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E

mbora muitas informações detalhadas e documentadas sobre narração de histórias tenham sido coletadas
por folcloristas em muitos países1, quase nada está prontamente disponível sobre o contador de histórias
no mundo greco-romano. Além disso, o pouco de informação que existe, sofre de incompletude, é
difícil de rastrear e não é mencionado na maioria dos trabalhos padrões de referência sobre folclore e
antiguidade clássica2. Este artigo, portanto, tenta estabelecer e discutir algumas das principais características da
narrativa no mundo greco-romano, e tratará de evidências relacionadas tanto com contadores de histórias não
profissionais como profissionais, seja itinerante ou sedentário. Uma área de narração oral antiga será omitida,
ou seja, as atividades do rapsodo Homérico ou “costurador de músicas”3, uma vez que muitos já foram escritos
sobre o assunto por estudiosos como Parry 4, Lord5 e Kirk6 cujo trabalho há algum tempo foi conhecido tanto
para folcloristas quanto para classistas.
Uma palavra de explicação deve ser dada sobre várias alusões à narrativa chinesa neste artigo. Creio que este
material comparativo ajuda a lançar luz em áreas da narrativa greco-romana sobre as quais não conhecemos
quase nada. No entanto, em nenhum momento, gostaria de sugerir que a narrativa grega ou romana está
diretamente em dívida com os métodos da narrativa chinesa, ou vice-versa, mesmo que haja evidências para
mostrar que algumas histórias que parecem fazer sua primeira aparição escrita no Ocidente, mais tarde
encontraram caminho no repertório de contadores de histórias chineses7. Verifica-se também que, embora a
evidência sobrevivente relacionada à narração no mundo greco-romano seja muito escassa, certas linhas de
desenvolvimento paralelas podem ser vistas no mundo romano e na China, onde é universalmente reconhecido
que a narrativa era uma arte popular antes do período T'ang (618-907) antes de atingir seu auge sob o Sung
(960-1279)8. Sem dúvida, as comparações poderiam ter sido feitas com o desenvolvimento da narração de
histórias em outros países, mas por causa da antiguidade atestada da arte dos contadores de histórias na China, e
porque a documentação sobre o seu desenvolvimento é relativamente abundante, parecia a melhor escolha a
fazer na seleção de material comparativo ilustrativo. Além disso, a influência indiscutível da narrativa sobre o
surgimento do romance chinês provoca pensamentos sobre certos traços da ficção romântica grega e romana.
Esses pensamentos podem não levar o leitor a ser esmagadoramente convincente, mas pelo menos eles podem
sugerir uma nova maneira de se aproximar de um gênero que sempre foi considerado como um campo
puramente literário.
I
Às vezes, afirma-se que a escola9, o livro10, a impressão11, o cinema12 e campos relacionados, como a televisão,
são inimigos da literatura oral. Sabe-se que, durante o primeiro e o segundo séculos, uma quantidade
comparativamente grande de literatura circulou amplamente em todo o império romano, embora não houvesse
máquinas de impressão para produzir em massa cópias múltiplas de obras de um autor, ou máquinas de
fabricação de papel para criar um fornecimento abundante de papel barato13. Os escravos educados, por outro
lado, pareciam estar disponíveis em número suficiente e desempenharam adequadamente a tarefa de produzir
livros. Naturalmente, já não possuímos registros precisos do livro romano, se tais registros já existiram, mas a
literatura sobrevivente dos dois primeiros séculos do período imperial mostra não só que muita dessa literatura
percorreu os limites imediatos da cidade de Roma14, onde a maioria dos escritores foi inevitavelmente atraída
pelo patrocínio imperial, mas também que os habitantes do império romano desfrutavam de um grau
comparativamente alto de alfabetização, como seria de esperar se o livro fosse para florescer. A evidência para
a alfabetização não deve, é claro, limitar-se a declarações nas obras de autores existentes, uma vez que a
maioria desses livros foi escrito e destinado a atrair diretamente as classes dominantes da sociedade romana. De
maior interesse e maior validade são os milhares de desenhos de paredes recuperadas de Pompeia e outros

locais menos conhecidos e remotos do império, como a cidade-guarnição de Dura-Europos na fronteira
oriental do império romano.
Graffiti de estabelecimentos como pousadas, restaurantes, quartéis e bordéis, sugerem que os escravos, os
legionários, os comerciantes, os condutores de mulas e outros membros das classes trabalhadoras romanas,
gozavam de um nível razoavelmente alto de alfabetização. A maior parte da evidência disponível é, no entanto,
principalmente urbana, e evidências confiáveis para avaliar os padrões de alfabetização nas áreas rurais não é
abundante. Que muitos trabalhadores nos distritos do país fossem analfabetos deve ser assumido a partir de
várias observações em escritores como Quintiliano e Estrabão. O primeiro, por exemplo, menciona “rústicos”
e “analfabetos” como ouvintes entusiastas das fábulas de Esopo15, e Estrabão faz observações interessantes sobre
o gosto de pessoas analfabetas e semialfabetizadas por histórias infantis: “Todo homem analfabeto e sem
instrução é, em certo sentido, uma criança e, como uma criança, gosta de histórias; e, a esse respeito, também
é o homem meio educado, pois sua faculdade de raciocínio não foi totalmente desenvolvida e, além disso, os
hábitos mentais de sua infância persistem nele”16. No mundo antigo, como no moderno, muitas vezes era difícil
induzir professores criados pela cidade e treinados a procurar emprego em áreas rurais remotas, que era uma
sorte enorme possuir até mesmo uma escola primária17.
Assim, com padrões razoavelmente elevados de educação18 e alfabetização, estamos longe das condições que
prevaleceram na Grécia de Homero quando, antes do advento e da propagação da escrita, a literatura foi
confiada à memória treinada de um bardo. A escola e a escrita certamente mudaram essa situação, mas não
eliminaram poetas profissionais itinerantes19, ou, como se verá, o mais humilde contador de histórias popular.
II
O contador de histórias itinerante da antiguidade era apenas um membro de um grande grupo de animadores
itinerantes e marotos que ganhavam a vida praticando suas habilidades variadas nas cidades e aldeias do império
romano. Tais eram os artistas de variedades que poderiam oferecer espetáculos como engolir espadas,
encantadores de serpentes, comer fogo ou fazer malabarismos20. Alguns desses artistas não só viajaram
extensivamente no mundo romano, mas eram conhecidos por viajar até a China. Tal é o caso dos malabaristas
da Síria romana que foram apreciados na corte de um Imperador chinês no início dos tempos imperiais 21. Havia
outros grupos itinerantes: cínicos pregadores de rua que por vezes ofendiam imperadores politicamente
sensíveis22; músicos que orquestraram a carnificina nos inúmeros anfiteatros do mundo romano23; atores
itinerantes que, em pequenos grupos, podiam improvisar paródias antes para o público, ou se tivessem sorte,
receberem convites para entreter os convidados de um anfitrião rico24. Trupes de dançarinas de Cidiz
(Gaditanae) realizaram danças lascivas em mesas de jantar de homens ricos, e dizem que foram tomadas por
Eudoxus de Cyzicus em sua circunavegação da África25. Outros grupos móveis que viviam de sua inteligência e
exploravam a credulidade dos devotos eram os sacerdotes vagabundos da Deusa síria 26, e os doutores charlatões
que venderam encantos e encantamentos27. Havia também astrólogos e adivinhos que quase certamente
visitaram as províncias do império romano, especialmente quando um imperador sensível os expulsou de
Roma28. Tais foram os associados do contador itinerante.
III
Os termos latinos para contadores de histórias não indicam por si mesmos se as pessoas assim designadas eram
itinerantes ou não. Nem a palavra fabulator nem aretalogus transmite mais do que o significado básico “contador
de histórias”. Os termos gregos
e
são muito mais elásticos do que os seus homólogos
romanos e podem ser utilizados para denotar a) um historiador ou escritor de prosa, b) um escritor de fala
profissional em Atenas, c) um escritor de fábulas, d) um mentiroso, e) um jornalista. Em alguns casos, as duas
palavras eram intercambiáveis, como em Philostratus Life of Apollonius of Tyana 5, 14, onde ambos os termos
são aplicados sem diferenças aparentes no sentido de Esopo. No sentido literal, “contador de histórias”, todas
essas palavras são extremamente raras.

De acordo com o relato de Al Nadim, um dos primeiros autores atestados dos contadores de histórias foi
Alexandre, o Grande: “A verdade é que, se Allah quiser, a primeira pessoa a apreciar as histórias da noite foi
Alexandre, que tinha um grupo (de companheiros) para fazê-lo rir e contar-lhe histórias em que ele não
buscava (apenas) para diversão, mas (também procurava) salvaguardá-las e preservá-las”29. A referência ao riso
sugere que Alexandre observou um costume que seu pai, Filipe de Macedônia, e outros gregos ricos, sem
dúvida, haviam seguido, ou seja, convidando os
todos os dias. O nome desses contadores de
histórias, o primeiro grupo profissional que conhecemos, indica que eles eram contadores de histórias
humorísticas. “Tão grande foi a reputação deles para o humor leve de Filipe de Macedônia... que lhes enviou
um bom pagamento para que suas palavras fossem escritas”30. Filipe também disse ter enviado “um grande
quantidade de moedas (representante de suas receitas usuais?) para aqueles que dissessem piadas espirituosas no
recinto do Deus Heracles em Atenas, e teria ordenado que as pessoas anotassem o que dissessem e relatassem a
ele”31. Em Atenas formaram uma associação de sessenta membros para formar um tipo de “Narrenbund”32. É
claro que eles foram bem-vindos nos jantares onde foram apresentados para divertir o evento com suas
bufonarias e palhaços33, e também sabemos que tais parasitas- palhaços possuíam o que poderia ser chamado de
“livros rápidos”34. Mesmo assim, os convidados riam às suas custas quando escureciam o rosto do bufão com
fuligem35.
O único outro contador de histórias que ouvimos em Atenas, além do Narrenbund, é mencionado em um
estudo na linha 177 de Aristófanes Plutus. O escoliasta36 explica que Philepsius “era um indigente.
Consequentemente, ele inventou histórias inteligentes e encantou (lendo
) aqueles que o ouviram, e
assim ele se salvou”. Também está registrado que ele era “fantástico e um tagarela”37. Essa é a única outra
referência específica que temos para uma pessoa que contou histórias em público em Atenas para viver sua
vida38. Ao contrário do
cuja função era contar anedotas espirituosas e ganhar jantares gratuitos por
fazer gracejos na sala de jantar, Philepsius parece ter sido um contador de contos maravilhosos ou fantásticos
que residiram em Atenas.
Deve, no entanto, ter havido um grande número de contadores de histórias que viajaram pelo mundo grego
antes da sua ocupação pelos romanos. Não ouvimos quase nada de suas atividades porque os autores da
literatura grega clássica sobreviventes consideravam as atividades dos contadores de histórias como indignas de
atenção especial e quase nem sequer merecedor de desprezo.
As acusações de fantasia e garrulice que, como se viu, os relatos escolásticos de Philepsius refletem uma opinião
que teria sido compartilhada pela maioria dos escritores clássicos que eram críticos mesmo de Heródoto, e
ainda mais dos primeiros logógrafos jônicos. Uma atitude semelhante é encontrada em fontes chinesas, onde a
hostilidade por parte dos literatos é a ordem do dia. No entanto, os chineses parecem nunca ter insistido no
mesmo grau de racionalismo e antropocentrismo39, como é evidente na literatura grega, já que Homero. Pois,
mesmo quando Homero reconta uma narrativa popular, como o conto de Polifemo, ele parece suprimir ou
redigir drasticamente os fantásticos e maravilhosos elementos do folclórico40. Em geral, os gregos, pelo menos
na literatura escrita, tendiam a minimizar qualquer coisa que parecesse além dos limites da capacidade humana
razoável41.
IV
42
Passando pelo momento em que o
fez sentir a sua presença nas partes do leste do Mediterrâneo,
aproximadamente, no tempo de Alexandre e seus sucessores, a prova da existência de contadores de histórias
no mundo romano pode agora ser examinada.

Assim como Filipe e Alexander empregaram contadores de histórias para diverti-los, então Augusto é dito por
Suetonius para empregá-los para dois fins distintos: primeiro, para entreter convidados em seus jantares,
juntamente com outros artistas: “ele costumava apresentar músicos ou atores ou até mesmo artistas comuns do
circo, e mais frequentemente, contadores de histórias” (aretalogos)43. Em segundo lugar, para acalmá-lo para
dormir à noite, quando o sono foi interrompido: “se, como costuma acontecer, ele não pudesse voltar a dormir

depois de ter sido acordado, ele alcançava o seu objetivo convocando leitores ou contadores de histórias”
(fabulatores)44.
Infelizmente, Suetonius não oferece essa informação sobre os hábitos de qualquer um dos sucessores de
Augusto, nem é qualquer contexto cheio o suficiente para nos dizer se um grupo de contadores de histórias
realmente formou uma parte permanente da casa de Augusto, ou se eles foram convocados a curto prazo por
um servidor do palácio sempre que o imperador exigia sua presença. É bem conhecido por outras fontes
latinas45 que os leitores eram frequentemente, escravos ou libertos altamente treinados mantidos como parte
permanente da família pelo rico. Muitas vezes, eles eram obrigados a fazer leituras enquanto o anfitrião e os
convidados estavam jantando. Que Augustus também empregou os leitores dessa forma não deve causar
surpresa. No entanto, nenhuma outra fonte do período imperial romano menciona o profissional fabulatores ou
aretalogi na mesa de jantar ou mesmo na casa de qualquer outra pessoa de qualquer classe. Nós nem ouvimos
qualquer um deles no Satyricon de Petronius, onde o novo rico genial, Trimalchio, oferece a seus convidados
uma mistura de comida e entretenimento vulgar induzindo os bufões dos circulatores. Parece, portanto, que os
gostos de Augusto eram incomuns, mesmo que Suetonius não dissesse nada para esse efeito. Parece, portanto,
que os gostos de Augusto foram incomuns nesse aspecto, embora Suetonius nada diga nada a esse respeito.
Também pareceria provável que seus contadores de histórias fossem chamados para o seu palácio de lugares
públicos em Roma, como o Circus Maximus, o Fórum e outros locais em que as pessoas se reuniam. Dio
Crisóstomo nos dá o nosso único vislumbre de artistas em trabalho em um hipódromo: “Uma vez vi ao passear
pelo hipódromo, muitas pessoas lá ocupadas várias vezes: uma tocando a flauta, outra dançando, outra fazendo
um ato de variedade, outra fazendo a leitura de um poema, outro cantando, outro contando uma história ou
um conto”46. Augustus parece ter convidado uma amostra de cada tipo de artista para o palácio dele. Nenhum
convidado teria se atrevido em tais ocasiões a expressar sua desaprovação abertamente, mas muitos teriam se
perguntado por que seus entretenimentos de jantar eram populares e não aristocráticos.
Também não atestado em outros lugares em fontes literárias para o período imperial é o uso de contadores de
histórias populares como soporíferos imperiais. É bem possível que este hábito de Augusto tenha sido
transferido da infância para a vida adulta, já que, como se verá abaixo47, era comum que os enfermeiros
contassem histórias antigas de esposas (aniles fabulae) para que as crianças pequenas dormissem. O crítico
malicioso poderia, portanto, ter acusado Augustus de ter gostos infantis, exceto que o imperador
aparentemente substituiu seu nutrix de infância por um fabulador.
Além de Suetonius, a palavra fabulator no sentido contador de histórias profissional (isto é, uma pessoa que
ganhou a vida da narrativa) ocorre apenas três vezes em todo o corpus da literatura latina existente. Seneca48
chama Albinovanus Pedo um fabulator elegantissumus, mas isso é meramente um jocoso à parte, uma vez que
Pedo era um amigo de Ovídio e provavelmente não se entregaria mais do que conversas espirituosas de mesa. E
Aulus Gellius chama Esopo um fabulator49 e Herodotus, homo fabulator50.
Mais uma informação adicional sobre fabulatores é fornecida por Plínio em uma carta que abre com o bordão de
um narrador profissional: “Pague um centavo e ouça um conto de ouro”51. Eu mostrei em outro lugar que isso
é quase certo para ser o choro de um fabulador popular abordando espectadores antes de dar uma performance
pública, e não o choro de um circulator52. Fórmulas similares são conhecidas dos textos gregos: “ouça a história”,
“ouça... um conto especialmente bom”53. Sem dúvida, houve muitas outras variações sobre este tema54.
V
A transliteração latina da palavra
que parece ter sido usada por Suetonius como sinônimo de
fabulador55, também é encontrada na quinta sátira de Juvenal, uma paródia de uma maravilha56 e, portanto,
semelhante ao da verdadeira História de Luciano. Na linha quinze do poema de Juvenal, o satirista compara
Odisseu narrando suas fabulosas aventuras na corte de Alcinous para um “narrador mentiroso” (mendax
aretalogus). A palavra aparece apenas duas vezes em outra parte da literatura latina: em primeiro lugar, em
Porfírio que observa em um passagem em Horácio, Satires, I, I, 20 que “Plotius Crispus também escreveu a

poesia, mas de forma tão loquaz que ele chamou de ‘aretalogus’”. Aqui novamente, a acusação de loquacidade
está associada à narração de histórias, como ocorreu no estudo sobre o Plutus 17 de Aristófanes. Essa chamada
loquacidade provavelmente não é mais do que a referência antipática de um escritor ao estilo narrativo mais
completo e mais circunstanciado de um narrador oral. Hannan observou características semelhantes em
pequenas histórias vernáculas chinesas: “A prosa narrativa vernácula tende a ser exaustiva e denotativa”. Ele visa
“particularidade de pessoa, de tempo, de lugar... O vernáculo está cheio de detalhes de testemunho”. Ele
observa ainda que “a ficção vernácula é narrada por um autor que assume a personalidade do narrador público
dirigindo-se a sua audiência”57.
A segunda apresentação da palavra aretalogus está em uma nota de um escoliasta na passagem em Juvenal já
mencionada. A nota é de alguma importância, uma vez que explica a natureza da função do aretalogus de forma
mais completa do que qualquer outro autor latino: “Como algumas pessoas a interpretam, aretalogus são aqueles
que falam de coisas antigas, isto é, os milagres dos deuses. Na minha opinião , é feita menção a esses aretalogus
que dizem às pessoas comuns as coisas que não devem ser proferidas”58. A última parte da explicação do
escoliasta é considerada uma etimologia-popular de
“para narrar coisas que
não devem ser divulgadas, são vergonhosas”59. Como uma etimologia, essa explicação é conhecida há muito
tempo por ser incorreta, e reconhece-se que a explicação rejeitada pelo escoliasta é a correta: “narrar milagres”
. O escoliasta acrescenta “dos deuses”.
Que alguns aretalogi contaram histórias de uma natureza religiosa em que promovem os interesses de uma
divindade cujos “milagres” eram objeto de suas histórias é incontestável. Como Merkelbach apontou, uma
declaração no Liber Hermetis indica que aretalogi “ocupou-se em lugares sagrados e recitou ou expôs contos”60.
Há também evidências de inscrição que mostram que alguns aretalogi, em particular aqueles que estão a serviço
de deidades egípcias, como Isis, Osiris, Sarapis, eram intérpretes de sonhos. Tais contadores de histórias
“gozavam de uma dignidade profissional semelhante à de um sacerdote, sua função era narrar aos fiéis os
prodígios do deus e, portanto, ele era um tipo de pregador especializado em narrativas edificantes”61. Esses
contadores de histórias provavelmente não foram itinerantes. Também é certo que suas histórias não seriam
muito obviamente sérias e edificantes, já que, inicialmente, a clientela do culto de Isis, por exemplo, consistiu
nas classes mais baixas (humildes): lavradores, vendedores de aves, barbeiros, restauradores, e assim por
diante62, que esperaria que suas histórias fossem temperadas com material tanto picante quanto religioso63.
As contrapartes para os aretalogi que se propagaram para cultos religiosos encontram-se na China, onde nos
tempos antigos os monges budistas contavam histórias e mostravam sutras64. Como Liu diz, durante o período
T'ang “havia dois tipos de pregação budista popular. No primeiro tipo, o pregador cantaria um sutra e
acrescentaria explicações no discurso coloquial. No segundo tipo, o pregador selecionaria episódios de um
sutra e elaborado sobre eles... Foi o último tipo que influenciou o desenvolvimento da ficção popular, pois uma
vez que o pregador começou a se concentrar nos episódios em vez do texto do sutra, ele tentaria,
naturalmente, torná-los tão interessantes quanto possível, enquanto o público se tornaria cada vez mais
absorvido na história em si, em vez de na moral que deveria apontar. Assim, esse tipo de pregação popular de
fato tornou-se recitais de contos sobre o maravilhoso”65.
Que alguns monges narradores de histórias se desviaram descontroladamente do objetivo edificante de suas
narrativas é atestado por um escritor T'ang que relata que um certo Wen Shu foi conhecido por “abordar
publicamente as multidões reunidas com o pretexto de pregar as escrituras, mas seus tópicos foram todos
obscenos ou vulgares”66. Um deles é aqui lembrado pelas descrições escabrosas no romance Isis orientated de
Apoleio, onde o sexo feminino às vezes é retratado com franqueza com evidente entusiasmo e pouca
moralidade67.
Durante algum tempo, uma controvérsia um tanto improdutiva se desencadeou entre os eruditos clássicos na
tentativa de determinar se os aretalogi itinerantes seculares – do tipo mencionado por Suetonius e Juvenal –
precedeu ou sucedeu o aretalogi do templo68. A controvérsia até agora não produziu conclusões definitivas e
confiáveis, e dado o estado atual e a natureza da evidência disponível, dificilmente se espera que o faça.

Contudo, está razoavelmente certo que os contadores de histórias do templo, através da própria natureza do
seu objetivo (para chamar a atenção dos não iniciados), devem se limitar a histórias com uma coloração
religiosa, enquanto os contadores de histórias itinerantes, além de contar histórias seculares, podiam, e
provavelmente faziam, contavam histórias religiosas se a ocasião o exigisse. O que é certo, é que ambos os tipos
de contadores de histórias deviam usar muitas vezes os mesmos contos populares. Isso está ilustrado pelas três
versões existentes do conto do O homem-asno. Na versão abreviada de Pseudo-Lucian a história termina em uma
nota de pura farsa, sem indícios de nenhuma moral religiosa, enquanto em Apoleio, a mesma história, muito
elaborada e ampliada, recebeu uma coloração religiosa inconfundível com a conclusão de Isis-aretalogi e a
entrada do herói rebaixado no sacerdócio da deusa. Mais tarde ainda, no apócrifo de Arabic Gospel of the lnfancy,
20-21, o homem-asno recupera sua forma humana ao colocar o cristão sobre suas costas. Aqui, então, é um
cristão aretalogy adaptado a partir do mesmo conto. Outra ilustração é fornecida por uma anedota etiológica
sobre como alguns camponeses foram transformados em sapos pela deusa Latona em Ovídio, Metamorphoses,
6, 313 ff. Uma metamorfose de sapo semelhante ocorre nas Metamorphoses de Apoleio, I, 9, onde desta vez uma
bruxa transforma um estalajadeiro não cooperativo em um sapo. Wemer pensa que a história de Ovídio foi
originalmente “eine bloß unterhaltsame Zaubergeschichte, die von Ovid in eine Gätteraretalogie umgewandelt
wurde”69, em outros palavras, Werner acha que a versão de Apoleio, ou uma como essa, precedeu a versão
religiosa. Isso é pura especulação.
O mesmo tipo de controvérsia aparentemente ataca os sinologistas70 que discordam sobre se os contadores de
histórias religiosas precederam os profanos, ou vice-versa. O bispo expressa as suas dúvidas: “Se os mongesnarradores recitaram não só o pienwen71 religioso e o secular ou se estas eram as produções de narradores
profissionais e seculares, não podemos ter certeza. Pode-se supor que o monge-narrador budista era o
protótipo do contador de histórias populares do mercado, assim como a vida secular surgiu de pien-wen72
religioso. Mas é inconcebível que os contadores de histórias populares não tenham existido na China antes disso”73.
Além de compartilhar os mesmos contos populares, grupos leigos e religiosos no mundo greco-romano e na
China, empregaram basicamente as mesmas técnicas ao apresentar incidentes maravilhosos da maneira mais
acreditável possível. Para fazer isso, eles empregaram dispositivos de autenticação, como a contagem de
testemunhas oculares (“autópsia de ficção”), a data precisa e a localização de eventos, a invocação de
testemunhas independentes para afirmar a “verdade” da história e outros lugares comuns74. Em versões escritas
de contos populares, naturalmente, espera-se encontrar tais dispositivos usados ao máximo, mas em
apresentações orais, um contador de histórias poderia, pelo menos, aproximar-se, para julgar a credulidade de
sua audiência, sofisticada nas pessoas, menos ainda no país, e adaptar suas técnicas em conformidade. Para o
próprio contador de histórias: “wenn der naive Mensch irgendeine Erzählung hört oder liest, wird er nur selten
zu fragen unterlassen, ob das Erzählte wirklich geschehen und wahr sei”75.
VI
Os Chadwick notaram em 1940 que “nos tempos modernos (a principal função dos contos populares) tem sido
para a diversão de crianças por suas babás”76. Hoje, quando a maioria das pessoas não pode se dar ao luxo de
empregar babás, os programas infantis na televisão têm suplantado o “ônibus de conto de fadas” tradicional das
babás, pelo menos nos países industrializados do Ocidente.
A abundância de referências77 na literatura grega e latina para “contos de mulheres velhas” mostra muito
claramente que as babás, que no mundo comum eram geralmente escravas, eram o principal repositório de
contos populares da região greco-romana. O termo anilis fabula, e seu equivalente grego, foi o último insulto
que um crítico literário poderia aplicar ao trabalho de um escritor, ou que qualquer um poderia se candidatar
ao discurso de outra pessoa. O termo entre os literatos era equivalente a “absurdo”, “refugo”78. Qualquer
fabula, de fato, que carecesse de uma mensagem didática ou que não fosse empregada em um contexto
instrutivo79, em suma, qualquer conto que fosse dito por sua própria causa apenas para entretenimento, seria
relegado pelos mais severos críticos do mundo antigo como sendo para as crianças80. Tal é a opinião de
Macrobius que se entrelaça e condena os romances de Petronius e Apoleio, e os embala para o berçário (in

nutricum cunas)81. As fábulas de Esopo, por outro lado, não são tão tratadas, uma vez que se pensava que tinham
um propósito educativo82. Não é, portanto, surpreendente achar que Quintiliano aprova a inclusão das fábulas
de Esopo em seu currículo da escola primária para oradores em ascensão. Ele ainda diz que a fábula de Esopo
substitui o fabulae nutricularum sobre o qual a criança foi alimentada no berçário83. Foi porque as crianças
primeiro entravam em contato com a vida e a literatura através dos contos de suas babás que os educadores
advertiam os pais a selecionar as babás de seus filhos com particular cuidado e atenção84.
Das alusões passageiras de vários autores gregos e romanos, recebemos breves vislumbres das ocasiões em que
os nutrices contaram suas histórias e da natureza e assunto das suas histórias. As referências são geralmente tão
breves que, em quase todos os casos, uma tentativa de reconstruir essas histórias e alinhá-las com análises
modernas é um exercício perigoso e puramente hipotético. Em alguns casos, no entanto, a tentativa não é
inteiramente infrutífera.
Histórias horríveis foram contadas para assustar as crianças a serem obedientes. A maioria delas deve ter sido
do tipo “se você não faz tal e tal, assim e assim virá e comerá você”. Em seu décimo quinto Idyl, Teócrito relata
uma mãe dirigindo-se a uma criança dessa forma para induzi-la a ficar em casa enquanto ela sai com um
amigo85. O monstro invocado pela mãe, Mormo, era apenas uma das maiores galerias de espectros e demônios
que possuíam o poder de se transformarem em uma variedade de formas e substâncias e, como seria de
esperar, quase todos tinham um apetite insaciável pela carne de crianças pequenas. Os principais “bugbears”86 e
“bogeys”87, todos femininos, ou pelo menos parcialmente, eram: Akko88, Alphito89, Empousa90, Ephialtes91,
Gello92, Gorgo93, Karko94, Lamia95 96, Mama97, Mormo/Mormolyke98, Onoskelis99, Sybaris100. Todas essas
figuras da bruxa devem ter sido empregadas como Kinderschrecken 101 em contos ou simplesmente como figuras
ameaçadoras, da maneira como a mãe no século XV de Teocritus se refere a Mormo. Uma pesquisa realizada
pelo Departamento de Folclore na Memorial University of New York City em 1966-7 indica muito bem que as
bruxas ainda são conjuradas para aterrorizar crianças a serem obedientes: “As razões pelas quais as crianças são
ameaçadas em Terra Nova são semelhantes às que comumente se encontram em outras partes do mundo. Eles
se enquadram em quatro categorias principais: as ameaças gerais para desencorajar o mau comportamento e
encorajar obediência; ameaças específicas para levar as crianças a um lugar antes escuro e desencorajá-las de sair
à noite; ameaças específicas para manter as crianças afastadas de lugares perigosos ou proibidos (por exemplo, a
figura do Kornmutter 102 para manter as crianças fora de campos de milho); ameaças diversas que envolvem
outras proibições específicas” 103. Infelizmente, hoje não possuímos um conto de bruxa grego ou romano de
forma não influenciada por convenção literária. A história que Trimalchio conta no Satyricon 63, talvez seja o
mais difícil de conseguir o espírito e o idioma de tais contos, mas o conto de Trimalchio é inespecífico. As
bruxas que ele menciona não são particularizadas.
Como os contos de bruxas podem ser adaptados às convenções literárias greco-romanas do didatismo são
ilustrados por três versões diferentes do conto de Lamia: o breve relato “Lamia ou Sybaris” nas Metamorfoses
de Antoninus Liberalis, 8; o famoso conto de “Lamia de Corinto” em Philostratus Apollonius, 4, 25; e o
“Conto Africano” de Dio Chrysostom (5º Discurso).
Em Antoninus, Lamia é retratada como um monstro que fez incursões no campo em torno de Delfos 104
levando homens e animais. Os sacerdotes do templo são informados por Apollo para expiar o animal
selecionando um adolescente para colocar fora da caverna do monstro. Enquanto uma vítima é conduzida à
caverna, um jovem nobre vê o adolescente e se apaixona por ele. Ele está consternado em ouvir o destino do
adolescente e toma seu lugar. Ele supera o monstro, e o joga sobre um penhasco, e ela desaparece. Da rocha,
ela atingiu uma fonte que os habitantes locais deram o nome dela, e Sybaris na Itália teria sido nomeada depois
dessa fonte105. Essa versão não precisa nos deter, uma vez que é uma versão mitologizada que Antonino diz que
foi tirada das Metamorphoses de Nicander. É uma versão muito “impura” do que o conto infantil deve ter sido. A
descrição de Lamia e suas atividades são contadas sem nenhuma tentativa de criar horror ou terror.
A história de Lamia de Philostratus é menos literária do que a versão de Antoninus. Em Philostratus, a ação
ocorre em Corinto, onde um jovem estudante filósofo se apaixona por “uma mulher estranha” de grande beleza

que se diz ser fenícia. O jovem esquece as lições da filosofia e cede à tentação. Nesse ponto, o sábio NeoPitagórico, Apolônio, chega em Corinto e mostra ao jovem que a noiva bonita dele é uma Lamia. Tais
criaturas, ele aconselha, “têm apetites amorosos, mas seu principal apetite é para carne humana”. Sob a
influência severa de Apolônio que é convidado para o casamento do jovem, a Lamia é forçada a confessar sua
verdadeira natureza: ela estava acostumada a “se alimentar de corpos jovens e bonitos, porque seu sangue estava
fresco e puro”106. Philostratus conclui a história com uma apologia implícita. Ele contou a história porque sua
fonte narrou isso. Novamente, há pouca coisa que é horrível na apresentação dos incidentes, e a natureza
teriomórfica 107 da Lamia é refletida apenas palidamente nas palavras figurativas de Apollonius a Menipus, “você
aprecia uma serpente e uma serpente o acalma”. Essa versão também tem um propósito muito corretivo:
demonstrar os poderes sobrenaturais do taumaturgo Apolônio e alertar os futuros filósofos contra as tentações
da carne108.
O relato de Dio, por outro lado, parece estar mais próximo em espírito para uma anilis fabula do que qualquer
uma das duas versões discutidas acima. A apresentação de Dio carrega muitas marcas da inquietude que ele usa
ao usar esse tema, e ele trabalha o ponto em que ele vai transformar a história em “uma parábola do real e do
verdadeiro”. “Quando alguma moral útil e edificante é inserida em uma lenda não proveitosa, essa última é
preservada de ser um mero conto ocioso”109. A própria história, que começa com a fórmula eterna “era uma
vez”
dá uma imagem detalhada da besta que se alimentava de marinheiros naufragados na costa
dos Syrtis e perdidos entre as dunas de areia daquela parte da costa africana. Os horríveis e os eróticos têm um
lugar proeminente no conto, e pode haver pouca dúvida de que é tanto uma dose quanto podemos chegar à
anilis fabula. O fato de Dio, na conclusão da história, acrescentar rapidamente que não foi “inventado para o
benefício de uma criança”
praticamente deixa o jogo ausente. Mesmo depois que ele
entregou um cordão moralizante, ele acrescenta no final de seu discurso (24-27) uma breve sequela “para
satisfazer as pessoas mais jovens entre vocês”110 95). Aqui também horror e erotismo são evidentes.
As amas também contaram histórias para acalmar as crianças para dormir111. Nesse contexto, ouvimos falar de
outro conto de Lamia que deve ter sido menos horrível que os outros. Tertuliano112, nossa única fonte para o
conto, faz uma breve referência às “torres de Lamia” e aos “pentes (?)113 do Sol” e não diz mais que a história foi
contada a crianças para fazê-las dormir. Bolte-Polivka (4, p.46) pensa que uma história está aqui sendo referida
e sugere um conto do tipo Rapunzel em que uma garota presa em uma torre por uma bruxa (Lamia?) solta seu
cabelo para que o sol o ilumine. Essa suposição é plausível na medida em que as “torres de Lamia” são citadas,
mas é difícil ver como “os pentes do Sol” devem ser acomodados por tal tese. Por outro lado, Crusius pode
estar correto ao associar os pentes do Sol com mitos conectados com “Lichtgottheiten”114. Seja qual for a
natureza exata da história, deve ter tido um final feliz consistindo na derrota de Lamia e na fuga de seu
prisioneiro. Sem essa conclusão, dificilmente poderia ter funcionado como uma canção de ninar115.
Dio Crisóstomo também menciona que, depois que as amas devam algumas palmadas nas crianças, elas
contavam-lhes histórias116, presumivelmente para tirar de suas mentes suas dores e sofrimentos, e Clement de
Alexandria refere-se a contar histórias para o conforto de crianças moribundas, um lembrete desagradável da
alta taxa de mortalidade infantil na antiguidade.
A anilis fabulae mais conhecida e melhor preservada da antiguidade, o conto de Cupido e Psique, exemplifica o
tipo de história que seria contada para acalmar uma criança angustiada. Esse é o propósito declarado da história
em seu contexto Apoleiano, onde uma jovem raptada por bandidos é trazida para sua cova e entregue a uma
mulher velha para se confortar. Ela imediatamente diz à jovem: “Bem, agora, não desperdiçarei nada para
distraí-la com narrativas divertidas e contos de mulheres velhas”117. Ela, de fato, narra a Chatite apenas um
conto, mas é muito longo, que Apoleio narra com a arte e a habilidade costumeiras118.
A narração informal também ocorreu enquanto as mulheres estavam trabalhando em suas rocas e teares 119.
Além disso, os viajantes trocavam histórias para ajudar a aliviar o tédio de uma jornada120.

É fácil esquecer que, por razões de clima e as deficiências de seus arranjos habitacionais, os gregos e romanos
passaram uma grande parte de suas vidas ao ar livre com uma quase total falta de privacidade. A dificuldade e o
perigo de até mesmo cozinhar uma refeição em casa levou à prática de comer em uma variedade de cafés e
pousadas121. Além disso, quase todas as cidades romanas podiam se vangloriar de possuir banhos públicos que
qualquer um poderia entrar para a menor taxa, não apenas banhar-se, mas aproveitar uma ampla gama de
instalações. Esses banhos costumavam assumir a forma de grandes quadriláteros “flanados (externos) por
pórticos de lojas e lotados de comerciantes e seus clientes: dentro havia jardins e passeios fechados, estádios e
salas de repouso, ginásio e salas para massagem, até bibliotecas e museus”122.
Tais lugares, incluindo, claro, os fóruns e as lojas de barbeiros ao ar livre, forneceram aos contadores de
histórias uma ampla oportunidade de fazer suas habilidades e, sem dúvida, sempre haveria competição em
outros lugares de outros artistas itinerantes em busca de um público pagante.
VII
Geralmente, os sinologistas aceitam que o desenvolvimento da novela chinesa teria sido inconcebível sem o
estímulo recebido da narrativa oral123. Exemplos de crescimento através da acumulação de histórias populares
devem ser vistos em romances como The Water Margin and Monkry124. Os “livros rápidos” dos contadores de
histórias também ganharam um toque no desenvolvimento da novela chinesa125. A marca da técnica narrativa do
narrador oral sobre as convenções narrativas do romance chinês é inconfundível e é particularmente notável nas
fórmulas que concluem quase todos os capítulos de uma novela chinesa: “seja curta ou longa, seja letrada ou
analfabeta”, quase todas as novelas tradicionais observam em sua estrutura episódica o modo de narração do
narrador. Era costume terminar o recital de cada dia com uma nota de suspense para induzir o público a
retornar no próximo dia para ouvir a sequência. Da mesma forma, cada novela chinesa é dividida em capítulos,
cada capítulo, exceto o final que termina com a fórmula, “se você quer saber o que aconteceu a seguir, por
favor, ouça o próximo capítulo”126. Mesmo na história de Cao Xueqin, The Story of the Stone, um dos romances
chineses mais sofisticados no que diz respeito ao método narrativo, os capítulos ainda concluem de forma
incongruente com fórmulas como “se você deseja saber o que ainda é uma calamidade, isso deve ser lido no
capítulo seguinte”127.
J

Uma outra marca do contador de histórias oral é o uso frequente de recapitulações ou resumos de enredo,
“ajuda uma audiência dependendo apenas de seus ouvidos para entender, como nós, para retardatários que
assim poderiam entender o que perderam”128. Também características da apresentação oral são apóstrofes
autoconscientes do contador de histórias aos membros de sua audiência sobre sua narrativa 129. Por exemplo,
em um dos contos do San-yen, “Chin-nu Sells Love at Newbridge”, ocorrem tais apóstrofes como: “contador
de histórias”, você pode perguntar: “o que é esse aviso para você contra a luxúria?”; “contador de histórias”,
você pode estar dizendo: “você nos disse que toda sua vida, Wu Shan, foi moralmente rigoroso...”. 130
Podem encontrar traços semelhantes de narração oral popular na ficção novelística grega e romana
sobrevivente, e existe alguma evidência que sugira que os autores desses trabalhos assumam de forma alguma a
personalidade de um historiador?
Embora haja uma grande quantidade de folclore nessas novelas que aguardem uma investigação aprofundada 131,
não há exemplos realmente óbvios da influência da narração oral para combinar as conclusões dos capítulos das
novelas chinesas. Mas há outras indicações de narração oral.
Dos romances românticos de amor gregos, aqueles de Chariton e Xenofonte de Éfeso, são dignos de nota por
seu estilo simples e ingênuo, assim como o recentemente descoberto fragmentado Phoinikika de Lollianos132. A
natureza popular do romance de Xenofonte foi totalmente reconhecida por G. Dalmeyda, que em sua
introdução à edição do romance dedicou quatro páginas para discutir isso sob o título “physionomie de conte
populaire”133. Suas observações parecem ter caído em ouvidos surdos. Dalmeyda apresenta as seguintes
características que, em sua opinião, dão ao romance de Xenofonte “um ar de conto popular”: fórmulas

estereotipadas; os personagens que aparecem apenas uma vez em um episódio muito curto são sempre
chamados: “Parece um conto feito para uma audiência de crianças; este personagem de um conto pouco pueril
ainda é marcado pelo modo como os nomes dos personagens são ocupados no início das frases: este Polyidos,
este Psammis” (xxviii). Os clichês fórmicos também são empregados para caracterizar o alto status e a
influência dos personagens principais, e as expressões de fortes emoções, seja de amor ou de surto, também são
reduzidas a fórmulas repetitivas. A linguagem simples, um pouco monótona e a sintaxe do trabalho também
ajudam a dar o ar de uma história popular134. O uso da recapitulação para atualizar as memórias do público
também é notado135.
Além disso, a própria natureza da história, que em formas mais complexas é encontrada em todos os outros
romances de amor sentimental, sugere que poderia ter existido como anilis fabula, adequado para narrar para
crianças ou para fazer as crianças dormir. É, de fato, o tipo de história que a velha no conto Psyche de Apoleio
poderia ter dito a Charite para acalmar sua angústia. J. H. Delargy menciona as narrativas orais irlandesas com
base nos mesmos enredos que se encontram nos romances gregos, em seu ‘The Gaelic Story-Teller’, Proc. do
britânico. Acad. 31 (1945) 211f... “A trama mais usual foi construída em uma fórmula simples: pegue duas ou
mais pessoas que se pertençam juntas (por exemplo, um par de amantes), ... separe-os violentamente, sujeiteos a todo tipo de aventuras assombrosas por terra e mar, reúna-os no final, faça com que eles se reconheçam, e
então deixe todos terminarem felizes”.
A novela de Xenofonte ainda começa com o tradicional “era uma vez (vivia em Ephesus...”). Essa história trata
do apaixonar-se por um jovem aristocrático e uma jovem que são levados por piratas e passam por muitas
aventuras separados até que eles são reunidos com segurança e se casam no final da história. Esse é basicamente
o enredo da Psyche Märchen, onde Psyche tem que se submeter a muitas provações antes de se casar com
Cupido. Em Xenofonte, é claro, os protagonistas são mortais, mas atribuem sua felicidade suprema à deusa Isis.
Essa coloração religiosa não necessariamente existiu em uma versão de história para a infância, mas poderia ser
adicionada quando a história fosse adaptada para propaganda religiosa por um aretalogus 136.
Eu mostrei em outro lugar como Chariton muitas vezes assume a personalidade de um narrador oral 137. Tais
expressões como “tudo o que foi estabelecido na narração anterior. Vou agora narrar a sequência”, (5.1.2.)
“Sim, naquele dia também o maligno demônio estava no trabalho. Dessa forma, vou contar em um breve
tempo. Mas, antes disso, eu quero falar sobre os eventos em Siracusa...” (3.2.17). Essas são expressões
inteligentes que são mais apropriadas para um narrador oral do que para um escritor. Como Xenofonte,
Chariton também gosta de clichês e fórmulas para descrever o impacto da forte emoção. As pessoas estão
constantemente perdendo suas vozes e a escuridão inevitavelmente desce sobre seus olhos 138. As recapitulações
também são frequentes. Esses resumos foram estudados com algum detalhe por Thomas Hägg, que oferece
uma variedade de explicações para eles, mas admite que a “audiência do escritor de romance pode ter
consistido em mais ouvintes... do que de leitores reais... Como sabemos por Homero e Heródoto, a repetição
de diferentes tipos é uma importante característica do desempenho oral, não apenas como pontos de descanso
para recitador e ouvinte, mas também, é claro, por razões de clareza... Eu gostaria de sugiris que,
precisamente, o uso frequente da recapitulação nos romances de Chariton e Xenophon Ephesius revela algo
sobre seus ‘Sitz im Leben’, sobre o tipo de audiência a que esses escritores se dirigiram139.
O romance de Apoleio, que é único na literatura latina como um repositório de contos populares de muitos
tipos, exibe mais vestígios de narração oral popular do que qualquer romance grego sobrevivente. Sua primeira
frase prepara a cena para uma sessão de discussão: “Bem, agora eu vou encadear juntos os conhecidos contos de
conduta de Milesian de vários tipos, e acalmarei seus bem desejosos ouvidos com um sussurro espirituoso...”
Ele então anuncia seu tema principal, formas e mudanças de fortuna. Já vimos acima (n. 100) que, de acordo
com Minucius Felix, a transformação dos seres humanos em pássaros, animais, árvores e flores foi objeto de
aniles fabulae e que o conto de Cupido e Psique é o conto de mulheres velhas mais bem preservado que
possuímos da antiguidade. A narrativa principal, o conto do asno, também deve ser assim classificada, uma vez
que pode ser reconhecida como puro conto popular, uma vez que a sofisticada camada de retórica e artifício

literário de Apoleio foi despojada dele. Não há necessidade de insistir no ponto, já que atraiu a atenção de
Walter Anderson, enquanto ele estava em Kazan e mais tarde em Kiel140.
Que essa concepção de conto cresceu através de um processo de acúmulo gradual é altamente provável.
Anedotas sobre asnos foram tiradas de muitas fontes e entrelaçadas para formar uma narrativa episódica que é
mantida unida pelo fato de que o autor do conto do asno lhe atribuiu todos os incidentes em seu conto a um
herói141.
Mais evidências das origens orais de muito do material nas Metamorphoses podem ser encontradas no Livro seis.
Quando Charite pensa que sua tentativa de escapar nas costas do burro vai ser bem sucedida, ela diz que ela
terá uma foto pintada de seu voo e dedicá-lo no átrio de sua casa: “As pessoas vão olhar para isso e ouvirão
junto com outras histórias, e o romance do ‘jovem príncipe que escapou do cativeiro no lombo de um burro’
será mantido vivo pelas canetas dos homens cultos” (29)142. Aqui uma distinção parece ser feita entre fábula,
uma versão oral do conto, e história, uma versão escrita do conto143.
Há também interrupções autoconscientes e informações feitas pelo narrador, que são sugestivas da narração
oral. Mesmo que Apuleius, em cada ocasião, aborda-os cuidadosamente para um leitor (lector) e não para um
ouvinte, eles são, no entanto, o tipo de comentários que um contador de histórias pode fazer ao antecipar as
interrupções de uma audiência: “Mas, talvez, leitor crítico, você vá criticar minha história e você argumentará
da seguinte maneira: como, meu burro astuto, quando confinado na casa do moleiro, você conseguiu
descobrir, como você nos assegura que você fez, o que essas mulheres estavam fazendo em segredo? Escute,
então, como eu, um homem curioso, ... descobri... (9, 30)”; “talvez, leitor ávido, você esteja morrendo de
vontade de saber o que foi dito e feito então. Eu diria a você que eu estava autorizado a lhe dizer... (II, 23)144.
Também sugestivo do tom informal e o modo de narração oral são algumas das expressões que Apoleio usa
quando faz uma transição de uma narrativa para outra. Do ponto de vista literário, algumas dessas transições
são sem qualquer detalhe e um tanto simples: “Eu tenho que ouvir sobre uma história divertida sobre um caso
de adultério sobre um certo pobre homem, e eu quero que você também ouça sobre isso”. (9, 4).
Assim, pode-se ver que, embora Apoleio tenha dado ao seu romance o respeitável título de Metamorphoses,
como o autor de seu original grego, seu título alternativo, Golden Ass (Asinus Aureus), encontrado pela primeira
vez em Agostinho, City of God, 18, 18 dá um melhor indício para a natureza popular de muitos dos seus
conteúdos. Como o contador de histórias popular itinerante, Apoleio poderia ter precedido o romance com as
palavras: assem para et accipe auream fabulam, fabulas immo 145 146.
VIII
Para concluir: parece que, embora os gregos e os romanos pertencessem a uma sociedade pré-industrial que,
de um ponto de vista moderno, pode ser considerado em muitos aspectos como subdesenvolvido 147, o padrão
de alfabetização de que gozavam, pelo menos durante os dois primeiros séculos de nossa época, era
comparativamente elevado nos grandes centros urbanos e não faltava completamente nas cidades menores do
país. Em outros lugares, os padrões de alfabetização provavelmente teriam sido baixos ou inexistentes. Apesar
desse nível de alfabetização aparentemente alto, ainda havia um papel para o narrador popular desempenhar na
sociedade greco-romana dos governantes (Filipe da Macedônia, Alexander o Grande, Augusto) até o homem
comum na rua. Alguns dos contadores de histórias eram itinerantes e, provavelmente, mudaram-se sobre os
principais centros do império romano, fazendo suas visitas coincidir com festivais e feiras locais, quando as
pessoas se aglomeravam do campo para assistir a algum espetáculo público que teria atraído outros artistas
itinerantes, como músicos, treinadores de animais, equilibristas e muitos outros.
Alguns contadores de histórias, como Philepsius, poderiam ter permanecido em uma cidade, se fosse grande e
atraísse grande número de visitantes, como Atenas era seu no período clássico. Outros contadores de histórias
no Mediterrâneo do Leste permaneceram nos centros religiosos, especialmente aos de deidades egípcias, e sua
principal tarefa era popularizar os atos milagrosos do deus ou da deusa cujo culto estavam promovendo. Os

repertórios dos contadores de histórias tanto leigos como dos templos devem ter sido muito semelhantes, mas
diferentes em ênfase – religiosos no caso dos contadores de histórias do templo, puramente divertidos no caso
dos contadores de histórias seculares. Essas diferenças podem ser observadas nas duas versões sobreviventes do
conto do asno. Que tão pouco é registrado na literatura antiga sobre as atividades de todos esses contadores de
histórias profissionais, é devido em parte ao viés anti-plebeu da literatura mais antiga, em parte para a
hostilidade de antigos críticos literários em relação à literatura que não exibiu um objetivo didático
reconhecível, ou que não prestasse atenção adequada à verossimilhança e aos padrões convencionais de decoro
literário.
O único lugar em que os contos fabulosos (aniles fabulae) eram tolerados pelos literatos gregos e romanos era na
infância onde as amas contavam às crianças pequenas contos horríveis para puni-los e histórias com finais felizes
para fazê-las dormir ou para confortá-las depois de uma palmada, ou enquanto elas estavam morrendo. Muito
poucas dessas histórias sobreviveram na sua forma original, além do conto de fadas de Cupido e Psique,
contado por uma velha a uma jovem para confortá-la depois de ter sido sequestrada no dia de seu casamento.
A literatura novelística do mundo antigo não exibe táticas tão óbvias de narração oral como aquelas encontradas
em romances chineses. Alguns vestígios são, no entanto, encontrados nas novelas de Chariton e Xenofonte de
Éfeso na repetição de fórmulas descritivas, uso frequente de recapitulações e a simplicidade quase infantil de
sua dicção e estilo, além da ingenuidade de suas histórias com finais felizes que são sugestivos de canções de
ninar infantis. A Metamorphose de Apoleio também revelam muitos traços da origem popular da maioria de seus
contos e, apesar da arte literária do autor, os traços de narração oral também podem ser detectados nesse
romance.
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