρὶ παχείῃ 

  κείμενον ἐν δαπέδῳ λίθον ὄβριμον, ἄχθος ἀρούρης,            240 

  τῷ βάλε Κραμβοβάτην ὑπὸ γούνατα· πᾶσα δ’ ἐκλάσθη 

  κνήμη δεξιτερή, πέσε δ’ ὕπτιος ἐν κονίῃσι. 

215 Κραυγασίδης δ’ ἤμυνε καὶ αὖθις βαῖνεν ἐπ’ αὐτόν 

  τύψε δέ μιν μέσσην κατὰ γαστέρα· πᾶς δέ οἱ εἴσω 

  ὀξύσχοινος ἔδυνε, χαμαὶ δ’ ἔκχυντο ἅπαντα                         245 

  ἔγκατ’ ἐφελκομένῳ ὑπὸ δούρατι χειρὶ παχείῃ.                      246 

  Τρωξάρτης δ’ ἔβαλεν Φυσίγναθον ἐς ποδὸς ἄκρον·           250 

... 

Com seu sangue carmesim as águas manchara, 

Tendo junto à praia, seu corpo estendido, Tirófago o esquartejara. 

195     Então, Calaminto ao ver Ptérnoglifo em pânico caíra, 

E para escapar, jogando fora seu escudo, no lago saltaria.                    

Batendo-lhe com uma pedra na tez, Embasiquito, sem remorso, 

Matara Filtrai e suas vísceras pelas narinas saem, com sangue jorroso. 

Investindo sua espada contra Licópinax, Borborócoite o mata, 

200     Cobrindo-lhes sua visão de trevas fartas. 

Vendo tudo isso, Prassau pelo pé o arrastara                                       

Mesmo morto, com uma das mãos, no lago afogara. 

Em defesa do companheiro morto, Psicárpax, viera, 

Batendo em Prassau antes à terra voltar, 

205     Sucumbiu adiante e sua alma foi ao Hades vagar. 

Crambôbates vendo isso arremessou lama em Psicárpax ,             

Espalhando-lhe pela face e, por instantes, tornando sua visão incapaz. 
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Da fúria do rato, apoderou-se de enorme rocha deitada no chão, 

 

A partir do aparecimento de Meridárpax (v.228) destacando-se na batalha e pondo as 

rãs em desesperada fuga, nota-se o abrandamento das descrições de combate e a quase 

inexistência do tom metonímico. A ascensão desse robusto rato-guerreiro, provavelmente 

marcara outro nível no combate, fazendo com que Zeus intervisse.  

 

220 σκάζων ἐκ πολέμου ἀνεχάζετο, τείρετο δ’ αἰνῶς·                 248 

  ἥλατο δ’ ἐς τάφρους, ὅππως φύγῃ αἰπὺν ὄλεθρον.                249 

  Τρωξάρτης δ’ ὡς εἶδεν ἔθ’ ἡμίπνουν προπεσόντα,              252 

  †καί οἱ† ἐπέδραμεν αὖθις ἀποκτάμεναι μενεαίνων·              252a 

  Πρασσεῖος †δ’ ὧς εἶδεν ἐπ’ Ἰσμηνοῦ ποταμοῖο†                 252b 

225 ἦλθε διὰ προμάχων καὶ ἀκόντισεν ὀξύσχοινον·                    253 

  οὐδ’ ἔρρηξε σάκος, σχέτο δ’ αὐτοῦ δουρὸς ἀκωκή· 

  τοῦ δ’ ἔβαλε τρυφάλειαν ἀμύμονα καὶ †τετράχυτρον†        255 

  δὶος Ὀριγανίων, μιμούμενος αὐτὸν Ἄρηα, 

  ὅς μόνος ἐν βατράχοισιν ἀρίστευεν καθ’ ὅμιλον·               257 

230 ὥρμησεν δ’ ἄρ’ ἐπ’ αὐτόν· ὁ δ’ ὡς ἴδεν οὐχ ὑπέμεινεν        258 

  ἥρωος κρατερὸν μένος, ἀλλ’ ἐνι βένθεϲι δῦνε.                     259 

  ἤν δέ τις ἐν μυσὶν Μεριδάρπαξ, ἔξοχος αὐτῶν,                   260 

  Κναίσωνος φίλος υἱὸς ἀμύμονος ἀρτεπιβούλου                  261 

  οἴκαδ’ ἰών, πολέμου δὲ μετασχεῖν παῖδ’ ἐκέλευεν·               262 

235 οὗτος ἀναρπάξαι βατράχων γενεὴν ἐπαπείλει· 

  ἀγχοῦ δ’ ἕστηκεν μενεαίνων ἶφι μάχεσθαι 

  καὶ ῥήξας καρύοιο μέσην ῥάχιν εἰς δύο μοίρας                    265 

  φράγδην ἀμφοτέροισι κενώμασι χεῖρας ἔθηκεν 

...  οἱ δὲ τάχος δείσαντες ἔβαν πάντες κατὰ λίμνην·                    267 

240 καὶ τότ’ ἀπολλυμένους  βατράχους ᾤκτειρε  Κρονίων,       270  

  κινήσας δὲ κάρη τοίην ἐφθέγξατο φωνήν· 

 

Com poderosa pata jogou em Crambôbates batendo-lhe então, 

210     No joelho, a canela estilhaçada, caíra de costa no pó. 

Mas Craugáside auxiliou-o,                                                        

Donde  em Psicárpax no meio da barriga, enfiou 
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Deslizando por entre as tripas já no chão,  

Rasgando-lhe com a lança a rã, de grossa mão! 

215     Na ponta do pé Troxarte , Fisignato atingira,  

Que gravemente coxeava com a ferida                                        

Para escapar da morte na vala se jogaria. 

Ainda cambaleando, quase caindo, Troxarte o vira. 

E com ânsia de matá-lo, de novo em sua direção, correria! 

220     Com Prassau antevendo, por entre as fileiras, caminho cortaste  

E bem na frente atiraste sua afiada lança, cuja haste               

Não quebrando o escudo, ali presa ficaste.  

Como uma deidade Oreganosa, tal qual o próprio Ares lutando, 

Bateu-lhe em seu capacete bem ornado, feito de muitas pilhagens. 

225     Sobressaía-se em meio as rãs pela distinta luta, 

Porém, vendo isto, rechaçou-o, desapegando-se do herói, da feroz burla     

Mergulhara nas profundezas, obscuras! 

Havia dentre os ratos um certo Meridárpax que de todos  a se destacar, 

Filho querido de Cnessão, donde a caminho de casa atiçou o filho à batalha   entrar.  

230      E naquele instante, a tribo das rãs, ameaçava de assalto tomar. 

Por perto estava e ansioso por lutar,                                                             

E por proteção, quebrara a partir do topo de uma noz em metades, 

Pondo suas patas em cada cavidade. 

De imediato aterrorizados ficaram e para o lago todos fugiram. 

235     O filho de Cronos, naquele momento, apiedou-se das rãs,  

Que abatidas estavam sendo.                                                                       

Balançou a cabeça e fez essa observação dizendo: 

 

Mas antes, o Crônida menciona a ajuda de Atena e de Ares, este, porém, indica que os 

deuses ou o próprio Zeus lance sua arma contra os destemidos ratos. Novamente o poeta faz 

uma analogia, desta vez com gigantes e tribos de selvagens, colocando os roedores no mesmo 

patamar desses titãs. Claramente, os versos transcrevem o absurdo da situação e a isso se dar 

num tom humorístico que explora a tradição homérica, extrapolando a ficcionalidade humano-

rato e elevando, isto é, subvertendo valores intrínsecos a cada espécie, principalmente na 

desenvoltura das lutas. 
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  “ὢ πόποι, ἦ μέγα ἔργον ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι·  

  † οὐ μικρόν με πλήσσει Μεριδάρπαξ ὃς κατὰ λίμνην †  

  ἁρπάζειν βατράχους ἐπαπειλῶν· ἀλλὰ τάχιστα 

245 Παλλάδα πέμψωμεν πολεμόκλονον ἢ καὶ Ἄρηα,                        275 

  οἵ μιν ἐπισχήσουσι μάχης κρατερόν περ ἐόντα.” 

  ὣς ἄρ’ ἔφη Κρονίδης· Ἄρης δ’ ἀπαμείβετο μύθῳ· 

  “οὔτ’ ἄρ’ Ἀθηναίης Κρονίδη σθένος οὔτε Ἄρηος 

  ἰσχύσει βατράχοισιν ἀμυνέμεν αἰπὺν ὄλεθρον. 

250 ἀλλ’ ἄγε πάντες ἴωμεν ἀρηγόνες· ἢ τὸ σὸν ὅπλον                        280 

  κινείσθω· οὕτω γὰρ ἁλώσεται ὅς τις ἄριστος,                              281 

  ὥς ποτε καὶ Καπανῆα κατέκτανες  ὄβριμον ἄνδρα                     282 

  καὶ μέγαν Ἐγκελαδόν τε καὶ ἄγρια φῦλα Γιγάντων.”                283 

 

 

“ Ah, miséria! Grande feito sob meus olhos vejo! 

Em alerta estou, com Meridárpax que ameaça as rãs invadir. 

240     Mesmo de imensa força, enviemos Palas ou mesmo Ares para a luta impedir!” 

Assim falou o Crônida; mas Ares  contudo, falou:                              

“ Ó filho de Cronos, nem a peleja de Atena, nem a força de Ares 

Suficiente será para a destruição iminente das rãs, acabares. 

Desçamos então para ajudá-los ou lance sua própria arma, 

245     Pois só assim seu maior campeão terá uma vitória malograda! 

Como na vez em que mataste Capaneu, homem arrogante,                           

O enorme Encélado  e as selvagens tribos de Gigantes!” 

 

A solução “mágica” por assim dizer do poeta da  Batracomiomaquia seria a criação de 

personagens tão esquisitamente estranhos, mas dotados de invencibilidade tal, que nas 

descrições desses monstros, os detalhes de uma armadura e o conjunto do conflito, destoasse 

das situações paródicas até então empregadas. Com essa inovação, entretanto, tem-se o final 

abrupto e talvez definitivo da contenda entre roedores e anfíbios. 

 

  ὣς ἄρ’ ἔφη, Κρονίδης δὲ βάλε ψολόεντα κεραυνόν·                  285 

255 πρῶτα μὲν ἐβρόντησε, μέγαν δ’ ἐλέλιξεν Ὄλυμπον,                286 

...  ἧκ’ ἐπιδινήσας· ὁ δ’ ἄρ’ ἔπτατο χειρὸς ἄνακτος.                        288 
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  πάντας μέν ῥ’ ἐφόβησε βαλὼν †ἐπὶ τοὺς δέ τε μύας† 

  ἀλλ’ οὐδ’ ὣς ἀπέληγε μυῶν στρατός, ἀλλ’ ἔτι μᾶλλον              290 

  ἵετο πορθήσειν βατράχων γένος αἰχμητάων . 

260. καί νύ κεν ἐξετέλεσσεν, ἐπεὶ †μέγα ὡς θεὸν ἦεν,†                    268 

  εἰ μὴ ἀπ’ Οὐλύμπου βατράχους ἐλέησε Κρονίων,                   292  

  ὅς ῥα φθειρομένοισιν ἀρωγοὺς εὐθὺς ἔπεμψεν. 

  ἦλθον δ’ ἐξαίφνης νωτάκμονες , ἀγκυλοχῆλαι, 

  λοξοβάται, στρεβλοί, ψαλιδόστομοι, ὀστρακόδερμοι,               295 

265 ὀστοφυεῖς, πλατύνωτοι, ἀποστίλβοντες ἐν ὤμοις, 

  βλαισοί, χειροτένοντες, ἀπὸ στέρνων ὁρόωντες, 

  ὀκτάποδες , δικάρηνοι , ἀτειρέες , οἱ δὲ καλεῦνται  

  καρκίνοι , οἵ ῥα μυῶν οὐρὰς στομάτεσσιν ἔκοπτον 

  ἠδὲ πόδας καὶ χεῖρας· ἀνεγνάμπτοντο δὲ λόγχαι.                    300 

270 τοὺς καὶ ὑπέδεισαν πάντες μύες οὐδ’ ἔτ’ ἔμειναν, 

  ἐς δὲ φυγὴν ἐτράποντο· ἐδύετο δ’ ἥλιος ἤδη, 

  καὶ πολέμου τελετὴ μονοήμερος ἐξετελέσθη.                         303 

 

E ele assim falou. E o filho de Cronos lançou seu raio certeiro. 

Primeiro trovejando, e sacudindo o grande Olimpo por inteiro! 

250     Com gestos divinos, rodou-o e atirou-o, voando de sua majestosa mão. 

Esse lançar apavorou todos eles – ratos e rãs.                                           

Porém, nem mesmo a tropa de ratos deteve-se ante ao evento. 

Persistiram ainda mais em destruir as rãs, estas de lanças tendo. 

Quão potente força teriam, pois, quase conseguido, 

255      Se o filho de Cronos do Olimpo, pelas rãs, não se apiedasse. 

E ao mesmo tempo, para as angustiadas rãs, ajudantes enviasse!            

De repente veio uma tribo de costas feito bigornas e de curvas garras. 

Inclinado passo e tortuoso, com carapaças feito pele e tesouras como bocarras, 

Ossudas, de alvos ombros, planas costas de braços e pernas agarrados, 

260     Do peito espreitam duas cabeças sob oito  patas, entroncados. 

Os alcunham de caranguejos que com a boca, a cauda dos ratos agarram,    

Com dianteiras e traseiras patas, as lanças, para trás dobraram . 

Recuaram de seus flancos e não tardaram a fuga, tão aterrorizados estavam! 

Como o sol, a apoteose de um dia só de guerra, findaram.                            
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5.1  Traduções, notas e texto grego 

 

A BATRACOMIOMAQUIA – Traduções 

5.1.1 A batalha de rãs e ratos100 (texto em versos) 

 

Chamo-te, ó Hélicon101, pra inspirar meu coração.                        

E te suplico, leve a todos essa minha canção, 

Da vil batalha atiçada por Ares entre Ratos e Rãs,   

Tal como homens, Gigantes102, em mortal situação,                      

E, sentado, com as tabuinhas103 no colo, nesta posição104,   5 

Começo aqui, a minha narração.                                      

Um rato, em pânica fuga de uma gata105 felina, 

 
100 Algumas notas foram traduzidas e adaptadas para esse trabalho, devido a imensa fortuna crítica comentada 
por seus respectivos tradutores. Entre eles, vale destacar a obra de A. E. Stallings, The Battle between the Frogs, 
and the Mice – A Tiny Homeric Epic; Paul Dry Books Edition, 2019. 
101 De acordo com H. G. Liddell e R. Scott (1996, p.533), o Hélicon (΄Ελῖκων, ῶνος, ὸ) seria uma colina na Beócia, 
o lugar das Musas. 
102 A conexão entre Gigantes e ratos – embora haja obviamente uma diferença humorística na escala – é que 
ambos são nascidos na terra. Os antigos acreditavam que ratos podiam ser gerados espontaneamente fora da 
terra após uma leve chuva, e é claro, ratos viviam em buracos na terra. (ver Aristóteles e outros) Uma etimologia 
tardia latina para rato, “mus”, relaciona com “humus” – terra ou solo. Uma batalha entre os Gigantes e os deuses 
não é mencionada em Hesíodo ou Homero, mas era um tema popular para a poesia tardia e a arte; foi retratada 
no Partenon e no tecido do manto na estátua do culto à Atena. 
103 A lista de materiais utilizados como suporte para a escrita por povos como os gregos e romanos data de vários 
séculos. Dentre esses recursos, porém, Fischer (2009, p.115) afirma: "a maior parte da escrita ocorreu em 
tabuletas revestidas de cera - pínaksoi ou deltói em grego e ceræ ou tabulæ em latim". Assim, com o decorrer da 
"Antiguidade Clássica", tais ferramentas tornaram-se de uso do povo egípcio e, dessa maneira, desenvolveram-
se (Id., 2009, p.115; "rolos ou raramente, livros encadernados com folhas individuais: biblói em grego e libri em 
latim"). Especificamente, contudo, em cerca de (BRITO, Armando A. de Sousa. Os materiais na história da escrita 
(das placas de argila da Suméria as pastilhas de silício dos processadores atuais) / Ciência & Tecnologia dos 
Materiais, revista da Sociedade Portuguesa de Materiais (SPM). Vol. 17, nº 3/4, pp. 122-40, 2005; “1.300 a. C. os 
gregos usavam um estilete de bronze ou osso com o qual escreviam sobre uma placa de madeira coberta de 
cera”). Os romanos também fizeram uso dessas tabuletas de madeira (e "raramente de marfim") sob forma de 
retângulo ou quadrado, (Ibid., p.131; "cobertas de cera a que chamavam de "códex" daí advindo o mesmo nome 
para certos documentos medievais, (codices)"). 
104 Essa é uma alusão à Aítia de Calímaco (FLORES, 2019, p.163;1.21-2 “Pois  na primeira vez que pus as tabuletas 
no joelho, o Lício Apolo me falou”),ainda de acordo com FLORES, “a tabuleta para escrita servia como símbolo 
da iniciação de um poeta helenístico em sua arte”. 
105 Nos fragmentos de um primeiro épico-cômico, A batalha da doninha e dos ratos, com data provável do 
primeiro ou segundo século a. C., γαλέης (v.09) “doninha” aqui é frequentemente traduzido como “gato” devido 
as nossas próprias associações com gatos e ratos.  
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Parara num regado de águas cristalinas, 

Com sede, deliciando-se de tão doce e divina, 

Mas avistado por um, que das águas reinavam, 10 

Que, de ilustre discurso, palavras coaxaram:                   

“Quem és Tu e teu pai, estranho? d’ondes vens até aqui? 

Fala a verdade, não deixa que te pegues em mentir. 

Pois se eu te julgar digno de amizade 

levá-lo-ei em casa e lhe darei minha hospitalidade 15 

Com muitos presentes esplêndidos e solenidade.          

Eu, Rei Fisignato, Senhor das Rãs sendo, 

E por todos esses dias honrado ficaremos. 

E meu pai Peleu106 que me criou, 

As margens do Eridamos107 conhecera Hidromedusa que o amou. 20 

Observo em ti além de bravura, pendor!”                             

Ao que lhe respondeu Psicárpax dizendo: 

“Por que perguntas sobre minha descendência? 

 
106 Nosso poeta dá ao Rei Rã, Fisignato, um pai chamado Peleu – Peleu era o pai de Aquiles na épica homérica. 
Mas o poeta rato é também punido pelo nome, que soa como algo relacionado à lama (“pelos” – lama ou 
barrento), para que a alusão seja irônica e não grandiosa. Vale notar que a mãe de Aquiles era uma deusa da 
água, portanto, o nome da mãe da rã, Hidromedusa, “ela que rege as águas”, pode ser, contudo, um epiteto para 
a deusa do mar mãe de Aquiles, Tétis. 
107 No grego, o rio Eridamos é nomeado aqui - ou em alguns textos são as margens do Oceano. O Eridamos - o 
rio âmbar - pode se referir a um rio semi mitológico, em cujas margens o âmbar foi encontrado - é o rio no qual 
o Phaeton deveria ter caído; está associado ao Pó. O Eridamos aparece no Argonáutica em estreita associação 
com Peleu, pai de Aquiles, um dos Argonautas. Virgílio nomeia o Eridamos como um dos rios do submundo. - As 
rãs têm uma conexão com a travessia pantanosa para o submundo: veja as rãs de Aristófanes. O Eridamos é 
também, no entanto, um dos rios de Atenas. O rio mais subterrâneo foi - redescoberto - durante a construção 
do metrô de Atenas. Este rio descia da montanha de Lykabetos através do Kerameikos - o pantanoso - campo de 
oleiros e antigo cemitério de Atenas - daí outra associação do submundo? O rio faz uma aparição em um terreno 
ainda hoje muito bonito no Kerameikos, onde é cercado por grama verde mesmo no verão, moscas de dragão 
azul elétrico e uma grande quantidade de tartarugas. Sem dúvida, as rãs também ainda habitam este pequeno 
pântano interior da cidade. Há motivos para pensar que o poema está ambientado nos arredores de Atenas - 
veja as notas 18 e 19, sobre o manto sagrado de Atena, ou peplos. 
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 Dos homens, deuses e dos pássaros alados, todos, de mim tem ciência. 

Sou filho de Troxarte, pai de grande coração, 25 

E de Licômile, filha de Pternotrocte, é minha mãe.             

Ela me deu à luz em Calibe e me sustentou 

Com figos, nozes, muitas iguarias me alimentou. 

Mas como você pode fazer de mim seu amigo 

Se minha natureza, como a sua, é nada parecida? 30 

Sua vida é gasta na água, enquanto a minha...                       

Nas cozinhas, a roer, o que encontro em demasia. 

Da falta do pão assado, nunca teria 

Três vezes na sua adorável cesta redonda, me fartaria. 

Do bolinho fino e grosso com queijo e gergelim – que iguaria! 35 

Do fígado de branco acobertado, do presunto em fatia,        

Do queijo fresco, enfim, tudo apreciado. 

Do esplêndido bolo de mel por deuses desejado, 

Nem de nada mais que prepare os banquetes mortais, 

Seus pratos de vários condimentos, não têm iguais. 40 

Eu não roo rabanetes, nem couves, nem jerimuns, jamais!         

Não como alho-poró verde e nem aipos, ora! 

São alimentos de vocês que cantam do lago a toda hora.” 

A este Fisignato sorriu, e disse em resposta: 

“Estranho, gaba-se demais com a barriga. 45 

Nós também temos todo tipo de maravilhas                                 

Seja no lago, como na praia, para contemplar. 
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Pois o Crônida concedeu-nos duplamente dominar: 

Esconder-se na água e sobre a terra saltar, 

Pois nos foram atribuídos em dois lugares habitar108. 50 

Se você quiser de tudo isso saber,                                       

É fácil, suba nas minhas costas e segure firme sem temer, 

Para que não encontres o seu perecer, 

E você, numa chegada alegre à minha casa, irá fazer.” 

Ele falou e ofereceu-lhe as costas: 55 

De imediato o rato subiu de patas postas,                             

No pescoço da rã, bem firme e sobrepostas. 

Encantado estavas, no início, vendo as margens jubilosas, 

Pois, bem próximo a ela, Fisignato, amava nadar. 

Mas quando ele, Psicárpax, começou a se encharcar, 60 

Verteram-lhe lágrimas, sob negras ondas, passando a chorar,          

De seu coração amaldiçoou aquilo e seu pelo passou a arrancar. 

Com as patas traseiras na barriga da rã teve que agarrar. 

Com coração trêmulo desse novo pavor, 

Desejava a terra alcançar, tomado de medo e gemendo de terror. 65 

Em nada parecia, com a forma de como o touro nas costas levara      

De belíssima carga, Europa109, até Creta, sob vagas, carregara. 

A rã – doutra maneira – até sua casa, o conduzia 

 
108 A “duplicidade” da natureza das rãs prefigura as duas traições que veremos mais tarde. 
109 O pobre rato invoca um conto mitológico de Europa e o Touro. Zeus, rei dos deuses, cobiçava a Europa, uma 
princesa fenícia, e se disfarçou de um touro branco bonito e manso. Quando ela se atirou às costas dele, ele 
atravessou o mar até Creta, raptando-a. Da mesma forma, o rato sente que está sendo sequestrado, embora ao 
contrário de Europa, ele não chegará novamente à terra seca. Poderíamos também deduzir que Fisignado é um 
sapo touro? 
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Por sobre seu corpo esticado verde-amarelado em águas luzidias. 

Em súbita e terrível visão, uma serpente d’água, surgia! 70 

Por sobre a superfície e de pescoço, esguia110.                                  

Fisignato a viu e mergulhou, sem perceber             

Que deixara o amigo, abandonado, à mercê. 

Tão profundo mergulhou, de um destino sombrio, sem alarido. 

Mas o rato, sacudido, de costas na água, caído, 75 

Várias vezes afundando e quando voltava, debatia-se, iludido                     

Da desgraça iminente, escapar não podia do ocorrido. 

Seu pelo molhado tornou-o pesado ao fundo o arrastou. 

E sob a água expirando, essas palavras esbravejou: 

“ Fisignato, este teu ato traiçoeiro não será esquecido! 80 

Lançaste-me do teu corpo como marinheiro naufragado empedrecido111,      

Em terra, ó vilão, jamais terias conseguido,  

No pancrácio, ou na luta livre, ou na corrida112, serias abatido. 

Mas enganaste-me atirando-me na água, despercebido. 

Pois vingativos, são os olhos dos deuses divinos!” 85 

Palavras ditas, sob as águas sua vida expirou.                                                

E da beira do lago, sentado em fresca grama, Licópinax, o avistou: 

Dando um grito terrível, aos ratos correu para anunciar, 

 
110 Devemos talvez pensar nas duas serpentes marinhas que atacaram o sacerdote troiano Laocoon e seus 
filhos? 
111 A sugestão de um naufrágio talvez se destine a sugerir uma conexão entre o rato e Odisseu, este o 
marinheiro mais famoso dos náufragos. 
112 As competições esportivas como a luta livre e as maratonas - às vezes no contexto dos jogos fúnebres (note-
se que o único funeral à vista imediata é a do próprio rato) são tradicionais no épico. O Pancrácio, um esporte 
olímpico introduzido em 648 a. C. - não era proibido, tudo vale para o combate que combinava boxe e luta livre; 
apenas morder e arrancar os olhos era contra as regras. O festival das Panatenaicas em Atenas, que também 
apresenta concursos de recitação de poesia, incluiu todos os esportes que o rato menciona. 
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Do destino de Psicárpax, souberam, e passaram a se encolerizar. 

Aos arautos disseram, uma assembleia fazer, 90 

Em casa de Troxarte, pouco antes do alvorecer,                                       

Pai do infeliz Psicárpax de cujo corpo estava posto 

Não mais nas margens, de costas, mas sob as ondas, morto. 

Ligeiros com esse discurso, foram ao amanhecer,  

Por seu filho, Troxarte, cheio de ira, o primeiro a se erguer: 95 

“ Ó amigos, de muitos males, das rãs sofro solitário,                                   

Mas esse crime para todos nós é um perigo temerário. 

Três filhos perdi, infeliz eu sou! 

O primeiro, de seu buraco apanhou, um gato vil, o matou. 

O segundo, homens cruéis e ardilosos  o atraíram 100 

Em ardis com laços na madeira, ratoeiras113, as chamariam,                       

       Destruidoras de ratos, o pegariam. 

O terceiro, de sua nobre mãe e alegria única para mim, 

Afogou-o, maligna rã, entregando-o as profundezas sem fim. 

Vinde, agora, armai-vos! Marchemos contra eles, sim!” 105 

E tudo isso dizendo, persuadiu-os a porem em armas.                                  

Primeiro, nas duas coxas, dobras de feijão verde entornaram, 

Que roeram em período noturno em preparação. 

Tinham corpetes de pedaços de pele, palha, em cinturão. 

 
113 A ênfase sobre a armadilha ser feita de madeira pode, naturalmente, refletir apenas a natureza das antigas 
armadilhas para ratos, mas é possivelmente também uma alusão, como Christensen e Robinson apontam, ao 
derradeiro truque homérico - o cavalo de madeira - O cavalo de Tróia em grego é conhecido como o "cavalo" de 
madeira. 
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Da pele de um gato114, hábil trabalho de artesão. 110 

Escudo para cada um, da tampa de lamparina,                                              

De Ares, a lança, obra nova, aguda e comprida115. 

Sob cada tez, capacetes de uma casca de ponta de ervilha. 

Camundongos assim, se armariam116. 

Quando as rãs souberam, das águas emergiram.  115 

Reunidas então em conselho, nefasta guerra decidiram.                              

Em meio aos pulos e aos coaxos, delas se aproximara, 

Um arauto117 com um cetro em suas patas segurara, 

Embasiquito, filho do orgulhoso Tiróglifo, 

Emissário de uma terrível declaração de conflito. 120 

Falou sob solene forma, em guinchos:                                                        

“ Ó rãs, os ratos têm angústia para vós! 

Enviaram-me para vos dar um punho forte numa batalha atroz, 

Pois vimos, Psicárpax morto pelo teu rei Fisignato, em águas vãs! 

Então, vinde e lutai muito todos vós, campeões que sois entre as rãs.” 125 

Dito isto, partiu; mas, em todas as nobres rãs, as palavras perduraram          

Que, com os corações estremecidos, murmúrios iniciaram, 

Mas ergueu-se Fisignato, e suas palavras aladas, coaxaram: 

 
114 Isso pode ser uma alusão a Batalha da Doninha e dos Ratos, outro épico-cômico do qual temos apenas 
fragmentos. 
115 Os ratos, tendem a fazer uso - humano - de artigos domésticos. A relação dos ratos com a costura e o tecido 
é extensa em mito e conto popular - considere o The Tailor of Gloucester de Beatrix Potter. Veremos também 
que Atena reclama dos ratos mordiscando seu manto, e consideraremos novamente a passagem de Calímaco 
citada anteriormente. 
116 As quatro cenas de armamento são um tropo em épico; as quatro cenas da Ilíada seguem um certo padrão - 
primeiro os torresmos, depois a couraça, depois o escudo, e por último o capacete. Curiosamente, filmes 
modernos de super-heróis como a franquia Iron Man contêm tais cenas, seguindo este mesmo padrão. 
117 Um arauto carregando um bastão especial indica que ele está representando a paz e tem autoridade para 
falar.  
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“ Amigos, o rato, não o matei e nem o vi morrer! 

Óbvio, afogara-se brincando no lago, tentando a nós parecer. 130 

Caluniosos ratos, culpam-me, mas inocento-me desse desdizer.                    

Ratos malditos, aconselhemo-nos antes a fim de destruí-los, 

Um bom estratagema, parecerá a vós, o que cito: 

Com armaduras nossos corpos cobriremos, 

Na enseada íngreme, a postos, ficaremos. 135 

E quando saírem e atacarem, pelo capacete agarrem,                                  

E junto com esses, todos aqueles que nos defrontar, no lago larguem,  

Esses falsos nadadores, para nas águas se afogarem  

E aqui, rejubilemos com esse ganho, dos ratos se arruinarem.” 

Tendo isso tudo dito, convenceu-os a pegarem em armas.           140 

Das folhas de malvas em suas tíbias enroladas.                                           

Com acelgas verdes feito corpetes, 

Hábeis escudos, com as folhas do repolho vestem. 

Juncos afiados e longos, como lanças, todos têm, 

E na cabeça cobriam, tenros caracóis para cada um também. 145 

Apostos, nas margens íngremes, os consortes                                                 

vociferavam com as lanças, cada um, com entusiasmo forte. 

Para o Olimpo, os deuses, Zeus convocou, 

O fronte de batalha e os poderosos guerreiros mostrou, 

De lanças longas, grandes em números e de imensa estatura. 150 

Como hordas de Centauros ou dos Gigantes marchando em impostura,         

Em júbilo rindo, questionou qual dos imortais ajudariam  



93 
 

 

      As rãs e aos ratos, dizendo a Atena, quem defenderiam: 

“ Ó filha, sairás a defender os ratos? Estes sempre, em teu templo correm, 

Degustando da banha e das mui apetitosas iguarias dos sacrifícios, comem.” 155 

Falando assim o Filho de Cronos, tendo Atena respondido, porém:               

“ Pai, jamais desceria para ajudar os ratos angustiosos, 

Pois fizeram-me toda sorte de males odiosos. 

Arruinaram minhas comendas e as lamparinas, devido aos óleos118. 

Mas uma coisa feriu-me em meu coração amargamente: 160 

Roeram meu manto de fino bordado, que fiei arduamente.                            

De buracos encheram meu longo tecido119 impiedosamente! 

O costureiro anda atrás de mim por pagamento, 

Que empréstimos fiz, com juros tão vis mesmo para imortais,  

Mas não posso pagá-los jamais120! 165 

E nem as rãs vou socorrê-las, pois nefasto comportamento tomaram a agir:   

De regresso da batalha, tão exausta estava e precisando descansar, 

Cantavam sem parar, não deixando meus olhos fechar, mesmo a insistir. 

 
118 Temos uma associação entre ratos e lamparinas, o que nos lembra de certo modo, que Atena é a deusa da 
árvore de oliva e seus óleos. 
119 Atena é a deusa não só das artes da guerra, mas também da sabedoria e da tecelagem. Para a principal festa 
de Atenas, a Panatenaia, as mulheres aristocráticas de Atenas apresentavam um novo manto à estátua de culto 
da deusa, que havia levado nove meses para ser tecida, e envolvia muitos rituais. O manto trazia imagens 
relacionadas ao Gigantomaquia, a batalha entre os deuses e os Gigantes, na qual Atena supostamente teria 
derrotado o gigante Encelado. Esta referência a seu templo e sua vestimenta sagrada sugere novamente que o 
poema tem um cenário ateniense. O Partenon incluiu esculturas tanto da Gigantomaquia como da guerra dos 
Centauros. 
120 É absurdo que Atena, deusa da tecelagem, não tenha apenas que tecer seu próprio manto, mas também girar 
seu próprio fio, e de fato pedir emprestado para pagar a lã - com juros, não menos! É também um vislumbre 
intrigante da economia doméstica de lares antigos, incluindo a ideia de pedir empréstimos para lã bruta que 
poderia ser vendida a um preço mais alto como uma peça de vestuário ou têxtil acabada. A fiação e tecelagem 
para os outros era uma das únicas formas respeitáveis de uma mulher ganhar uma renda. Considere este simile 
da Ilíada 12. 433-35 - tradução por Trajano Vieira, 2020, p.461:  
“...Tal qual a fiandeira honesta ergue a balança, 
pondo num prato lã e no outro peso, e busca 
equilibrá-los, pelo ganho humilde aos filhos, ...” 
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Permaneci, com dor de cabeça e sem dormir121, até o galo cantar! 

Então deuses, não os ajudem, pois sereis machucados por afiada lâmina122. 170 

São lutadores incontidos, mesmo com a intervenção magnânima.                  

Daqui, contemplemos jubilosos a contenta flâmula.” 

E assim ela falou e os outros deuses foram persuadidos. 

Enquanto isso, porém, em devido lugar estavam os guerreiros reunidos. 

Então os mosquitos com grandes trombetas123 carregando, 175 

O som da terrível batalha emitiram, tocando!                              

      E, para um conflito temível, Zeus, Filho de Cronos trovejou, sinalizando! 

Primeiro, Hipsiboa em Liquenor, desfechou uma lança na barriga,   

Enquanto posição tomava na primeira fila, 

Ele, com o fígado atravessado, de frente caía,  180 

Cobrindo-lhe de poeira a face em agonia.                                     

Troglodita desferiu pesado em Pelião  

Fixando a potente lança em seu peito então, 

Ao cair, arrebatou-lhe a morte sombria  

E sua alma do corpo fugia. 185 

Embasiquito acertou Seutlau no coração tendo esse morrido,    

E tomado de dor, Oquímide de afiada lança, no pescoço de Troglodita atingido, 

Tombando de imediato, mas sua lança ainda a utilizou, 

 
121 Há uma ironia em Atena ter uma dor de cabeça – ela nasceu da cabeça de seu pai, e isso pode ser 
presumido pois, ele mesmo, teve uma dor de cabeça intensa. 
122 Uma tímida alusão a Ilíada, livro 5, em que ambos Afrodite e Ares são feridos em combate por Diomedes. 
123  Christensen e Robinson (2019) mencionam que os mosquitos devem estar do lado dos ratos: 
“Presumivelmente, os mosquitos levavam essas trombetas para os ratos, pois parece improvável que elas 
servissem as rãs em qualquer função que não fosse uma fonte de sustento.”(N.T.) No entanto, assinalamos que 
o “poeta-rato” parece pensar que as rãs são vegetarianas e não insetívoras. A Ática já foi um lugar muito 
pantanoso e malárico antes dos pântanos serem drenados. 
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Quando com Costófago em fuga se defrontou. 

Arrastou-o  pelas margens íngremes, sem parar  190 

Sob flancos alvos, com uma lança em suas vísceras, a esfaquear          

Caindo Costófago para não mais se levantar! 

Com seu sangue carmesim as águas manchara, 

Tendo junto à praia, seu corpo estendido, Tirófago o esquartejara. 

Então, Calaminto ao ver Ptérnoglifo em pânico caíra, 195 

E para escapar, jogando fora seu escudo, no lago saltaria.                   

Batendo-lhe com uma pedra na tez, Embasiquito, sem remorso, 

Matara Filtrai e suas vísceras pelas narinas saem, com sangue jorroso. 

Investindo sua espada contra Licópinax, Borborócoite o mata, 

Cobrindo-lhes sua visão de trevas fartas. 200 

Vendo tudo isso, Prassau pelo pé o arrastara                                      

Mesmo morto, com uma das mãos, no lago afogara. 

Em defesa do companheiro morto, Psicárpax, viera, 

Batendo em Prassau antes à terra voltar, 

Sucumbiu adiante e sua alma foi ao Hades124 vagar. 205 

Crambôbates vendo isso arremessou lama em Psicárpax125,             

Espalhando-lhe pela face e, por instantes, tornando sua visão incapaz. 

Da fúria do rato, apoderou-se de enorme rocha deitada no chão, 

Com poderosa pata jogou em Crambôbates batendo-lhe então, 

 
124 O submundo – As rãs têm uma associação com o submundo pantanoso, como nas Rãs de Aristófanes. 
125 Na verdade, este é o nome em grego - Psicárpax - é o mesmo que Ladrão de Espigas, de Migalhas, o príncipe 
dos ratos cujo afogamento causa a guerra. A menos que o rato tenha ressuscitado dos mortos, no entanto, ou 
isto se destina a parodiar deliberadamente um caso de Homero acenando com a cabeça, isto não é um erro ou 
há dois ratos com o mesmo nome - como os dois Ajaxes. O tradutor o tornou ligeiramente diferente para evitar 
confusão.  
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No joelho, a canela estilhaçada, caíra de costa no pó. 210 

Mas Craugáside auxiliou-o,                                                                 

Donde  em Psicárpax no meio da barriga, enfiou 

Deslizando por entre as tripas já no chão,  

Rasgando-lhe com a lança a rã, de grossa mão! 

Na ponta do pé Troxarte126, Fisignato atingira,  215 

Que gravemente coxeava com a ferida                                                 

Para escapar da morte na vala se jogaria. 

Ainda cambaleando, quase caindo, Troxarte o vira. 

E com ânsia de matá-lo, de novo em sua direção, correria! 

Com Prassau antevendo, por entre as fileiras, caminho cortando  220 

E bem na frente atirando sua afiada lança, cuja haste              

Não quebrando o escudo, ali presa ficando.  

Como uma deidade Oreganosa, tal qual próprio Ares lutando, 

Bateu-lhe em seu capacete bem ornado, feito de muitas pilhagens. 

Sobressaía-se em meio as rãs pela distinta luta, 225 

Porém, vendo isto, rechaçou-o, desapegando-se do herói, da feroz burla     

Mergulhara nas profundezas, obscuras! 

Havia dentre os ratos um certo Meridárpax que de todos  a se destacar, 

Filho querido de Cnessão, donde a caminho de casa atiçou o filho a batalha entrar.  

E naquele instante, a tribo das rãs, ameaçava de assalto tomar. 230 

Por perto estava e ansioso por lutar,                                                              

E por proteção, quebrara a partir do topo de uma noz em metades, 

 
126 O pai da vítima, Troxarte, ataca o assassino. 
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Pondo suas patas em cada cavidade. 

De imediato aterrorizados ficaram e para o lago todos fugiram. 

O filho de Cronos, naquele momento, apiedou-se das rãs,  235 

Que abatidas estavam sendo.                                                                      

Balançou a cabeça e fez essa observação dizendo: 

“ Ah, miséria! Grande feito sob meus olhos vejo! 

Em alerta estou, com Meridárpax que ameaça as rãs invadir. 

Mesmo de imensa força, enviemos Palas ou mesmo Ares para a luta impedir!” 240 

Assim disse o Crônida; mas Ares127 contudo, falou:                                  

“ Ó filho de Cronos, nem a peleja de Atena, nem a força de Ares 

Suficiente será para a destruição iminente das rãs, acabares. 

Desçamos então para ajudá-los ou lance sua própria arma, 

Pois só assim seu maior campeão terá uma vitória malograda! 245 

Como na vez em que mataste Capaneu, homem arrogante,                          

O enorme Encélado128 e as selvagens tribos de Gigantes!” 

E ele assim falou. E o filho de Cronos lançou seu raio certeiro. 

Primeiro trovejando, e sacudindo o grande Olimpo por inteiro! 

Com gestos divinos, rodou-o e atirou-o, voando de sua majestosa mão. 250 

Esse lançar apavorou todos eles – ratos e rãs.                                           

Porém, nem mesmo a tropa de ratos deteve-se ante ao evento. 

Persistiram ainda mais em destruir as rãs, estas de lanças tendo. 

Quão potente força teriam, pois, quase conseguido, 

 
127 Nesse manuscrito temos Ares falando ao invés de Hera – mas isso soa estranho para ele falar em terceira 
pessoa. Conforme West, sugerimos que quem deveria falar seria Hera, cuja presença faria mais sentido. 
128 Capaneu e Encélado são os nomes de dois dos Gigantes. Em outra versão do mito, Atena defende Encélado, 
atirando-o para a Sicília e colocando uma montanha - Etna - em cima dele. 
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Se o filho de Cronos do Olimpo, pelas rãs,  não se apiedasse. 255 

E ao mesmo tempo, para as angustiadas rãs, ajudantes enviasse!            

De repente veio uma tribo de costas feito bigornas e de curvas garras. 

Inclinado passo e tortuoso, com carapaças feito pele e tesouras como bocarras, 

Ossudas, de alvos ombros, planas costas de braços e pernas agarrados129, 

Do peito espreitam duas cabeças sob oito130 patas, entroncados. 260 

Os alcunham de caranguejos que com a boca, a cauda dos ratos agarram,    

Com dianteiras e traseiras patas, as lanças, para trás dobraram131. 

Recuaram de seus flancos e não tardaram a fuga, tão aterrorizados estavam! 

Como o sol, a apoteose de um dia só de guerra, findaram.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
129 A descrição dos caranguejos assemelha-se a descrições dos exóticos e mitológicos homens selvagens dos 
tempos antigos, tais como em Heródoto (História 4. 191.3), onde ele descreve uma raça de “sem-cabeças” , 
“homens selvagens “na Líbia, com olhos em seus peitos. 
130 Os caranguejos são na verdade decápodes; tecnicamente eles têm dez patas se você contar com suas garras. 
131 Os últimos momentos de assistência dos caranguejos não é desconhecido para o mito: quando Hércules 
estava lutando contra a Hidra de Lerna, um caranguejo gigante veio para a assistência do monstro, mas Hércules 
superou isso. 
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5.1.2  Texto grego 

 

ΒΑΤΡΑΧΟΜΥΟΜΑΧΙΑ132 

 

ἀρχόμενος πρώτης σελίδος χορὸν ἐξ Ἑλικῶνος  5 

ἐλθεῖν εἰς ἐμὸν ἦτορ ἐπεύχομαι εἵνεκ’ ἀοιδῆς, 

ἣν νέον ἐν δέλτοισιν133 ἐμοῖς ἐπὶ γούνασι θῆκα, 

δῆριν ἀπειρεσίην, πολεμόκλονον ἔργον Ἄρηος, 

εὐχόμενος μερόπεσσιν ἐς οὔατα πᾶσι βαλέσθαι  

πῶς μύες ἐν βατράχοισιν ἀριστεύσαντες ἔβησαν, 10 

γηγενέων ἀνδρῶν μιμούμενοι ἔργα Γιγάντων, 

ὡς λόγος ἐν θνητοῖσιν ἔην· τοίην δ’ ἔχεν ἀρχήν. 

μῦς ποτε διψαλέος γαλέης κίνδυνον ἀλύξας 

πλησίον, ἐν λίμνῃ λίχνον παρέθηκε γένειον,  

ὕδατι τερπόμενος μελιηδέϊ· τὸν δὲ κατεῖδε 15 

λιμνόχαρης πολύφημος, ἔπος δ’ ἐφθέγξατο τοῖον· 

“ξεῖνε, τίς εἶ; πόθεν ἦλθες ἐπ’ ἠϊόνας; τίς ὁ φύσας; 

πάντα δ’ ἀλήθευσον, μὴ ψευδόμενόν σε νοήσω. 

εἰ γάρ σε γνοίην φίλον ἄξιον ἐς δόμον ἄξω· 

δῶρα δέ τοι δώσω ξεινήϊα πολλὰ καὶ ἐσθλά. 20 

εἰμὶ δ’ ἐγὼ βασιλεὺς Φυσίγναθος, ὃς κατὰ λίμνην 

 
132 O texto grego aqui estudado, encontra-se na obra de Matthew Hosty (2020); os “versos deletados” pelo autor 
segue logo após o texto-fonte. Contudo, estabelecemos duas marcações numéricas nos versos do texto grego: 
uma (à esquerda), nossa marcação e, outra, à direita com as numerações indicadas, em sua maioria, pelo próprio 
autor. 
133  δέλτος -ου, ή [see δαιδάλλω, cf. Lat. dolo? or Phoen. dlt?] [a] tablet (for writing) Batr . 3 Hdt. 8.135.3 (…); 
The Brill Dictionary of Ancient Greek is the English translation of Franco Montanari’s, 2015, p.464. 
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τιμῶμαι βατράχων ἡγούμενος ἤματα πάντα· 

καί με πατὴρ Πηλεὺς ἀνεθρέψατο, Ὑδρομεδούσῃ 

μιχθεὶς ἐν φιλότητι παρ’ ὄχθαις Ἠριδανοῖο.  

καὶ σὲ δ’ ὁρῶ καλόν τε καὶ ἄλκιμον ἔξοχον ἄλλων.”  25 

τὸν δ’ αὖ Ψιχάρπαξ ἀπαμείβετο φώνησέν τε·                      24 

“τίπτε γένος τοὐμὸν ζητεῖς; δῆλον δ’ ἐν ἅπασιν                   25 

ἀνθρώποις τε θεοῖς τε καὶ οὐρανίοις πετεηνοῖς. 

Ψιχάρπαξ μὲν ἐγὼ κικλήσκομαι· εἰμὶ δὲ κοῦρος 

Τρωξάρταο134 πατρὸς μεγαλήτορος·135 ἡ δέ νυ136 μήτηρ 30 

Λειχομύλη, θυγάτηρ Πτερνοτρώκτου βασιλῆος. 

γείνατο137 δ’ ἐν Καλύβῃ138 με καὶ ἐξεθρέψατο βρωτοῖς ,       30 

σύκοις καὶ καρύοις139 καὶ ἐδέσμασι παντοδαποῖσιν. 

πῶς δὲ φίλον ποιῇ με, τὸν ἐς φύσιν οὐδὲν ὁμοῖον; 

σοὶ140 μὲν γὰρ βίος ἐστὶν ἐν ὕδασιν· αὐτὰρ ἔμοιγε 35 

ὅσσα141 παρ’ ἀνθρώποις τρώγειν ἔθος· οὐδέ με λήθει 

ἄρτος τρισκοπάνιστος142 ἀπ’ εὐκύκλου κανέοιο,                   35 

οὐδὲ πλακοῦς τανύπεπλος ἔχων πολὺ σησαμότυρον, 

 
134  Τρωξάρταο: Este singular masculino genitivo em αο ocorre quase 200 vezes na Ilíada (ver Janko 2012: 29) 
para uma taxa de ocorrência de 1:80 linhas. Na Batracomiomaquia, ele só ocorre novamente com a mesma 
palavra, para uma proporção de 1:151 (compare o Hino para Deméter que mostra uma proporção de 
1:124).(Christensen e Robinson, 2018) 
135  μεγαλήτορος: "Grande coração", um epíteto comum em Homero. Ver Ilíada 2.547 (δῆμον ᾿Ερεχθῆος 
μεγαλήτορος, ὅν ποτ' ᾿Αθήνη). 
136 νυ: νῦν. 
137  γείνατο, de γίγνομαι. 
138 ἐν καλύβῃ: " buraco escondido", cf. kaluptô, "esconde". Conforme Christensen e Robinson (2018),esta palavra 
não parece ser usada antes de Tucídides e é comum entre autores helenísticos como Teócrito. 
139 figos e nozes. 
140 σοὶ: dativo possessivo com βίος. 
141 ὅσσα: ὅσα, alongado por razões métricas. 
142 ἄρτος τρισκοπάνιστος : “pão amassado três vezes” (τρίς + κοπανίζω), um legômeno de aleatoriedade. 
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οὐ τόμος ἐκ πτέρνης143, οὐχ ἥπατα λευκοχίτωνα144, 

οὐ τυρὸς νεόπηκτος ἀπὸ γλυκεροῖο γάλακτος, 40 

οὐ χρηστὸν μελίτωμα, τὸ καὶ μάκαρες ποθέουσιν, 

οὐδ’ ὅσα πρὸς θοίνας μερόπων τεύχουσι μάγειροι,              40 

κοσμοῦντες χύτρας ἀρτύμασι παντοδαποῖσιν. 

οὐ τρώγω ῥαφάνους, οὐ κράμβας, οὐ κολοκύντας, 

οὐδε πράσοις χλωροῖς ἐπιβόσκομαι, οὐδὲ σελίνοις· 45 

ταῦτα γὰρ ὑμέτερ’ ἐστὶν ἐδέσματα τῶν κατὰ λίμνην.”          55 

πρὸς τάδε μειδήσας Φυσίγναθος ἀντίον ηὔδα· 

“ξεῖνε, λίην αὐχεῖς ἐπὶ γαστέρι· ἔστι καὶ ἡμῖν 

πολλὰ γὰρ ἐν λίμνῃ καὶ ἐπὶ χθονὶ θαύματ’ ἰδέσθαι. 

ἀμφίβιον γὰρ ἔδωκε νομὴν βατράχοισι Κρονίων, 50 

σκιρτῆσαι κατὰ γαῖαν, ἐν ὕδασι σῶμα καλύψαι,              60 

στοιχείοις διττοῖς μεμερισμένα δώματα ναίειν. 

εἰ δ’ ἐθέλεις καὶ ταῦτα δαήμεναι εὐχερές ἐστι· 

βαῖνέ μοι ἐν νώτοισι, κράτει δέ με μήποτ’ ὄληαι, 

ὅππως γηθόσυνος τὸν ἐμὸν δόμον εἰσαφίκηαι.” 55 

ὣς ἄρ’ ἔφη καὶ νῶτ’ ἐδίδου· ὁ δὲ βαῖνε τάχιστα               65 

χεῖρας ἔχων τρυφεροῖο κατ’ αὐχένος ἅμματι κούφῳ. 

καὶ πρῶτον μὲν ἔχαιρεν ὅτ’ ἔβλεπε γείτονας ὅρμους, 

νήξει τερπόμενος Φυσιγνάθου· ἀλλ’ ὅτε δή ῥα 

 
143 οὐ τόμος ἐκ πτέρνης: “fatia de presunto”; τόμος é de τέμνω, “para cortar”. Ao se referir à comida, τόμος era 
comum na Comédia Antiga. Ver Alexis fr. 1 (Χορδαρίου τόμος ἧκε καὶ περίκομμά τι); Eubulus, fr. 15.7 
(νενωγάλισται σεμνὸς ἀλλᾶντος τόμος); e Cratinus fr. 192 (ὡς λεπτός, ἦ δ’ ὅς, ἔσθ’ ὁ τῆς χορδῆς τόμος). Cf. 
Pherecrates fr. 45.5 e Mnesimachus fr. 4.14. (Christensen e Robinson, 2018) 
144 Οὐχ ἥπατα λευκοχίτωνα: “fígado de branco ameiado”: outra aplicação humorística de roupas femininas em 
alimentos. Cf. πλακοῦς τανύπεπλος, 36. 
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κύμασι πορφυρέοισιν ἐκλύζετο, πολλὰ δακρύων 60 

ἄχρηστον μετάνοιαν ἐμέμφετο, τίλλε δὲ χαίτας,              70 

καὶ πόδας ἔσφιγγεν κατὰ γαστέρος, ἐν δέ οἱ ἦτορ 

πάλλετ’ ἀηθείῃ καὶ ἐπὶ χθόνα βούλεθ’ ἱκέσθαι· 

δεινὰ δ’ ὑπεστενάχιζε φόβου κρυόεντος ἀνάγκῃ.            73 

οὐχ οὕτω νώτοισιν ἐβάστασε φόρτον ἔρωτος                  78 65 

ταῦρος ὅτ’ Εὐρώπην διὰ κύματος ἦγ’ ἐπὶ Κρήτην, 

ὡς μῦν ὑψώσας ἐπινώτιον ἦγεν ἐς οἶκον                          80 

βάτραχος, ἁπλώσας ὠχρὸν δέμας ὕδατι λευκῷ. 

ὕδρος δ’ ἐξαίφνης ἀνεφαίνετο, πικρὸν ὅραμα 

ἀμφοτέροις· ὀρθὸν δ’ ὑπὲρ ὕδατος εἶχε τράχηλον, 70 

τοῦτον ἰδὼν κατέδυ Φυσίγναθος, οὔ τι νοήσας 

οἷον ἑταῖρον ἔμελλεν ἀπολλύμενον καταλείπειν.             85 

δῦ δὲ βάθος λίμνης καὶ ἀλεύατο κῆρα μέλαιναν. 

κεῖνος δ’ ὡς ἀφέθη, πέσεν ὕπτιος εὐθὺς ἐφ’ ὕδωρ·          87 

πολλάκι μὲν κατέδυνεν ὑφ’ ὕδατι, πολλάκι δ’ αὖτε         89 75 

λακτίζων ἀνέδυνε· μόρον δ’ οὐκ ἦν ὑπαλύξαι.                90 

δευόμεναι δὲ τρίχες πλεῖον βάρος εἷλκον ἐπ’ αὐτῷ· 

ὕδατι δ’ ὀλλύμενος τοίους ἐφθέγξατο μύθους· 

“οὐ λήσεις δολίως Φυσίγναθε ταῦτα ποιήσας, 

ναυηγὸν ῥίψας ἀπὸ σώματος ὡς ἀπὸ πέτρης. 80 

οὐκ ἄν μου κατὰ γαῖαν ἀμείνων ἦσθα κάκιστε               95 

παγκρατίῳ τε πάλῃ τε καὶ εἰς δρόμον· ἀλλὰ πλανήσας 

εἰς ὕδωρ μ’ ἔρριψας. ἔχει θεὸς ἔκδικον ὄμμα.”               97 
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ταῦτ’ εἰπὼν ἀπέπνευσεν ἐφ’ ὕδατι· τὸν δὲ κατεῖδεν        99 

Λειχοπίναξ ὄχθῃσιν ἐφεζόμενος μαλακῇσιν·                  100 85 

δεινὸν δ’ ἐξολόλυξε, δραμὼν δ’ ἤγγειλε μύεσσιν. 

ὡς δ’ ἔμαθον τὴν μοῖραν ἔδυ χόλος αἰνὸς ἅπαντας· 

καὶ τότε κηρύκεσσιν ἑοῖς ἐκέλευον ὑπ’ ὄρθρον 

κηρύσσειν ἀγορήν ἐς δώματα Τρωξάρταο, 

πατρὸς δυστήνου Ψιχάρπαγος, ὃς κατὰ λίμνην               105 90 

ὕπτιος ἐξήπλωτο νεκρὸν δέμας, οὐδε παρ’ ὄχθαις 

ἦν ἤδη τλήμων, μέσσῳ δ’ ἐπενήχετο πόντῳ. 

ὡς δ’ ἦλθον σπεύδοντες ἅμ’ ἠοῖ, πρῶτος ἀνέστη 

Τρωξάρτης ἐπὶ παιδὶ χολούμενος, εἶπέ τε μῦθον· 

“ὦ φίλοι, εἰ καὶ μοῦνος ἐγὼ κακὰ πολλὰ πέπονθα            110 95 

ἐκ βατράχων, ἡ πεῖρα κακὴ πάντεσσι τέτυκται. 

εἰμὶ δ’ ἐγὼ δύστηνος ἐπεὶ τρεῖς παῖδας ὄλεσσα. 

καὶ τὸν μὲν πρῶτόν γε κατέκτανεν ἁρπάξασα 

ἔχθιστη γαλέη, τρώγλης ἔκτοσθεν ἑλοῦσα. 

τὸν δ’ ἄλλον πάλιν ἄνδρες ἀπηνέες ἐς μόρον εἷλξαν        115 100 

καινοτέραις τέχναις ξύλινον δόλον ἐξευρόντες, 

ἣν παγίδα καλέουσι, μυῶν ὀλέτειραν ἐοῦσαν. 

ὃ τρίτος ἦν ἀγαπητὸς ἐμοὶ καὶ μητέρι κεδνῇ, 

τοῦτον ἀπέπνιξεν βάτραχος κακὸς ἐς βυθὸν ἄξας. 

ἀλλ’ ἄγεθ’ ὁπλίζεσθε καὶ ἐξέλθωμεν ἐπ’ αὐτοὺς.”          120 105 

ταῦτ’ εἰπὼν ἀνέπεισε καθοπλίζεσθαι ἅπαντας. 

κνημῖδας μὲν πρῶτον ἐφήρμοσαν εἶς δύο μηρούς, 
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ῥήξαντες κυάμους χλωρούς, εὖ δ’ ἀσκήσαντες,              125 

οὕς αὐτοὶ διὰ νυκτὸς ἐπιστάντες κατέτρωξαν. 

θώρηκας δ’ εἶχον καλαμοστεφέων ἀπὸ βυρσῶν, 110 

οὓς γαλέην δείραντες ἐπισταμένως ἐποίησαν. 

ἀσπὶς δ’ ἦν λύχνου τὸ μεσόμφαλον· ἡ δέ νυ λόγχη 

εὐμήκης βελόνη, παγχάλκεον ἔργον Ἄρηος·                  130 

ἡ δὲ κόρυς τὸ λέπυρον ἐπὶ κροτάφοις ἐρεβίνθου. 

οὕτω μὲν μύες ἦσαν ἔνοπλοι· ὡς δ’ ἐνόησαν 115 

βάτραχοι ἐξανέδυσαν ἀφ’ ὕδατος, ἐς δ’ ἕνα χῶρον 

ἐλθόντες βουλὴν ξύναγον πολέμοιο κακοῖο. 

σκεπτομένων δ’ αὐτῶν πόθεν ἡ στάσις ἢ τίς ὁ μῦθος,     135 

κῆρυξ ἐγγύθεν ἦλθε φέρων ῥάβδον μετὰ χερσίν, 

Τυρογλύφου υἱὸς μεγαλήτορος Ἐμβασίχυτρος, 120 

ἀγγέλλων πολέμοιο κακὴν φάτιν, εἶπέ τε τοῖα· 

“ὦ βάτραχοι, μύες ὔμμιν ἀπειλήσαντες ἔπεμψαν 

εἰπεῖν ὁπλίζεσθαι ἐπὶ πτόλεμόν τε μάχην τε.                   140 

εἶδον γὰρ καθ’ ὕδωρ Ψιχάρπαγα, ὅν περ ἔπεφνεν 

ὑμέτερος βασιλεὺς Φυσίγναθος. ἀλλὰ μάχεσθε 125 

οἵ τινες ἐν βατράχοισιν ἀριστῆες γεγάατε.” 

ὣς εἰπὼν ἀπέφηνε· λόγος δ’ εἰς οὔατα πάντων 

εἰσελθὼν ἐτάραξε φρένας βατράχων ἀγερώχων·              145 

μεμφομένων δ’ αὐτῶν Φυσίγναθος εἶπεν ἀναστάς· 

“ὦ φίλοι, οὐκ ἔκτεινον ἐγὼ μῦν, οὐδὲ κατεῖδον 130 

ὀλλύμενον· πάντως δ’ ἐπνίγη παίζων παρὰ λίμνην, 
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νήξεις τὰς βατράχων μιμούμενος· οἱ δὲ κάκιστοι 

νῦν ἐμὲ μέμφονται τὸν ἀναίτιον· ἀλλ’ ἄγε βουλὴν           150 

ζητήσωμεν ὅπως δολίους μύας ἐξολέσωμεν. 

νῦν γὰρ ἐγὼν ἐρέω ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα. 135 

σώματα κοσμήσαντες ἔνοπλοι στῶμεν ἅπαντες 

ἄκροις πὰρ χείλεσσιν, ὅπου κατάκρημνος ὁ χῶρος· 

ἡνίκα δ’ ὁρμηθέντες ἐφ’ ἡμέας ἐξέλθωσι,                        155 

δραξάμενοι κορύθων, ὅς τις σχεδὸν ἀντίος ἔλθῃ, 

ἐς λίμνην αὐτοὺς σὺν ἐκείνῳ εὐθὺ βάλωμεν. 140 

οὕτω γὰρ πνίξαντες ἐν ὕδασι τοὺς ἀκολύμβους 

στήσομεν εὐθύμως τὸ μυοκτόνον ὧδε τρόπαιον.” 

ὣς εἰπὼν συνέπεισε καθοπλίζεσθαι ἅπαντας.                   160 

φύλλοις μὲν μαλαχῶν κνήμας ἑὰς ἀμφεκάλυψαν, 

θώρηκας δ’ εἶχον καλῶν χλοερῶν ἀπὸ σεύτλων, 145 

φύλλα δὲ τῶν κραμβῶν εἰς ἀσπίδας εὖ ἤσκησαν, 

ἔγχος δ’ ὀξύσχοινος ἑκάστῳ μακρὸς ἀρήρει, 

καί ῥα κέρα κοχλιῶν λεπτῶν ἐκάλυπτε κάρηνα.                165 

φραξάμενοι δ’ ἔστησαν ἐπ’ ὄχθαις ὑψηλῇσι 

σείοντες λόγχας, θυμοῦ δ’ ἔμπληντο ἕκαστος. 150 

Ζεὺς δὲ θεοὺς καλέσας εἰς οὐρανὸν ἀστερόεντα, 

καὶ πολέμου πληθὺν δείξας κρατερούς τε μαχητάς, 

πολλοὺς καὶ μεγάλους ἠδ’ ἔγχεα μακρὰ φέροντας,            170 

οἷος Κενταύρων στρατὸς ἔρχεται ἠὲ Γιγάντων, 

ἡδὺ γελῶν ἐρέεινε τίνες βατράχοισιν ἀρωγοὶ 155 
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ἢ μυσὶν ἀθανάτων· καὶ Ἀθηναίην προσέειπεν· 

“ὦ θύγατερ, μυσὶν ἆρ’ ἐπαλεξήσουσα πορεύσῃ; 

καὶ γὰρ σοῦ κατὰ νηὸν ἀεὶ σκιρτῶσιν ἅπαντες                   175 

κνίσῃ τερπόμενοι καὶ ἐδέσμασι παντοδαποῖσιν.” 

ὣς ἄρ’ ἔφη Κρονίδης· τὸν δὲ προσέειπεν Ἀθήνη· 160 

“ὦ πάτερ, οὐκ ἄν πώ ποτ’ ἐγὼ μυσὶ τειρομένοισιν 

ἐλθοίμην ἐπαρωγὸς, ἐπεὶ κακὰ πολλὰ μ’ ἔοργαν 

στέμματα βλάπτοντες καὶ λύχνους εἵνεκ’ ἐλαίου.               180 

τοῦτο δέ μοι λίην ἔδακε φρένας οἷον ἔρεξαν· 

πέπλον μου κατέτρωξαν ὃν ἐξύφηνα καμοῦσα 165 

ἐκ ῥοδάνης λεπτῆς καὶ στήμονα μακρὸν ἔνησα, 

καὶ τρώγλας ἐτέλεσσαν· ὁ δ’ ἠπητής μοι ἐπέστη 

καὶ πράσσει με τόκον· τὸ δὲ ῥίγιον ἀθανάτοισιν·                185 

χρησαμένη γὰρ ἔνησα καὶ οὐκ ἔχω ἀνταποδοῦναι. 

ἀλλ’ οὐδ’ ὣς βατράχοισιν ἀρηγέμεν οὐκ ἐθελήσω. 170 

εἰσὶ γὰρ οὐδ’ αὐτοὶ φρένας ἔμπεδοι, ἀλλά με πρῴην 

ἐκ πολέμου ἀνιοῦσαν ἐπεὶ λίην ἐκοπώθην, 

ὕπνου δευομένην οὐκ εἴασαν θορυβοῦντες                         190 

οὐδ’ ὀλίγον καταμῦσαι· ἐγὼ δ’ ἄϋπνος κατεκείμην· 

τὴν κεφαλὴν ἀλγοῦσαν, ἕως ἐβόησεν ἀλέκτωρ. 175 

ἀλλ’ ἄγε παυσώμεσθα θεοὶ τούτοισιν ἀρήγειν, 

μή κέ τις ὑμείων τρωθῇ βέλει ὀξυόεντι· 

εἰσι γὰρ ἀγχέμαχοι, εἰ καὶ θεὸς ἀντίον ἔλθοι·                      195 

πάντες δ’ οὐρανόθεν τερπώμεθα δῆριν ὁρῶντες.” 
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ὣς ἄρ’ ἔφη· καὶ τῇ γε θεοὶ ἐπεπείθοντ’ ἄλλοι. 180 

πάντες δ’ αὖτ’ εἰσῆλθον ἀολλέες εἰς ἕνα χῶρον· 

καὶ τότε κώνωπες μεγάλας σάλπιγγας ἔχοντες 

δεινὸν ἐσάλπιγξαν πολέμου κτύπον· οὐρανόθεν δὲ             200 

Ζὲυς Κρονίδης βρόντησε, τέρας πολέμοιο κακοῖο. 

πρῶτος δ’ Ὑψιβόας Λειχήνορα οὔτασε δουρὶ 185 

ἑσταότ’ ἐν προμάχοις κατὰ γαστέρα ἐς μέσον ἧπαρ· 

κὰδ δ’ ἔπεσεν πρηνής, ἁπαλὰς δ’ ἐκόνισεν ἐθείρας.             204 

Τρωγλοδύτης δὲ μετ’ αὐτὸν ἀκόντισε Πηλείωνα,              206 

πῆξεν δ’ ἐν στέρνῳ στιβαρὸν δόρυ· τὸν δὲ πεσόντα 

εἷλε μέλας θάνατος, ψυχὴ δ’ ἐκ σώματος ἔπτη. 190 

Σευτλαῖον δ’ ἄρ’ ἔπεφνε βαλὼν κέαρ Ἐμβασίχυτρος,        209 

Ὠκιμίδην δ’ ἄχος εἷλε καὶ ἤλασεν ὀξυσχοίνῳ                      214 

Τρωγλοδύτην ἁπαλοῖο δι’ αὐχένος, ἤριπε δ’ εὐθύς.             213 

οὐδ’ ἐξέσπασεν ἔγχος· ἐναντίον ὡς δ’ ἐνόησε                 (...) 215 

Κοστοφάγον φεύγοντα, βαθείαις ἔμπεσεν ὄχθαις,                 218 195 

ἀλλ’ οὐδ’ ὣς ἀπέληγεν ἐν ὕδασιν· ἤλασε δ’ αὐτόν                 219 

χορδῇσιν λιπαρῇσί τ’ ἐπορνύμενος λαγόνεσσιν·                     222 

κάππεσε δ’, οὐκ ἀνένευσεν, ἐβάπτετο δ’ αἵματι λίμνη            220 

πορφυρέῳ, αὐτὸς δὲ παρ’ ἠιόν’ ἐξετανύσθη.                    (...) 221 

           Τυροφάγον δ’ αὐτῇσιν ἐπ’ ὄχθαις ἐξενάριξεν.                        223 200 

Πτερνογλύφον δὲ ἰδὼν Καλαμίνθιος ἐς φόβον ἦλθεν, 

ἥλατο δ’ ἐς λίμνην φεύγων τὴν ἀσπίδα ῥίψας.                       225 

Φιτραῖον δ’ ἀρ’ ἔπεφνεν ἀμύμων Ἐμβασιχύτρος,                 226 
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χερμαδίῳ πλήξας κατὰ βρέχματος· ἐγκέφαλος δὲ                  228 

ἐκ ῥινῶν ἔσταξε, παλάσσετο δ’ αἵματι γαῖα. 205 

Λειχοπίνακα δ’ ἔπεφνεν ἀμύμων Βορβοροκοίτης,              230 

ἔγχει ἐπαΐξας· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν. 

Πρασσεῖος δ’ ἐσιδὼν ποδὸς εἵλκυσε νεκρὸν ἐόντα, 

ἐν λίμνῃ δ’ ἀπέπνιξε κρατήσας χειρὶ τένοντα. 

Ψιχάρπαξ δ’ ἤμυν’ ἑτάρου περὶ τεθνειῶτος 210 

καὶ βάλε Πρασσεῖον μήπω γαίης ἐπιβάντα,                          235 

πῖπτε δέ οἱ πρόσθεν, ψυχὴ δ’ Ἀϊδόσδε βεβήκει. 

Κραμβοβάτης δ’ ἐσιδὼν πηλοῦ δράκα ῥίψεν ἐπ’ αὐτὸν, 

καὶ τὸ μέτωπον ἔχρισε καὶ ἐξετύφλου παρὰ μικρόν. 

ὠργίσθη δ’ ἄρ’ ἐκεῖνος, ἑλὼν δ’ ἄρα χειρὶ παχείῃ 215 

κείμενον ἐν δαπέδῳ λίθον ὄβριμον, ἄχθος ἀρούρης,            240 

τῷ βάλε Κραμβοβάτην ὑπὸ γούνατα· πᾶσα δ’ ἐκλάσθη 

κνήμη δεξιτερή, πέσε δ’ ὕπτιος ἐν κονίῃσι. 

Κραυγασίδης δ’ ἤμυνε καὶ αὖθις βαῖνεν ἐπ’ αὐτόν 

τύψε δέ μιν μέσσην κατὰ γαστέρα· πᾶς δέ οἱ εἴσω 220 

ὀξύσχοινος ἔδυνε, χαμαὶ δ’ ἔκχυντο ἅπαντα                         245 

ἔγκατ’ ἐφελκομένῳ ὑπὸ δούρατι χειρὶ παχείῃ.                      246 

Τρωξάρτης δ’ ἔβαλεν Φυσίγναθον ἐς ποδὸς ἄκρον·           250 

σκάζων ἐκ πολέμου ἀνεχάζετο, τείρετο δ’ αἰνῶς·          (...) 248 

ἥλατο δ’ ἐς τάφρους, ὅππως φύγῃ αἰπὺν ὄλεθρον.                249 225 

Τρωξάρτης δ’ ὡς εἶδεν ἔθ’ ἡμίπνουν προπεσόντα,              252 

†καί οἱ† ἐπέδραμεν αὖθις ἀποκτάμεναι μενεαίνων·             252a 
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Πρασσεῖος †δ’ ὧς εἶδεν ἐπ’ Ἰσμηνοῦ ποταμοῖο†                    252b 

ἦλθε διὰ προμάχων καὶ ἀκόντισεν ὀξύσχοινον·                        253 

οὐδ’ ἔρρηξε σάκος, σχέτο δ’ αὐτοῦ δουρὸς ἀκωκή· 230 

τοῦ δ’ ἔβαλε τρυφάλειαν ἀμύμονα καὶ †τετράχυτρον†             255 

δὶος Ὀριγανίων, μιμούμενος αὐτὸν Ἄρηα, 

ὅς μόνος ἐν βατράχοισιν ἀρίστευεν καθ’ ὅμιλον·                       257 

ὥρμησεν δ’ ἄρ’ ἐπ’ αὐτόν· ὁ δ’ ὡς ἴδεν οὐχ ὑπέμεινεν        (...) 258 

ἥρωος κρατερὸν μένος, ἀλλ’ ἐνι βένθεϲι δῦνε.                           259 235 

ἤν δέ τις ἐν μυσὶν Μεριδάρπαξ, ἔξοχος αὐτῶν,                         260 

Κναίσωνος φίλος υἱὸς ἀμύμονος ἀρτεπιβούλου                        261 

οἴκαδ’ ἰών, πολέμου δὲ μετασχεῖν παῖδ’ ἐκέλευεν·              (...) 262 

οὗτος ἀναρπάξαι βατράχων γενεὴν ἐπαπείλει· 

ἀγχοῦ δ’ ἕστηκεν μενεαίνων ἶφι μάχεσθαι 240 

καὶ ῥήξας καρύοιο μέσην ῥάχιν εἰς δύο μοίρας                          265 

φράγδην ἀμφοτέροισι κενώμασι χεῖρας ἔθηκεν 

οἱ δὲ τάχος δείσαντες ἔβαν πάντες κατὰ λίμνην·                 (...) 267 

καὶ τότ’ ἀπολλυμένους145 βατράχους ᾤκτειρε146 Κρονίων,       270  

κινήσας δὲ κάρη τοίην ἐφθέγξατο φωνήν· 245 

“ὢ πόποι, ἦ μέγα ἔργον ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι·147 

† οὐ μικρόν με πλήσσει Μεριδάρπαξ ὃς κατὰ λίμνην †148 

 
145 ἀπολλυμένους: “no processo de ser destruído”. 
146 ᾤκτειρε: de οἰκτείρω, “piedade”, ver na Ilíada 7.27: δῷς; ἐπεὶ οὔ τι Τρῶας ἀπολλυμένους ἐλεαίρεις. 
147 Este verso inteiro é repetido da Ilíada 13.99, 15.289, 21.344, 22.54; e na Odisseia 19.36. 
148 Christensen e Robinson aludem para o fato de que este verso aparece na maioria dos manuscritos, mas é 
questionada por Allen. Outros ainda omitem o με; para preservar o verso nesta forma με precisa ser escrito como 
uma sílaba longa e μικρόν precisa ter duas curtas. Ludwig apresenta a emenda de Baumeister οὐ μ᾿ ὀλίγον 
πλήσσει, que preserva o sentido do verso. 
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ἁρπάζειν βατράχους ἐπαπειλῶν· ἀλλὰ τάχιστα 

Παλλάδα πέμψωμεν πολεμόκλονον ἢ καὶ Ἄρηα,                      275 

οἵ μιν ἐπισχήσουσι μάχης κρατερόν περ ἐόντα.” 250 

ὣς ἄρ’ ἔφη Κρονίδης· Ἄρης δ’ ἀπαμείβετο μύθῳ· 

“οὔτ’ ἄρ’ Ἀθηναίης Κρονίδη σθένος οὔτε Ἄρηος 

ἰσχύσει βατράχοισιν ἀμυνέμεν αἰπὺν ὄλεθρον. 

ἀλλ’ ἄγε πάντες ἴωμεν ἀρηγόνες· ἢ τὸ σὸν ὅπλον                      280 

κινείσθω· οὕτω γὰρ ἁλώσεται ὅς τις ἄριστος,                            281 255 

ὥς ποτε καὶ Καπανῆα κατέκτανες149 ὄβριμον ἄνδρα                 282 

καὶ μέγαν Ἐγκελαδόν τε καὶ ἄγρια φῦλα Γιγάντων.”                 283 

ὣς ἄρ’ ἔφη, Κρονίδης δὲ βάλε ψολόεντα κεραυνόν·                  285 

πρῶτα μὲν ἐβρόντησε, μέγαν δ’ ἐλέλιξεν Ὄλυμπον,                  286 

ἧκ’ ἐπιδινήσας· ὁ δ’ ἄρ’ ἔπτατο χειρὸς ἄνακτος.                 (...) 288 260 

πάντας μέν ῥ’ ἐφόβησε βαλὼν †ἐπὶ τοὺς δέ τε μύας† 

ἀλλ’ οὐδ’ ὣς ἀπέληγε μυῶν στρατός, ἀλλ’ ἔτι μᾶλλον              290 

ἵετο πορθήσειν βατράχων γένος αἰχμητάων150. 

καί νύ κεν ἐξετέλεσσεν, ἐπεὶ †μέγα ὡς θεὸν ἦεν,†                     268 

εἰ μὴ ἀπ’ Οὐλύμπου βατράχους ἐλέησε Κρονίων,                      292  265 

ὅς ῥα φθειρομένοισιν ἀρωγοὺς εὐθὺς ἔπεμψεν. 

ἦλθον δ’ ἐξαίφνης νωτάκμονες151, ἀγκυλοχῆλαι, 

λοξοβάται, στρεβλοί, ψαλιδόστομοι, ὀστρακόδερμοι,              295 

 
149 κατέκτανες: "matar"; o sentido é semelhante ao da Odisseia 22,29: καὶ γὰρ δὴ φῶτα κατέκτανες, ὃς μέγ' 
ἄριστος. 
150 αἰχματάων: Plural genitivo não-contrado, “homens-lança”. 
151 Para νωτάκμονες: νωτ-άκμονες " traseiro duro " 
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ὀστοφυεῖς, πλατύνωτοι, ἀποστίλβοντες ἐν ὤμοις,  

βλαισοί, χειροτένοντες, ἀπὸ στέρνων ὁρόωντες, 270 

ὀκτάποδες152, δικάρηνοι153, ἀτειρέες154, οἱ δὲ καλεῦνται155 

καρκίνοι156 , οἵ ῥα μυῶν οὐρὰς στομάτεσσιν ἔκοπτον 

ἠδὲ πόδας καὶ χεῖρας· ἀνεγνάμπτοντο δὲ λόγχαι.                    300 

τοὺς καὶ ὑπέδεισαν πάντες μύες οὐδ’ ἔτ’ ἔμειναν, 

ἐς δὲ φυγὴν ἐτράποντο· ἐδύετο δ’ ἥλιος ἤδη, 275 

καὶ πολέμου τελετὴ μονοήμερος ἐξετελέσθη.                         303 

 

Versos deletados 

σκηπτοῦχον βασιλῆα καὶ ἐν πολέμοισι μαχητὴν         22 

ἔμμεναι· ἀλλ’ ἄγε θᾶσσον ἑὴν γενεὴν ἀγόρευε           23 

οὐδέποτε πτολέμοιο κακὴν ἀπέφυγον ἀϋτήν,              42 

ἀλλ’ εὐθὺς μετὰ μῶλον ἰὼν προμάχοισιν ἐμίχθην. 

ἄνθρωπον οὐ δέδια καί περ μέγα σῶμα φοροῦντα, 

ἀλλ’ ἐπὶ λέκτρον ἰὼν ἄκρον δάκτυλον δάκνω,            45 

καὶ πτέρνης λαβόμην, καὶ οὐ πόνος ἵκανεν ἄνδρα, 

νήδυμος οὐκ ἀπέφυγεν ὕπνος δάκνοντος ἐμεῖο. 

ἀλλὰ δύω μάλα πάντα τὰ δείδια πᾶσαν ἐπ’ αἶαν, 

κίρκον καὶ γαλέην, οἵ μοι μέγα πένθος ἄγουσιν, 

καὶ παγίδα στονόεσσαν, ὅπου δολόεις πέλε πότμος·    50 

 
152 ὀκτάποδες: " com oito pés ". 
153 δικάρηνοι: "com duas cabeças".  
154 ἀχειρέες: "sem mãos". (observe a mudança para “τ”) 
155 οἱ δὲ καλεῦνται : "que são chamados". 
156 “Caranguejos”. 
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πλεῖστον δὴ γαλέην περιδείδια, ἥ τις ἀρίστη, 

ἥ καὶ τρωγλοδύνοντα κατὰ τρώγλην ἐρεείνει.             52 

οὐρὴν μὲν πρῶτ’ ἔπλασ’ ἐφ’ ὕδασιν ἠΰτε κώπην         74 

σύρων, εὐχόμενος τε θεοῖς ἐπὶ γαῖαν ἱκέσθαι·              75 

ὕδασι πορφυρέοισι δ’ ἐκλύζετο, πολλὰ δακρύων· 

καὶ τοῖον φάτο μῦθον ἀπὸ στόματος τ’ ἀγόρευσεν·      77 

καὶ χεῖρας ἔσφιγγε καὶ ὀλλύμενος κατέτριζε                 88 

ποινὴν ἀντέκτισίν τ’ ὀρθὴν ὅς κ’ ἀποδώσει                  97a 

τοῖς τίσουσι σε μυῶν στρατῷ οὐδ’ ὑπαλύξεις               98 

καί ῥα κραιπνότατος μοίρας μυσὶν ἄγγελος ἦλθεν       100a 

σώματα κοσμήσαντες ἐν ἔντεσι δαιδαλέοισιν              121 

καὶ τοὺς μέν ῥ’ ἐκόρυσσεν Ἄρης πολέμοιο μεμηλώς   123 

ὡς βατράχων στρατὸς ἔβρεμεν εὖτε Γιγάντων             170a 

καὶ μῦες κενταύρων μεγαλαύχων ἦσαν ὁμοῖοι             170b 

καὶ πολύ με πράσσει· τούτου χάριν ἐξώργισμαι           184a 

μή τις καὶ τρωθῇ λόγχῃ δέμας ἠὲ μαχαίρῃ                    194a 

κὰδ δ’ ἦλθον κήρυκες, τέρας πολέμοιο φέροντες         198a 

δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ        205 

Ὠκαμείδης ἀπαλοῖο δι’ αὐχένος· ἤριπε δ’ εὐθύς          209a 

Ἀρτοφάγος δὲ Πολύφωνον κατὰ γαστέρα τύψεν         210 

ἤριπε δὲ πρηνὴς· ψυχὴ δὲ μελέων ἔπτη                        211 

Λιμνόχαρις δ’ ὡς εἶδεν ἀπολλύμενον Πολύφωνον      212 

πέτρῳ μυλοειδέϊ· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν           213a 

ἀλλ’ ὁ μὲν ἔσπασεν ἔγχος· ἐφωρμήθη δὲ καὶ αὐτῶ     214a 
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Λειχήνωρ δ’ αὐτοῖο τιτύσκετο δουρὶ φαεινῷ              216 

καὶ βάλεν οὐδ’ ἀφάμαρτε καθ’ ἧπαρ· ὡς δ’ ἐνόησε    217 

Ὑδρόχαρις δ’ ἔπεφνεν Πτερνοφάγον βασιλῆα            227 

Τρωγλοδύτης δ’ ὡς εἶδεν ἐπ’ ὄχθῃσιν ποταμοῖο         247 

ἔσχατος δ’ ἐκ λίμνης ἀνεδύσετο, τείρετο δ’ αἰνῶς      251 

Μεριδάρπαξ ὄρχαμος μιμούμενος αὐτὸν Ἄρηα          261a 

ὃς μόνος ἐν μύεσσιν ἀρίστευεν καθ’ ὅμιλον               261b 

αὐτὸς δ’ ἑστήκει γαυρούμενος κατὰ λίμνην               262a 

εἰ μὴ ἄρ’ ὀξὺ νόησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε           269 

κινείσθω τιτανοκτόνον ὀβριμοεργόν                          280a 

ᾧ Τιτᾶνας πέφνες ἄριστους ἔξοχα πάντων                 280b 

αὐτὰρ ἔπειτα κεραυνὸν δειμαλέον διὸς ὅπλον           287 
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 5.1.3  A Morte do Ladrão de Migalhas (texto em prosa)  

 

 

  

Um pedido para as Musas 

 

Chamo-te, ó Hélicon , pra inspirar meu coração. 

E te suplico, leve a todos essa minha canção, 

Da vil batalha atiçada por Ares entre Ratos e Rãs, 

Tal como homens, Gigantes , em mortal situação, 

E, sentado, com as tabuinhas no colo, nesta posição, 

Começo, aqui, a minha narração. 
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O encontro com Migalhido, o Ladrão de Migalhas, e o Rei das Rãs, Bochechão157 

 

 

Uma vez um rato com muita sede e fugindo desesperadamente de uma doninha, põe-se a 

beber avidamente num regato, deliciando-se em suas doces águas. Mas fora visto por um 

amante das águas de grande renome, que assim discursou:  

“Estrangeiro, quem tu és? De onde vens até essa terra? Quem é vosso pai? Diga-me toda 

verdade e não deixes que eu te pegue em alguma mentira. Pois se eu te julgar digno de amizade, 

levá-lo-ei até minha casa e lhe darei minha hospitalidade com muitos e esplêndidos presentes. 

Eu mesmo, Rei Bochechão, Senhor das Rãs, me sentiria honrado por todos esses dias. E meu 

pai Lamão que me criou, tendo conhecido o amor com Meduzinha às margens do Eridamos. E 

observo também que, além de nobre, pendes em bravura.” 

Ao que lhe respondeu Migalhido, e disse: 

“Por que perguntas sobre minha ascendência? É bem conhecido de todos: dos homens, dos 

deuses e dos pássaros alados. Eu me chamo Migalhido; e sou filho de um pai de grande coração, 

Pãoxudo; e minha mãe é Lambete, filha do Rei Toucido. Ela me deu à luz em Calibe , e me 

sustentou com alimentos, como figos e nozes, toda sorte de iguarias para comer. Mas como 

você pode fazer de mim seu amigo, se minha natureza não é nada parecida com a sua? Sua vida 

é gasta na água, enquanto a minha é roer tudo o que encontro nos lares dos humanos. Eu nunca 

sinto falta do pão assado três vezes na sua adorável cesta redonda, do bolinho fino e grosso com 

queijo e gergelim, da fatia de presunto, do fígado coberto de branco, do queijo recém-curtido 

de leite doce, do esplêndido bolo de mel - que até os deuses desejam - nem de nada mais que 

prepare os banquetes mortais, adorando seus pratos com todo tipo de condimentos. Eu não roo 

rabanetes, nem couves, nem abóboras; não como alho-poró verde, nem aipo - não, estes são os 

alimentos de vocês, moradores de lagos”. 

A este Bochechão sorriu, e disse em resposta:  

“Estranho, você se gaba demais com a barriga. Nós também temos todo tipo de maravilhas 

para contemplar, tanto no lago como nas margens. Pois o filho de Cronos concedeu às rãs um 

 
157 A partir da tradução em prosa, inserimos os nomes das personagens conforme sugerido no capítulo 3, A 
Batracomiomaquia: resumo, estrutura e personagens, pp. 23-5. 
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domínio duplo: saltar sobre a terra e esconder-se na água, pois nos foram atribuídos dois locais 

nos quais habitar. Se você quiser saber de tudo isso, é fácil: suba nas minhas costas e segure 

firme, para que você não encontre o seu fim, e você fará uma chegada alegre à minha casa”. 

Ele falou, e ofereceu as costas: o rato subiu imediatamente, segurando as patas num leve 

aperto em volta do delicado pescoço da rã. 

Assim, no início, ele estava encantado, enquanto ainda podia ver a costa próxima, e ele 

Bochechão gostava de nadar. Mas quando o Ladrão de Migalhas começou a ser encharcado por 

ondas escuras, chorou lágrimas copiosas e amaldiçoou sua tola mudança de coração, rasgando 

seu pelo, e agarrando a barriga da rã com suas patas traseiras: seu coração tremia diante desse 

novo terror, e ele desejava alcançar a terra; o rato gemia terrivelmente, tomado pelo medo 

arrepiante. Não era nada parecido com a maneira como o touro carregava nas costas o seu belo 

fardo, quando ele carregara Europa sobre as ondas até Creta - a maneira como a rã carregava o 

rato até sua casa, levantado de costas, seu corpo verde-amarelado esticado nas águas brancas.  

De repente, apareceu uma Hidra-serpente, uma visão terrível para ambos: ela levantou o seu 

pescoço diretamente acima da superfície. Bochechão viu-a, e mergulhou - não pensando no 

camarada que estava abandonando para perecer. O Rei das Rãs mergulhou nas profundezas do 

lago, e esquivou-se de um destino negro. Mas o rato, sacudido, caiu de costas para as águas. 

Várias vezes ele afundou embaixo da água, e cada vez que ele voltava a subir, esperneava. Mas 

o camundongo não podia escapar de sua desgraça. Seu pelo saturado se tornou pesado e o 

arrastou para baixo; e quando expirou na água, ele esbravejou essas palavras: 

“Bochechão, este teu ato traiçoeiro não será esquecido! Lançaste-me do teu corpo como um 

marinheiro naufragado de uma rocha. Terias conseguido o melhor de mim em terra, seu vilão, 

no pancrácio, ou na luta livre, ou na corrida a pé; mas enganaste-me e atiraste-me à água. Mas 

os deuses têm um olhar vingativo”. 

Com estas palavras, ele arfou a sua vida na água. Porém ele foi visto por Rasprato, que 

estava sentado na grama fresca na beira do lago: ele deu um grito terrível e correu para contar  

aos ratos. Enquanto corria, lembrava-se do amigo morto sob as águas e, ao mesmo tempo, a 

Musa lhe presenteava com uma elegia. E Rasprato passou a cantá-la tristemente:  

E eu queria te salvar Amigo! 

Desse precipício 

Que o destino te logrou. 
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E que pudesses voltar comigo, 

Para treinarmos juntos, 

Lutas, corridas ... sem temor! 

 

O anúncio da tragédia, a assembleia dos ratos e a preparação para a batalha 

 

 

Quando os ratos souberam do destino de Migalhido, uma raiva terrível veio sobre todos 

eles. Imediatamente disseram a seus arautos que convocassem uma assembleia geral, pouco 

antes do amanhecer, na casa de Pãoxudo, o infeliz pai daquele mesmo Migalhido, cujo cadáver 

estava estendido de costas sobre a superfície do lago; não mais, pobre criatura, estava nas 

margens, mas flutuando entre as ondas. 

Quando se apressaram ao amanhecer, o primeiro a levantar-se foi Pãoxudo, cheio de ira por 

seu filho. Ele fez esse discurso: 

“Amigos, embora só eu tenha sofrido grandes erros nas mãos das rãs, o crime é uma ameaça 

para todos nós. Sou infeliz, porque perdi três filhos: o primeiro foi apanhado e morto por um 

gato odioso, que o arrebatou fora do seu buraco; o segundo, enquanto isso, os humanos cruéis 

atraíram para a sua desgraça com os seus últimos truques, um laço de madeira que eles 

descobriram ao qual eles chamam de “armadilha” - um destruidor de ratos . A terceira foi a 

única alegria que restava para mim e para sua nobre mãe, mas um sapo malvado afogou-o 

arrastando-o para o fundo. Vinde, pois, agora, armai-vos; marchemos contra eles”. 

Ele disse tudo isto e persuadiu-os a pegarem em armas. Primeiro eles colocaram dobras em 

torno de duas de suas coxas, feitas de feijão verde, que eles tinham preparado e roído durante a 

noite. Eles tinham corpetes de pedaços de pele de cinturão de palha, que eles tinham esfolado 

de uma doninha e trabalhado habilmente. O escudo de cada um era a tampa de uma lamparina; 

e a lança era uma agulha comprida, uma obra totalmente nova do deus da guerra. O capacete 

sob as têmporas de cada um era uma casca de uma ponta de ervilha. 
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O Conselho das rãs, o arauto e declaração de guerra contra os ratos 

 

 

Assim se armaram os Camundongos; mas quando as rãs repararam, subiram das águas e 

reuniram-se num mesmo lugar para convocar um conselho de temível guerra. E, enquanto 

investigavam a fonte do tumulto, e o que era o alarido, um arauto aproximou-se deles, 

carregando um cetro em suas patas - Caipires, o filho do orgulhoso Come-queijo, trazendo uma 

terrível declaração de guerra. Falou da seguinte forma: 

“Ó rãs, os ratos têm angústia para vós; enviaram-me para vos dar um braço de ferro para a 

peleja da batalha. Pois viram na água Migalhido, morto pelo teu Rei Bochechão. Vinde, pois: 

lutai muito, todos vós que sois campeões entre as rãs”. 

Dito isto, partiu; mas, quando a sua fala caiu sobre os ouvidos de todas as nobres rãs, abalou-

lhes os corações. E quando começaram a criticá-lo, Bochechão levantou-se e disse:  

“Amigos, não matei o rato, nem o vi morrer! Sem dúvida ele se afogou enquanto brincava 

no lago, tentando copiar a natação das rãs; e agora esses ratos maus estão me culpando, na 

minha inocência. Não, vamos antes aconselhar-nos sobre como podemos destruir os Ratos 

traiçoeiros. De fato, eu vos direi o que me parece o melhor plano: vistamos todos os nossos 

corpos de armadura e fiquemos de prontidão nas bordas das margens, onde o solo é precipitado; 

e quando eles saírem e nos atacarem, agarrem pelo capacete qualquer um que tentar fechar 

conosco, e joguemo-los diretamente no lago com este outro. Assim afogaremos na água estes 

não nadadores, e nos alegraremos ao colocarmos aqui um troféu de nosso abate dos Ratos.” 

Ele disse tudo isto e convenceu-os a pegarem em armas. Envolviam as folhas das malvas 

nas suas tíbias, e tinham espartilhos feitos de beterraba verde; formavam habilmente folhas de 

repolho em escudos, e um longo  junco afiado servia a cada um deles como uma lança; e as 

conchas de caracóis tenros cobriam a cabeça de cada um. Eles estavam em formação nas 

margens íngremes, brandindo suas lanças, e cada um estava cheio de espírito. 
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A Assembleia dos deuses no Olimpo e as queixas de Atena 

 

 

Mas Zeus convocou os deuses para o Céu estrelado, e mostrou-lhes o fronte de batalha e os 

poderosos combatentes, muitos em número e grande em estatura, carregando suas longas 

lanças, assim como o exército dos Centauros ou dos Gigantes quando marcham adiante. Ele riu 

alegremente e perguntou qual dos imortais ajudaria as rãs, e quais os ratos; e disse a Atena: 

“Filha, vais sair para defender os ratos? Certamente, todos eles estão constantemente 

correndo pelo seu templo, deliciando-se com a gordura do sacrifício e todas as coisas boas para 

comer.” 

Assim falou o filho de Cronos; mas Atena lhe disse: 

“Pai, eu nunca desceria como uma salvadora aos Ratos, se eles estivessem em dificuldades, 

pois eles me fizeram toda sorte de males - danificando as minhas contendas e as lâmpadas por 

causa do óleo. E uma coisa em particular que eles fizeram tocou no meu coração: eles 

mordiscaram o meu manto, que eu trabalhei arduamente para tecer de trama fina, ao qual eu fiz 

uma longa costura, e eles fizeram buracos nela; e o costureiro está atrás de mim por pagamento, 

e me cobra juros - os mais terríveis para os imortais; desde que pedi emprestado para pagar, e 

não posso pagá-lo de volta. Mesmo assim, nem eu estaria disposta a ajudar as Rãs. Elas não se 

comportaram bem: não, no outro dia voltava da batalha, pois estava exausta, e apesar de precisar 

dormir, não me deixaram fechar os olhos por um segundo, com todo o barulho que faziam. Eu 

fiquei ali sem dormir, com a cabeça doendo, até que o galo cantou. Então, por favor, deuses, 

vamos parar com essa ideia de ajudá-los, caso um de vocês se machuque com uma flecha afiada; 

eles são lutadores duros, mesmo que um deus venha contra eles. Vamos todos gostar de ver a 

luta do alto”. 

Ela falou assim, e os outros deuses foram persuadidos. 
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O início da Batracomiomaquia, a Guerra entre rãs e ratos 

 

 

Mas enquanto isso, os guerreiros se reuniram em um só lugar; e então os mosquitos, 

carregando grandes trombetas, emitiram o terrível som da batalha; e do céu Zeus, filho de 

Cronos, trovejou, como sinal de guerra selvagem. 

Em primeiro lugar, Coaxão atingiu Lambido com uma lança na barriga, atravessando seu 

fígado, enquanto ele se posicionava na linha de frente. Este caiu adiante, e seus delicados 

bigodes foram sujos de poeira. Em seguida, Futricão dirigiu-se para Enlamido, e fixou a lança 

robusta em seu peito; quando ele caiu, a morte negra o reivindicou, e a alma fugiu de seu corpo. 

Caipires atingiu Beterra no coração, e o matou; mas a dor tomou Manjeco, e ele atingiu Futricão 

pelo pescoço com sua lança afiada, e ele desmaiou imediatamente. 

  Porém, não puxara a lança em vão; ao ver Herbínio em frente a ele em fuga, 

carregou-o pelas margens íngremes, mas não parou nem mesmo nas águas: ele o esfaqueou, 

fazendo uma lança em suas tripas e em seus alvos flancos . E Herbínio caiu, e não se levantou; 

manchou o regato com o seu sangue de carmesim, e o seu corpo foi estendido junto à praia 

sendo ainda por Come-queijo, naquele lugar, esfaqueado. Mas quando Hortelano viu Furão, 

caiu em pânico e saltou para o lago para escapar, jogando fora seu escudo. E Caipires sem culpa 

matou Troncudo, batendo-lhe na testa com uma pedra: os seus miolos saíram pelas suas narinas, 

e a terra foi salpicada de sangue. E o robusto Sujão matara Rasprato, apressando-se contra ele 

com a sua espada; e as trevas cobriram-lhe os olhos. Alhudo viu isto e o arrastou pelo pé, ainda 

que estivesse morto, e o afogou no lago, segurando-o com uma mão pelas costas do tornozelo. 

O Ladrão de Migalhas, Migalhido, surge, vindo do Hades, porém, vindo em defesa de seu 

companheiro morto e batera em Alhudo, antes que pudesse voltar à terra; caiu para a frente, e 

a sua alma desceu até o Submundo. Repolhão viu isso e jogou um pedaço de lama em 

Migalhido, que se espalhou pelo rosto dele e o cegou por um momento. O rato ficou enfurecido 

e arrebatou de sua poderosa pata uma grande pedra deitada no chão, um fardo sobre o solo, e 

bateu em Repolhão com ela abaixo do joelho: toda a sua canela direita foi estilhaçada e ele caiu 

de costas para o pó. Mas Coaxico veio em seu auxílio e, por sua vez, atirou-se em Migalhido, 

e o esfaqueou no meio da barriga: a lança afiada entrou deslizando, e todas as vísceras dele 

foram para o chão, quando a rã de forte pegada  rasgou-o com a lança. 
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Pãoxudo atingira Bochechão na ponta do pé - ele se retirara da batalha, coxeando, pelo 

grave ferimento; e se jogou na vala, para escapar da destruição total. Mas quando Pãoxudo o 

viu ainda cambaleando quase morto, correu ao seu encontro novamente, determinado a matá-

lo; então Alhudo percebeu o intento,  fez seu caminho através das fileiras da frente e atirou sua 

lança afiada: mas não danificou seu escudo, ficando apenas a ponta presa. Contudo, como um 

deus Oreganoso, lutando como o próprio Ares, bateu-lhe em seu capacete bem trabalhado, feito 

de prêmios de pilhagens; ele, sozinho entre as rãs estava na briga, se distinguindo. Mas, quando 

isto notou, evitara à agressão feroz do herói mergulhando nas profundezas das águas. 

 

O Grande Roubutre, Destruidor das rãs, e os Monstros encouraçados 

 

 

Dentre os ratos havia um certo Roubutre, destacando-se acima do resto, o querido filho do 

inocente Rói-rói, onde a caminho de casa, porém, disse ao filho para participar na batalha. Ele 

estava por perto, ansioso para lutar com mais força; agora ameaçava tomar de assalto a tribo 

das rãs. Para isso, quebrara uma noz em duas metades ao longo de seu cume central, e colocou 

suas patas em ambas as cavidades para proteção. E, imediatamente, ficaram aterrorizados 

fugindo todos para o lago. Mas, nesse momento, o filho de Cronos teve pena das rãs que 

estavam sendo abatidas; ele balançou a cabeça e fez essa observação: 

“Ah, miséria! Esta é uma grande façanha que vejo diante dos meus olhos: estou alarmado 

com Roubutre, que ameaça invadir as rãs. Vamos enviar imediatamente Palas, ou mesmo Ares, 

que vai impedi-lo de lutar, por mais forte que ele seja.” 

Assim falou o filho de Cronos; mas Ares disse em resposta: 

“Nem a força de Atena, filho de Cronos, nem de Ares será suficiente para afastar a 

destruição total das rãs. Não, vamos todos descer para ajudá-los; ou lance sua própria arma - 

pois assim seu maior campeão será derrotado, como uma vez em que você matou Capaneo, 

aquele homem poderoso, e o enorme Encélado bem como as tribos selvagens de gigantes”. 

  Ele falou assim; e o filho de Cronos lançou seu raio fumegante. Primeiro trovejou, 

e sacudiu o grande Olimpo. Depois rodou-o e atirou-o, voando de sua mão majestosa. Sua rajada 

assustara a todos eles, rãs e ratos; mas nem mesmo o então exército dos ratos verificou o seu 
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intento - não, eles se esforçaram ainda mais para destruir a raça das rãs que empunhavam as 

lanças. E eles teriam conseguido, uma vez que a sua força era extraordinária, se, do Olimpo, o 

filho de Cronos não tivesse tido pena das rãs, e, ao mesmo tempo, enviara ajudantes para eles 

em sua angústia. 

De repente veio uma tribo de cujas costas pareciam ser  feitas de bigornas e com garras 

curvas; caminhando inclinadas, tortuosas, com bocas como tesouras e conchas para a pele; 

feitos de ossos, com as costas planas e ombros brilhantes, com as pernas de pau e os braços 

agarrados, espreitando do peito; de oito patas e duas cabeças, indestrutíveis - os que são 

chamados caranguejos; eles agarraram com a boca nas caudas dos ratos, com as patas dianteiras 

e traseiras, e dobraram as lanças para trás. Todos os ratos estavam aterrorizados com eles, e já 

não mantinham seus flancos, mas se viravam em fuga; e agora o sol se punha, e o festival de 

um dia de batalha estava terminando.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Diante de todo o esforço empreendido afim de perscrutarmos atentamente o poema 

herói-cômico a Batracomiomaquia com o objetivo de, não negá-lo numa reescritura leviana 

e inalcançável, mas de transcrevê-lo tão vivamente quanto o esboçar de um breve sorriso, 

reanimando-o para convidá-lo ao nosso tempo e, quem sabe, elevando-lhe do riso a uma 

gargalhada que extrapole os limites do tempo e abarque as inúmeras e diferentes audiências 

do por vir. 

 A reescrita por si só já é um desafio. E quando se trata de um poema tal palavra 

perde o sentido. Como impor objetivos tácitos em algo que se cria aparentemente da 

obscuridade? Em meio a névoa da criação poética os caminhos se transformam. Se antes 

pensamos em algo que definitivamente possa descrever dada situação ou evento, é possível, 

porém, que seja apenas um reflexo de si mesmo, disfarçado com a ideia do contentamento. 

Mas para que isso aconteça seria necessário ao poeta o desconhecimento da vivência alheia, 

o negar o outro enquanto contexto, cujo mundo inalcançável nos diria Borges, não nos 

espreita, mas sim retrai-se furtivamente por essa obscuridade.  

 Tomemos isso como alerta ao traduzirmos a Guerra de rãs e ratos. Já em seus 

primeiros versos o poeta evoca as potentes Musas para deliberadamente convidar o ouvinte-

leitor a acompanhá-lo num canto épico e majestoso, porém subvertido e parodiado em 

grande parte aos versos de outro importante bardo, Homero. A mera observação do texto 

grego já indicaria isso, sem falar na análise pormenorizada ao qual empreendemos nesse 

trabalho. Fora as controvérsias de autoria, datação, extrapolações, ausências e 

incongruências que o manuscrito apresentava, nos detemos no fato de que provavelmente 

nosso poeta-escriba estivesse voltado a corromper essa tradição homérica utilizando-se da 

paródia. Mas essa, por sua vez, teria aliados. O tom fabulístico se fez presente, não de 

maneira inequívoca, mas sutilmente posto entre os versos, como que lembrando ao épico 

que também possui natureza tão imortal e adaptativa quanto a fama e influência do bardo. 

 Mesmo tomando conhecimento dessa situação, nossa reescritura do manuscrito 

sofrerá perdas. A intensidade delas preocupou-nos desde o início da tradução. E de fato, nos 

acompanhou até o fim. Mas com que subtrações estávamos realmente preocupados? Se os 

relatos antigos e referenciais colocam a Batracomiomaquia, isto é, a paródia como texto 

cômico e por conseguinte inferior – nos dizeres de Aristóteles em sua Poética – por que nos 

determos com algumas ausências nesse poema antigo? Qual relevância essas faltas trariam 
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para o novo texto? Estaríamos caindo no distanciamento ou nos contentando com o 

intraduzível?  

 Obviamente toda língua possui suas peculiaridades. Seus tons, trejeitos, formas, 

enfim uma série de convenções que tornam seus falantes singulares, convencionados em 

um dado local, tempo. A produção de algo por esse indivíduo perpassa por esses e outros 

miasmas. Acreditamos, como dissemos no início, em transmutar tão vividamente quando 

possível, a Guerra de rãs e ratos. Mas, temos apenas o(s) manuscrito(s) e os escolástas que 

falam sobre ele e muitos, mesmo contemporaneamente, divergem em opiniões.  

 Ao tomarmos como ponto comum de que a Batracomiomaquia é uma paródia aos 

versos homéricos, então devemos desconfiar de que nosso poeta antigo também transporia 

seus versos de forma semelhante, aproximada ou subvertida aos cânones poéticos da época 

que seguiam na feitura de poemas épicos, em hexâmetros dactílicos. Porém, o que vimos, à 

medida que a tradução se processava, foi um amálgama, com inserções, trechos sem 

métrica, compilações e dialetos. Nossas desconfianças se voltaram também para as 

inúmeras mãos que corromperam o poema, bem como as várias cópias existentes. De todo 

modo, a métrica, bem como a coesão da narrativa, foram prejudicadas e uma das 

consequências disso possivelmente seria a pouca atenção dada ao problemático poema.  

 Assim, não seguiríamos o estilo hexâmetro. E mesmo se o fizéssemos, nos 

afastaríamos de nossa premissa básica de torná-lo acessível. Essa anulação trouxe 

consequências no processo de tradução dos versos: a extensão deles – o que causava certo 

desconforto na confecção das estrofes (uma das razões para não apresentá-las em nosso 

trabalho). Uns se tornavam demasiados pequenos, não alcançando sequer seis a sete sílabas 

na escansão. Outros, por vezes, chegavam a dezessete ou dezoito sílabas, colocando-os 

quase como uma prosa poética. Dadas essas dificuldades, pensamos em adotar um estilo 

único para o poema e que, de um certo modo, não causasse tantas perdas. Para isso, tentamos 

nos mover conforme um tripé, cujo apoio moldaria o novo manuscrito, com perdas, mas 

pautadas em ecos de outros poetas na própria Batracomiomaquia. Dessa maneira, pensou-

se em Calímaco, pois trechos de sua Aitía se equivaleram a alguns versos encontrados na 

Guerra de rãs e ratos. Sem falar que, o poeta de Cirene (séc. III a. C.) prezava por versos 

mais curtos, mas com grande totalidade de expressão. Os outros, já conhecidos, Homero e 

Esopo, formariam a tríade. 
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 A surpresa dessas medidas no processo de reescrita do poema foi que, na prática, 

não se deve impor regras a uma poesia em formação. Literalmente, as palavras e termos 

buscados no amplo vocabulário moderno, atreladas a um contexto específico inserido no 

poema, em seus versos e rimas, ajudaram a desfazer nossos esforços no sentido de imprimir 

certa regularidade no número de rimas, oferecendo assim, um estilo rímico ricamente 

diversificado. Verbos na terceira pessoa do plural, principalmente, começaram a ribombar 

nos finais dos versos e de maneira constante, causando rimas de emparelhamento único, 

como, (A-A-A-A) ou (B-B-B-B) e diminuição ou completa ausência de recorrências. Com 

a devida observação posterior, estava claro que nossa tradução assemelhava-se a alguns 

versos de Camões. Os Lusíadas se fazia presente na maioria das instâncias construídas. 

Outro fato verificado, foi a possibilidade de inserção de nomes nos finais dos versos – a 

transliteração dos nomes e as mudanças em suas desinências, não foi um fator limitante 

como desconfiávamos -, o que desfez por completo nossos limites impostos ao novo poema 

recém-nascido. A onda de choque dessa constatação, revirou, nosso novo poema de ponta 

a ponta, no sentido de que o tripé por nós fincado, se reconstituísse predominantemente em 

dois estilos de poetas, em Camões e Homero – intertextualmente o poeta português baseou-

se no antigo bardo grego e, embora as naus sejam diferentes, as vagas portuguesas 

demonstraram ser mais silenciosas e influentes. 

 O novo texto já formado não se constituiu em definitivo. A cada revisão perpassada 

ocasionou em mudanças, principalmente nas rimas. Poucas foram nossas incursões por 

outros recursos poéticos. A escassez deles não se deveu ao fato de tentarmos, mas sim de 

cairmos no perigo de tornar as cenas inócuas, recheadas de um didatismo pedante e, com 

isso, afastasse nossa audiência. Contudo, algumas tentativas foram feitas e obtivemos um 

êxito inusitado. Isso demonstra mais uma vez o caráter instável desse poema-paródia aberto 

a inovações conforme seus autores a imaginam. Nosso propósito era fazer com que a 

Batracomiomaquia se destacasse pelo seu humor ficcional que usa de pequenos animais 

engrandecidos, para atrair toda e qualquer audiência independentemente do tempo. 
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ANEXO A – ΓΑΛΕΟΜΥΟΜΑΧΙΑ – A BATALHA DA DONINHA E DOS RATOS 
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ANEXO B – BATALHA DE RATOS E BATRÁQUIOS – INTRODUÇÃO, NOTAS E 

TRADUÇÃO DE PADRE MANUEL ALVES CORREIA  
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