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RESUMO 

 

Esta dissertação analisa o romance Vozes do deserto (2005), de Nélida Piñon, 

com o objetivo de apontar a construção da referida obra nas dobras da 

intertextualidade estabelecida com o milenar Livro das mil e uma noites, 

revisitando-o e atualizando-o. Vozes do deserto reconta a intriga clássica 

delineando os afetos e a história de uma Scherezade transgressora. O estudo 

debruça-se sobre a apropriação da obra oriental com vistas à estratégia da 

autora para elaborar sua obra no pleno e profícuo diálogo entre a tradição e o 

contemporâneo. Levou-se em consideração a tradução de Mamede Mustafá 

Jarouche do Livro das mil e uma noites (2012). A discussão de conceitos 

centrais, tais como as relações intertextuais e a atualização, será apresentada, 

principalmente, com o auxílio de teóricos como Mikhail Bakhtin (1978, 2003, 

2010) e Julia Kristeva (2005), qualificados por Tânia Carvalhal (1973, 2003, 

2014), Affonso Romano de Sant´Anna (2003) e outros. 
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SCHMIDT, Erica. Vozes do deserto: telling and living stories – a reading of 

Nélida Piñon´s novel in Ṧahrᾱzᾱd´s weaving. Master´s degree thesis. 

Studies and Post-Graduation Program in Literature and Literary Criticism. 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, SP, Brazil, 2017. 85p. 

 

 

ABSTRACT 

  

This master´s degree thesis analyzes the novel Vozes do deserto (2005), by 

Nélida Piñon aiming to point out the construction of this said work in the folds of 

intertextuality established with the millennial The Arabian Nights, revisiting it 

and updating it. Vozes do deserto retells the traditional plot outlining the 

fondness and the story of a transgressing Scheherazade. The study focuses on 

the appropriation of the Eastern work examining the author's strategy to 

elaborate her work in a full and fruitful dialogue between the tradition and the 

contemporary. Furthermore, we have also considered Mamede Mustafa 

Jarouche's translation of The Arabian Nights (Livro das mil e uma noites, 2012). 

The discussion of main concepts, such as intertextuality and updating, will be 

presented mainly with the assistance of theorists such as Mikhail Bakhtin (1978, 

2003, 2010) and Julia Kristeva (2005), qualified by Tânia Carvalhal (1973, 

2003, 2014), Affonso Romano de Sant´Anna (2003) among others. 

 

 

Keywords: Nélida Piñon. Vozes do deserto. Intertextuality. Scheherazade. The 

Arabian nights. 
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INTRODUÇÃO 
 

O objetivo deste estudo é a leitura e análise do romance Vozes do 

deserto (2005), de Nélida Piñon, especialmente no que diz respeito a sua 

intertextualidade1 com o Livro da mil e uma noites. Propomos aqui, a hipótese 

de que Piñon realiza em sua obra a atualização de uma das mais conhecidas 

contadoras de histórias que a Literatura Mundial reconhece, Scherezade.  

A figura da narradora oriental, personagem difundida ao longo dos 

séculos e povos, ultrapassou barreiras de linguagem e cultura e renovou-se no 

romance contemporâneo. Ao nosso ver Vozes do deserto comunica-se com a 

história da tradição oral, conforme estabelecido por Bakhtin: 

 
A forma e o conteúdo estão unidos no discurso, entendido como 
fenômeno social - social em todas as esferas da sua existência e em 
todos os seus momentos - desde a imagem sonora até os estratos 
semânticos mais abstratos (BAKHTIN, 2002, p. 71). 

  

Esta citação traz à tona conceitos, tais como o encontro e união das 

duas obras em questão, que nos guiam para a discussão da intertextualidade 

traçada pela romancista brasileira. Conscientes, então, da força da figura da 

narradora oriental, ressaltamos que, para desenvolvimento do tema desta 

pesquisa, pautamo-nos no resultado que a leitura e pesquisa das obras 

trouxeram: uma quantidade considerável de informações, interligadas pela 

propagação da voz da protagonista árabe sobre a obra contemporânea.  

Procuramos estabelecer aqui, as tessituras da narradora tradicional 

frente à confecção do enredo e elaboração da protagonista na obra 

contemporânea. A intensa proximidade entre as obras é revelada por meio de 

relações interliterárias que resultam na intertextualidade trabalhada e 

apresentada pela autora, na composição e renovação em seu romance. 

Carvalhal (2003) auxilia: 

 
A crença de que há nos textos literários elementos comuns que 
identificam sua natureza, sem que isso os uniformize, é que ampara a 
atuação não só da teoria literária como da literatura comparada 
quando ambas visam à abstração de conceitos a partir da análise 
textual, orientando-se para aspectos supra individuais das obras. 
Assumem, no caso, como finalidade última, a aproximação global da 
literatura, na qual cabe dar conta da complexidade de relações 

                                                           
1 O conceito de Intertextualidade será explorado no segundo capítulo desta dissertação. 
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interliterárias2 e de como, por força desses processos, se estabelece 
a tradição (CARVALHAL, 2003, p. 125). 

 

Sendo assim, não almejamos traçar um comparativo do romance 

defrontando-o à narrativa tradicional, mas, buscamos evidenciar as impressões 

estabelecidas pela tradição da narrativa oriental na escrita da autora brasileira. 

Assim sendo, partimos da hipótese que o desdobramento o Livro das mil e uma 

noites determina à arquitetura do romance brasileiro aqui enfocado. E nos 

dedicamos a identificar e analisar como tal recurso realiza-se.  

 

As vozes de Nélida Piñon 

 

Nélida Piñon nasceu no Rio de Janeiro em 1937 e criou-se no tradicional 

bairro de Vila Isabel. Descendente de espanhóis, ela parte ainda criança à 

Espanha, para viver com os pais na Galícia - local onde encontraria inspiração 

na natureza e encantamentos da terra: "Para esta Galícia fui levada menina, 

quando aprendi suas lendas, sua língua. Assimilei sua poderosa oralidade, pois 

ali é o território onde as histórias, uma vez iniciadas, não merecem parágrafo".3  

Muito embora nascida no Brasil, Nélida recebeu a influência da 

descendência galega em decorrência da presença e proximidade aos pais e 

avós (maternos e paternos), tanto que, quando tomou posse da cadeira 

número 30 da Academia Brasileira de Letras, em 1990, iniciou seu discurso 

dizendo: “sou brasileira recente”. Hoje, a própria autora (primeira mulher a 

presidir a Casa de Machado de Assis) considera-se uma “brasileira antiga”.  

Graduada em Jornalismo pela PUC do Rio de Janeiro (1957), já nesta 

época, a autora inicia sua caminhada literária escrevendo para o jornal 

universitário. Em 1959 publica seus primeiros contos e causa grande impacto 

ao publicar seu primeiro romance, Guia-Mapa de Gabriel Arcanjo (1961). A 

crítica considerou sua linguagem inovadora para a época: 

 

                                                           
2 Grifo da autora. 
3 Todas as informações sobre a vida e obra de Nélida Piñon foram extraídas de sua biografia 
contida em site oficial da romancista (www.nelidapinon.com.br, acesso em 23/07/2015), além 
do site da Academia Brasileira de Letras (https://goo.gl/wK0zTS, acesso em 10/09/2016).  

http://www.nelidapinon.com.br/
https://goo.gl/wK0zTS
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Em 61, quando estreei, ganhei o estigma de ser uma escritora difícil, 
uma escritora de elite, quando naquele momento, eu estava iniciando 
minha campanha pessoal, minha campanha de artista em relação a 
uma linguagem. Eu buscava expressar-me através de uma linguagem 
nova, de uma sintaxe pessoal. Lutei por isso porque, desde menina, 
compreendia que tinha de subverter a sintaxe bem-comportada, pois 
as palavras que nela estão, são, de modo geral, também muito bem-
comportadas. São palavras oficializadas, institucionalizadas, 
estatutizadas. Então, eu busquei um caminho que subvertesse essa 
noção de realidade que me implantavam. Pressenti que a realidade 
que me deixavam ver era insuficiente, que havia outros níveis de 
realidade. E que me cabia ir atrás deles, ainda que expondo-me, com 
riscos à minha reputação de artista (PIÑON, Folha de São Paulo, 
1978) 

 

Em seu romance4  A república dos sonhos (1984), a romancista revelou 

ter pagado tributo a sua brasilidade e nele, narra as aventuras e o percurso de 

um espanhol chamado Madruga, que sai da Península Ibérica e chega ao 

Brasil. Ambientado no século XX, esta é possivelmente sua obra mais 

reconhecida. Recorremos à Piñon sobre a importância de A república dos 

sonhos dentro da vastidão de seu trabalho: 

 
A República dos Sonhos rende homenagem, por um lado, a uma 
Galícia medieval, de tradição oral, terra de peregrinações e, ao 
mesmo tempo, de emigrantes. Por outro lado, oferece a visão da 
América como a de um grande sonho e de uma grande desilusão. 
Não esqueçamos que os espanhóis falavam das "Américas", das 
"Índias". Isto porque nunca existiu uma, mas múltiplas Américas. 
Neste romance trabalho com realidades próximas, e com outras 
menos tangíveis que foram as que engendraram o grande sonho 
europeu de abarcar o mundo. Além disto, fala também do homem 
como sonhador de realidades fracassadas. Vivemos para concretizar 
uma determinada república que se ajuste à nossa natureza, à nossa 
concepção das coisas, e ficamos velhos sem termos sido capazes de 
construí-la. Somos herdeiros de sonhos fracassados, de sonhos que 
outros, nossos pais, tiveram e não puderam realizar, como nós, 
tampouco, poderemos fazê-lo. No fundo, A República dos Sonhos é a 
república dos fracassos" (PIÑON, 2015). 

 

Outras obras são destaque dentro da produção literária da autora, entre 

elas, Madeira Feita Cruz (1963), O Fundador (1969), A casa da paixão (1972), 

Sala de armas (1973), Tebas do meu coração (1974), A força do destino 

(1977), A doce canção de Caetana (1987), O pão de cada dia - fragmentos 

(1994), o romance infanto-juvenil A roda do vento (1996), o livro de crônicas 

                                                           
4 A fim de não subestimar a vastidão e riqueza da obra de Nélida Piñon abrimos esta nota com 
o intuito de também não ferir a ordem cronológica de suas publicações. Assim, informamos que 
a autora igualmente publicou os livros de contos Tempo das Frutas em 1966, Sala das armas 
(1973), O calor das coisas (1980) e O cortejo do Divino (1999).  
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Até amanhã, outra vez (1999), a seleção de discursos O presumível Coração 

da América (2002), e o romance Vozes do deserto (2005).  

Vozes do deserto é constituído de 64 capítulos em 351 páginas. Ao 

longo destas páginas, a romancista revitaliza o papel da protagonista que narra 

para não morrer. A obra converge para os sentimentos da protagonista, sua 

vida no palácio, a vida da irmã e das outras personagens envolvidas na trama. 

Nélida Piñon conduz o leitor pela rotina, pensamentos e sentimentos das 

personagens. 

O primeiro capítulo inicia-se já com a decisão de Scherezade em casar-

se, entregar-se ao Califa e aplicar sua estratégia noturna de contar histórias. A 

fim de livrar as mulheres de seu reino da terrível maldição: “Scherezade não 

teme a morte. Não acredita que o poder do mundo, representado pelo Califa, a 

quem o pai serve, decrete por meio de sua morte o extermínio da sua 

imaginação” (PIÑON, 2005, p. 7). Ao final deste mesmo capítulo, as moças 

(Scherezade e Dinazarda) já estão nos aposentos reais aguardando o Califa: 

 

Entrelaçadas pelo mesmo destino, ambas as irmãs esperam a noite 
cair. Reunidas nos aposentos, Scherezade mal dissimula a náusea. O 
medo que sente lhe acentua o desconforto provindo do convívio 
forçado com as escravas em torno. Em breve o Califa viria cobrar seu 
corpo (PIÑON, 2005, p. 12). 

 

Além de Scherezade, são personagens dessa obra: o Califa (com quem 

Scherezade se casa), o Vizir (pai de Scherezade) e Dinazarda (sua irmã mais 

velha, que a acompanha após o casamento). Todas presentes na obra original, 

por vezes com outras denominações, mas sob mesma contextualização.  

Adicionalmente, as personagens Fátima - que é a pessoa que cuida de 

Scherezade desde o seu nascimento - e Jasmine - uma das escravas que 

trabalha no palácio - são apresentadas na obra de Nélida Piñon, mas não 

possuem correspondentes diretos no texto da tradição. 

Ao entrar definitivamente no palácio, como esposa do Califa, 

Scherezade cumpre sua suposta obrigação como mulher na noite de núpcias e 

dá início ao seu plano. Ela consegue então garantir a sua sobrevivência, noite 

após noite, alcançando assim, as mil e uma.  

Ao final da obra, a narradora liberta-se das amarras do Califa, 

direcionando funções a alguns dos que dividiram com ela, a missão imposta 
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por si mesma. Assim, Dinazarda fica com a cama com o Califa; Jasmine 

passará a contar as histórias e Scherezade viverá feliz, na pequena casa de 

Fátima numa aldeia próxima de Bagdá. O desfecho se dá quando da chegada 

de Scherezade nessa aldeia:  

 

As dunas, à sua frente, davam-lhe as boas-vindas. Finalmente 
conhecia de perto o deserto. Ouvia suas vozes secretas misturadas 
ao fino grão de areia que lhe fustigava a pele. Enquanto a caravana 
prosseguia, Scherezade ia deixando para trás o universo integrado 
pela irmã e por Jasmine. Cada vez que chorasse nos anos por virem, 
se consolaria com a memória guardada delas. [...]. Ainda que ele e as 
jovens nunca mais ouvissem dos lábios de Scherezade as novas 
histórias que ela estaria agora contando a Fátima, que a recebera de 
braços abertos tão logo chegou à sua casa, poeirenta, faminta, mas 
feliz (PIÑON, 2005, p. 350-351). 

 

No romance de Nélida Piñon, tendo como fio condutor a história da 

narradora Scherezade - distante no tempo cronológico e local geográfico – as 

protagonistas de lá e de cá buscam, na narração das histórias noturnas, a sua 

sobrevivência. Reconhecemos, dentre outras maneiras, o vigor e a 

potencialidade de Ṧahrᾱzᾱd5 na contemporaneidade. Estes aspectos comuns 

entre as protagonistas e, evidenciados na contemporaneidade, serão 

elucidados no terceiro capítulo desta pesquisa. 

 

A edificação de Vozes do deserto 

 

Durante o lançamento de Vozes do deserto em Brasília6, a autora 

esclarece que o romance foi resultado de um trabalho de cinco anos, em que 

teria lido e estudado o Corão (livro sagrado dos muçulmanos) e aprofundado-

se na história dos povos do Islã. Revelou também que a escolha do tema deu-

se, surpreendentemente, de maneira despretensiosa ao abrir um mapa e 

decidir qual seria o espaço retratado em sua nova trama. Desta forma, ela 

elegeu a Bagdá do século X, no Oriente Médio: 

                                                           
5 Arrolaremos com maiores detalhes no próximo capítulo, as distinções acerca dos termos e 
grafias dos nomes das protagonistas apresentadas nesta Introdução. Apenas para elucidação 
a este ponto, atentamos que Ṧahrᾱzᾱd, é a protagonista do Livro das mil e uma noites e 
Scherezade, a protagonista do romance de Nélida Piñon, Vozes do deserto. 
6 Brasília, 28/09/2004 – disponível em https://goo.gl/TgMQ15 . 

https://goo.gl/TgMQ15
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Scherezade é um dos mitos do saber narrativo. Mesmo assim suas 
histórias, suficientemente conhecidas, não são ouvidas ao longo do 
livro. Através de outros recursos narrativos se sente o eco das 
batidas de seu coração, seus temores diante da morte. De espírito 
indômito, enfrenta a tirania do Califa com a mesma paixão que dedica 
às causas populares. De certa maneira a filha do Vizir, casada com o 
Califa, é uma guerreira da imaginação, uma militante da palavra que 
reverbera através de fascinantes relatos (PIÑON, 2015).  

 

Com fundamentação criativa e novas configurações para as 

personagens milenares, a romancista espelha ao mundo, a história da sua 

Scherezade - uma mulher de educação e beleza, mas transgressora e contrária 

frente ao destino que se desnuda. Por Vozes do deserto, a escritora recebeu o 

Prêmio Jabuti em duas categorias: Melhor Romance e Melhor Livro de Ficção.  

Realçamos aqui o diálogo feito entre os protagonistas das obras A 

república dos sonhos e Vozes do deserto, ambas de autoria de Nélida Piñon. 

Ao “narrarem” suas próprias experiências e agonias, ao longo dos romances, 

percebemos um diálogo entre os “contadores de história”. Poderíamos até dizer 

que a autora intertextualiza uma interpolação de narradores dentro de suas 

próprias obras.7  

O conhecimento geográfico da autora influencia e evidencia-se em sua 

escrita literária. Destacamos que, tanto em Vozes do deserto quanto em A 

república dos sonhos, é apresentado ao leitor uma localidade ao exterior, ou 

seja, um mundo além-mares brasileiro.  

Ao mergulharmos na biografia e obras da autora, seu encantamento pelo 

nosso país, pela Galícia, Grécia e Oriente é inegavelmente manifestado. Estes 

novos mundos e aventuras, enredados em véus e peripécias dão forma aos 

romances contemporâneos da autora, que captura o leitor trazendo-o à Galícia 

ou ao Oriente Médio. Neste último caso, trazendo o leitor até Vozes do deserto. 

A atração que sente a autora por povos e costumes diversos é realçada 

dentro das páginas do romance. Em especial no capítulo 41, a autora descreve 

um momento em que, consumida pelo som de um alaúde, Scherezade suscita 

sua criatividade e apresenta ao leitor, a personagem Zeriab:  

 

                                                           
7 Questões acerca do conceito de interpolação de histórias serão discutidas no terceiro capítulo 
deste estudo. 
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Hesita, no entanto, por onde começar, tomada pela emoção que lhe 
desperta o alaúde, refinado instrumento de seis cordas duplas, cujo 
som, extraído pela pena de uma águia abatida a flecha por impiedoso 
caçador, vem-lhe do corredor. Um lamento musical originário de 
inusitada forma de pera estranhamente próxima ao dorso feminino 
que a fizera chorar e sorrir desde a infância (PIÑON, 2005, p. 222).   

 

Zeriab é um músico que estaria “prestes a dirigir-se para a Al-Andaluz, 

do outro lado do mar, onde os árabes, no afã de expandir poder e cultura, 

haviam recém se instalado” (2005, p. 222-223). Andaluz é uma referência clara 

à região da Andaluzia na Espanha, e à imigração árabe para esta região. São 

essas e outras menções que confirmam o interesse da autora pelo mundo 

exterior e exalam a influência de suas próprias raízes ibéricas, perpetuadas nas 

páginas de Vozes do deserto: 

 

Scherezade descreve o músico com toques dramáticos. Familiarizada 
com o universo das viagens, atribui-lhe percalços, encontros, 
ameaças, o temor de não chegar vivo a Al-Andaluz. E que, após subir 
à frágil embarcação para realizar a travessia marítima relativamente 
breve, desembarcou no litoral cujas dunas recordavam-lhe o deserto, 
compreendendo em seguida a razão de os primeiros árabes se 
aventurarem por aquelas terras ardentes com a intenção de ali 
permanecer (PIÑON, 2005, p. 226). 

 

Diante deste posicionamento e, parafraseando a própria autora ao 

revelar sua paixão pelo marinheiro Simbad, entendemos o poder destas 

culturas na linguagem e literatura de Nélida Piñon.  

 
Penso que cheguei à escritura levada por uma irresistível atração 
pela aventura. Sonhava em jamais dormir duas noites sob o mesmo 
teto, ainda que no lar fosse uma menina feliz. Eu queria ser Simbad, 
navegar sem jamais me deter (PINÕN, 2015). 

 

Ao procurar estabelecer os ecos textuais traçados por Nélida Piñon, na 

leitura de Vozes do deserto, três trabalhos se destacaram por indicar a 

marcante presença das relações narrativas da personagem Scherezade, e 

suas vozes na contemporaneidade.  

O primeiro deles, Discursividade intencional feminina em Vozes do 

deserto de Nélida Piñon, de Aparecida Alexandrina Silva Soares Almeida 

(2013), é fruto de pesquisa na Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Esse 

trabalho confere caráter analítico na contemporaneidade ao romance de Nélida 

Piñon, Vozes do deserto, em oposição à tradição de As mil e uma noites.  
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As considerações sobre a análise do caráter dialógico e intertextual bem 

como o discurso intencional feminino, auxiliaram para definições importantes 

neste trabalho. Porém, é necessário aclarar que o trabalho persegue ideias 

sobre o processo de criação imaginária postulado por Gastón Bachelard, como 

também à discursividade intencional feminina desenvolvida por Simone de 

Beauvoir e outros teóricos. Temas que não nos interessam aqui. No entanto, 

confluímos sobre as trocas e relações feitas pelos textos literários ao longo dos 

séculos, desencadeando processos criativos que situam a obra ao tempo e 

espaço em que estão inseridas (sempre aplicando à inovadora obra de Nélida 

os conceitos e teorias literárias já citadas). O trabalho desenvolvido pela autora 

nessa dissertação contribuiu também, para que a pesquisa estabelecesse 

preâmbulos referentes ao trabalho de Mamede Mustafa Jarouche (tais como a 

602ª noite, a ser discutida no terceiro capítulo deste estudo). 

O segundo estudo da fortuna crítica aqui destacada é Uma Sheherazade 

Latino-Americana: Eva Luna entre histórias e história (2004), de Cinara Ferreira 

Pavani, tese de doutorado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aqui 

nos interessa o olhar sobre a intertextualidade entre uma obra contemporânea 

(Eva Luna, de Isabel Allende) e a obra tradicional da literatura mundial que nos 

é comum – o Livro das mil e uma noites.   

Em outra tese de doutorado, Cartografia Mito-Poéticas do Imaginário 

Nelidiano: das visões do mundo arcaico ao contemporâneo no romance 

Fundador (2010), Roniê Rodrigues da Silva desenvolve como Nélida Piñon 

teria tratado uma espécie de pensamento cartográfico desde seus primeiros 

romances.  

Nesse trabalho apresentado pela Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul, o autor nos leva ao enredo de Fundador. Na obra, Nélida Piñon 

instituira a sedução em um jogo entre as personagens masculinas e femininas. 

Diverge essa tese, dos outros trabalhos relacionados nesta fortuna crítica, por 

tratar-se aqui, de uma obra com protagonista masculino. Concordando com 

Silva, vemos tanto em Fundador quanto em Vozes do deserto, um constante 

diálogo com a literatura clássica do Oriente, que se dá em várias obras da 

autora. Nesse sentido, destaca-se o encantamento pelo exterior e civilizações 

marcantes na história mundial.  
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Ressalte-se que em trecho de Vozes do deserto encontramos menção a 

esta palavra (cartografia) que sugere uma aproximação entre as obras: 

“Através das janelas em arco, a via estelar constitui uma cartografia onde lê 

histórias que adiciona ao seu repertório” (PIÑON, 2005, p. 29). É também 

perceptível em ambas as obras de Piñon, o contraste entre o sagrado e 

profano.  

O estudo agora apresentado visa contribuir com esta fortuna crítica e 

está dividido da seguinte maneira.\ 

O primeiro capítulo dedica-se à apresentação da obra oriunda do 

Oriente-Médio, o Livro das mil e uma noites (tradução de Mamede Mustafá 

Jarouche). Além disso, discorreremos sobre a confluência da personagem 

Ṧahrᾱzᾱd com narrativa oriental e as formulações sobre a última noite. Para 

esta fundamentação, lemos principalmente Octavio Paz (2009), Tzvetan 

Todorov (2013) e Walter Benjamin (2012). 

O segundo capítulo trata da fundamentação teórica que sustentará a 

análise do literário. A partir dos conceitos postulados por Mikhail Bakhtin 

buscou-se indicar como Nélida Piñon refletiu e reinventou em Vozes do deserto 

as formas da trama e do enredo do Livro das mil e uma noites. Sugere-se 

então, as questões desenvolvidas sobre a intertextualidade, especialmente 

difundidas por Julia Kristeva (2005), enredando-as às descrições sobre a 

migração desse conceito com Tânia Franco Carvalhal (2003), Beth Brait (1990, 

2010, 2011, 2016) e Tiphaine Samoyault (2008). Ademais, ao expor-se também 

as apreciações na discussão sobre atualização e apropriação feitas pela 

autora, interpelou-se à Affonso Romano de Sant´Anna (2003), entre outros.  

O terceiro capítulo é dedicado à análise do literário. Neste, deter-nos-

emos a analisar o desenvolvimento do romance Vozes do deserto, sob a teia 

da narrativa tradicional. Considerando aspectos do romance contemporâneo, 

discutir-se-á também o papel de Scherezade como protagonista e conceitos 

postulados por Antonio Candido em sua obra, A personagem de ficção (2014).  
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CAPÍTULO 1 - Ṧahrᾱzᾱd e suas noites: uma breve revisão 

 

 

Ṧahrᾱzᾱd ganhou a vida pela palavra. 
Cada narrativa significava o adiamento da morte. 

Quem conta, quem escreve não quer morrer. 
A palavra nos salva, nos torna imortais, porque, transformada  

em narrativa, permanece além de nós até a eternidade. 
- Ignácio de Loyola Brandão  

 

 

1.1. As milenares histórias das mil e uma noites 

 

Ao percorrermos as histórias do Livro das mil e uma noites, 

anteriormente à leitura da primeira noite das espantosas histórias das mil e 

uma noites, já é apresentada ao leitor, a triste sina de um rei que mesmo com 

toda sua riqueza, inteligência e bravura, não consegue lidar com os fantasmas 

de seu passado:  

 

Um rei chamado Ṧᾱhriyᾱr, membro de poderosa dinastia, descobre 
certo dia que a mulher o trai com um escravo. Em crise, esse rei sai 
pelo mundo, iniciando uma busca que é também de fundo espiritual: 
ele quer saber se existe neste mundo alguém mais infeliz do que ele. 
A resposta é positiva, com um agravante: ninguém pode conter as 
mulheres – é o que lhe garante uma bela jovem que trai o marido. 
Então ele retorna para o seu reino decidido a tomar uma medida 
drástica e violenta: casar-se a cada noite com uma mulher diferente, 
mandando matá-la na manhã seguinte (JAROUCHE, 2005, vol. I, p. 
9). 

    

A partir desta tradição imposta às mulheres do reino é que uma corajosa 

jovem, inconformada com o destino das moças, decide intervir e buscar um fim 

para a pesarosa rotina de mortes.  

A filha de um importante vizir8 do reino resolve, então, casar-se com o 

rei Ṧᾱhriyᾱr e, para evitar sua morte contaria com a aplicação de um plano 

muito bem elaborado e que, se realizado com perfeição e ajuda da irmã – 

Dīnᾱrzᾱd - daria fim às mortes das mulheres do Rei.   

                                                           
8 À época, vizir seria uma espécie de administrador-geral que, na linha hierárquica do poder 
vem logo abaixo do rei. Hoje, em árabe moderno, significaria “ministro”. (JAROUCHE, 2005) 
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A tática aplicada por esta jovem consistia em noite após noite, depois do 

coito com o rei, iniciar uma história e não a terminar até o amanhecer, 

entretanto, ao deixar em aberto o seu final, a jovem despertaria a curiosidade 

do monarca, que não a mataria na manhã seguinte, pois ele estaria interessado 

na conclusão da trama narrada pela jovem. Ela, então, contaria uma história 

enredada à outra, sucessivamente, ganhando noite após noite, história após 

história, um novo dia de vida, alcançando assim, as mil e uma noites de 

histórias.  

Muitos críticos acreditam que estas histórias seriam um conjunto de 

fábulas de terror e piedade, amor e ódio, aventuras, paixões, medos e atitudes 

cruéis e inusitadas. Tendo sido elaboradas por muitas mãos em dezenas de 

idiomas, tempo e lugares diversos, especialmente desde o início do século 

XVIII, estas fábulas são narradas e traduzidas para diversos idiomas, inclusive 

para a Língua Portuguesa (JAROUCHE, 2005).  

Várias são as traduções, em vários idiomas, com títulos e textos 

divergentes, porém, a mais conhecida por ter trazido à obra, sua notoriedade 

moderna – e considerada por alguns, a pior delas – pertenceria a Jean-Antoine 

Galland. Esta tradução é datada do século XVIII.  

Em seu texto Tradução: Literatura e Literalidade (2009), Octavio Paz 

traça um comparativo muito acertado ao dizer que quando uma criança 

pergunta a sua mãe o significado de uma palavra, o que ela realmente quer é 

que este signo seja traduzido para a sua linguagem, ou seja, para o autor, 

aprender a falar é aprender a traduzir.  

 

[...]. Algo mais próximo do dicionário que da tradução, que é sempre 
uma operação literária. Em todos os casos, sem excluir aqueles em 
que somente é necessário traduzir o sentido, como nas obras 
científicas, a tradução implica uma transformação do original. Essa 
transformação não é, nem pode ser, senão literária, porque todas as 
traduções são operações que servem dos modos de expressão a 
que, segundo Roman Jakobson, se reduzem todos os procedimentos 
literários: a metonímia e a metáfora. O texto original jamais reaparece 
(seria impossível) na outra língua; entretanto, está sempre presente, 
porque a tradução, sem dizê-lo, o menciona constantemente ou o 
converte em um objeto verbal que, mesmo distinto, o reproduz: 
metonímia e metáfora (PAZ, 2009, p. 15). 

 

O trabalho de tradução, ao mesmo tempo em que faz seu receptor 

conhecer nova cultura e estruturas linguísticas, com mistérios e percepções 
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características de um idioma, abre também portas ao tradutor, para que este 

evidencie sua veia poética e criativa, ou – como palavras do próprio Paz – 

opere literariamente seu texto e torne-o um novo trabalho. Aquele que traduz, 

ao mesmo tempo cria.  

Assim, convencionou-se, nesta dissertação, utilizar como referência, a 

obra traduzida de quatro volumes de Mamede Mustafa Jarouche, intitulada 

Livro das mil e uma noites. Como anteriormente citado, diversos são os textos 

utilizados por Jarouche desconhecendo-se a autoria da obra, porém, ele se 

baseou no que considera os mais importantes manuscritos em árabe, 

encontrados até os dias atuais. A mistura desses manuscritos valoriza a 

importância e determina a riqueza desta obra milenar, para a Literatura 

Mundial.  

De acordo com Mamede Mustafa Jarouche, em relação à esta versão 

dos contos de Ṧahrᾱzᾱd (grafia por ele utilizada, pronunciando-se XahraⱿád 

em português, aspirando-se o “h”): 9 

 

[...] O trabalho foi buscar, nos originais do livro, o ritmo, o sabor e o 
poder da palavra de Ṧahrᾱzᾱd, inumerável como a prosa do mundo e 
fonte de inspiração para escritores tão diversos quanto Marcel Proust, 
Machado de Assis, Voltaire, Edgar Allan Poe, Jean Potocki e Borges. 
Sua narrativa, como bem disse o filósofo francês Michael Foucault, “é 
o avesso encarniçado do assassínio, é o esforço de noite após noite 
para conseguir manter a morte fora do ciclo da existência” 
(JAROUCHE, 2005, vol. I, p. 9). 

 

Outro aspecto ressaltado na obra de Jarouche é que a primeira tradução 

parcial do árabe para o português desta obra data do século XIX, e foi 

                                                           
9 Quem seria Scherezade? Ou devemos dizer Xerezade, ou Sharazade, Sherazade, Ṧahrᾱzᾱd, 

Cherazade ... O mesmo questionamento pode ser levantado para o rei Shariar (ou Ṧᾱhriyᾱr, 

grafia utilizada por Jarouche). Por serem várias as traduções e textos utilizados, por todo o 

mundo, ao longo dos séculos, coube àquele que transpôs o texto, decidir a grafia a ser utilizada 

para os nomes próprios. Este é o motivo de conhecermos tantas grafias para os mesmos 

nomes. Além disso, ainda temos as questões da transliteração da escrita árabe, também 

tratada por Jarouche em sua obra. O próprio autor discorre sobre estes problemas da 

transliteração da escrita árabe, muito distinta da Língua Portuguesa. Adicionalmente, ele 

informa que, decidiu adotar durante toda a sua tradução, a convenção internacional, não 

apenas para os nomes das personagens bem como para verbos, artigos, nomes de cidades.  
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realizada pelo imperador Pedro II (1825-1891). Pedro II teria traduzido cento e 

vinte e oito noites das quais trinta e seis, aparentemente, foram extraviadas. 

Ele teria continuado seu trabalho de tradução até o fim de seus dias.  

A fim de, neste capítulo, diferenciar as personagens da obra de Nélida 

Piñon e as personagens do Livro das mil e uma noites, utilizaremos as grafias 

contidas em seus respectivos exemplares informando, a contento, possíveis 

alterações ou observações.   

Mamede Mustafa Jarouche (2005) aponta que, desde o século IX D.C., 

uma obra com as características do Livro das mil e uma noites já circulava pelo 

mundo árabe, contudo, somente entre a segunda metade do século XIII D.C. e 

a primeira metade do século XIV D.C. é que esta obra passou a se aproximar 

mais das histórias que conhecemos hoje. Ele indica também que o Livro das 

mil e uma noites deriva de uma matriz iraquiana sob a hipótese da existência 

de dois ramos, o Sírio e o Egípcio. Justifica que: 

 

A divisão do livro em dois ramos, “sírio” e “egípcio”, data do século 
XIX, é fruto do trabalho de orientalistas e foi enfaticamente reproposta 
pelo scholar iraquiano Muhsin Mahdi, professor de Harvard e um dos 
maiores especialistas no assunto. [...]. Para falar com concisão, o 
ramo sírio é constituído pelos manuscritos que se copiaram, do 
século XIV até o século XVIII, na região árabe-asiática do Levante – 
nas terras que hoje correspondem ao Líbano, à Síria e à Palestina 
(JAROUCHE, 2005, vol. 2, p. 7). 

 

A obra de Jarouche é dividida em quatro volumes, baseada em 

manuscritos diversos que, para ele, configuram fontes confiáveis para 

traduções. Esta multiplicidade de textos revela ao leitor a teoria de que não 

teria sido encontrado até hoje, um manuscrito exato, um texto singular, que 

confirme a unicidade das histórias. Não se confirmou também se, uma única 

versão de manuscritos teria sido escrita, fosse esta síria ou egípcia.  

Por esta razão, encontramos para as histórias da narradora Ṧahrᾱzᾱd, 

vários desfechos, grafias diferentes para nomes, bem como diferentes 

desenlaces para as histórias. Os manuscritos traduzidos por Jarouche também 

não confirmam que a obra de fato contivesse mil e uma histórias que 

correspondessem às mil e uma noites. Talvez por isso, o leitor que desconheça 

tal informação estranhe a falta de ordenação das histórias, já que elas não 

partem da primeira noite em direção à última.  
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Ao mencionarmos textos singulares, ou unicidade, observamos com 

bastante recorrência, especialmente na literatura oriental, a variedade de textos 

tradicionais, por exemplo, e sua receptividade dentro ou fora de seu próprio 

país. No artigo, Another Idea of India. India literatures in the Bhashas (2013), a 

professora Cielo Griselda Festino argumenta sobre como textos e narrativas 

tradicionais trazem a voz e a visibilidade de uma cultura, além de disseminar a 

literatura de um povo, outrora restrita apenas a determinadas regiões. 

Relacionamos assim, à obra de Mamede Mustafa Jarouche, o excerto abaixo 

que fala de tradições:  

 

Ambas as tradições {neste caso as tradições indianas Marga e Desi} 
dão lugar a criação de novas narrativas que cruzam barreiras 
culturais, linguísticas e literárias. Entretanto, para Ananthamurthy 
(2011:151) a energia necessária vem definitivamente desta tradição 
marginalizada pois este é “o mundo das mulheres, servos10 e segredo 
das ervas terapêuticas” e, portanto, um poço inesgotável de temas 
para narrativas (FESTINO, 2013, p. 109).11 

 

Diante disso, percebemos que é necessário cruzar estas barreiras, 

receber as influências e produzir o novo, por meio de pensamentos críticos e 

inovadores. Trabalhando como um espelho, que recebe a imagem e a reflete 

ao exterior (COUTINHO, 1991), constatamos a tradição contida no Livro das 

mil e uma noites, reproduzidas por Jarouche e Nélida Piñon na 

contemporaneidade.  

 Na obra de Jarouche, os dois primeiros volumes - volumes um e dois 

(ambos do ramo Sírio) - além de nos revelar as primeiras histórias das mil e 

uma noites deste ramo, apresentam-nos o histórico dos manuscritos mais 

antigos encontrados, e que formam seu Livro das mil e uma noites. É 

importante salientar que, todos os quatro manuscritos originais do ramo Sírio, 

estudados e compilados por Jarouche nestes dois volumes, encerram-se 

abruptamente ao final da 282ª noite.  

Este mesmo volume 2, ao finalizar a 282ª noite, inicia o ramo egípcio, 

retornando à 92ª noite e seguindo até a 165ª noite (com as subdivisões: antigo 

                                                           
10 O termo servo, neste contexto, traduz o nome de uma casta indiana, chamada shudra. 
11 Both traditions thus give rise to the creation of many new narratives that cross cultural, 
linguistic and literary barriers. But, for Annanthamurthy (2011:151) the energy definitely comes 
from the backyard because it is “the world of women, shudras, the secret therapeutic herbs” 
and, thereform it is an inexhaustible well of themes for narratives […]. (Tradução minha) 
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e tardio). Por esta razão, o autor declara que o Livro das mil e uma noites, 

possivelmente deriva dos manuscritos do ramo sírio e que conteria somente as 

282 noites do volume um (e não mil e uma, como se auto intitula). Em seu 

posfácio na quarta edição, uma breve explicação sobre as fontes é dada:  

 

Portanto, com este quarto volume dá-se por concluído o trabalho de 
tradução de fontes manuscritas desta obra, o que não significa que as 
suas possibilidades tenham sido esgotadas – seria uma grande 
pretensão, para dizer o mínimo -, mas que muito simplesmente, 
levando-se em consideração os propósitos inicialmente colocados, os 
resultados alcançados já podem ser considerados suficientes 
(JAROUCHE, 2012, vol.4, p. 509). 

 

Talvez, nesta perspectiva, ao se iniciar a narrativa, houve realmente a 

intenção de se apresentar mil e uma noites, contudo, pelos mais diversos 

questionamentos que possivelmente nunca serão solucionados, mil e uma não 

foram apresentadas, dificultando ainda mais o trabalho daqueles que buscam, 

se é que existe, uma versão original. 

 

Tal “incompletude” – os manuscritos mais antigos, conforme tem se 
dito à exaustão, contêm “somente” 282 noites – fez escorrer 
demasiada tinta, sem que se tenha chegado, no entanto, a uma 
solução satisfatória para esse claro enigma: por que alguns dos 
manuscritos de um livro cujo título é Mil e uma noites apresentam 
menos de trezentas noites? [...] seriam manuscritos defeituosos; o 
primeiro compilador, por motivos que podem ir do desinteresse (ou da 
sua forma radical, a morte) à falta de material para a 
complementação do trabalho, teria abandonado o projeto etc. 
(JAROUCHE, 2012, vol. 4, p. 13). 

 

O ramo egípcio prolonga-se para o volume 3 e é neste momento que 

Jarouche informa encontrar grande desordem entre os manuscritos árabes, 

não podendo, então, trazer-nos uma numeração e histórias correspondentes, 

corretas: 

 

Embora acidental e devida à variedade de fontes, a metáfora mais 
que adequada desse caos insubordinante, diga-se assim, é o caráter 
errático da numeração das noites deste volume – um bloco de 
histórias vai da 198ª noite à 275ª noite, outro, da 176ª à 210ª noite, e 
o terceiro, da 885ª à 929ª noite, sem contar os anexos, da 471ª à 
486ª e da 563ª à 566ª. Tudo dependeu da fonte escolhida 
(JAROUCHE, 2007, vol. 3, p. 9). 
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Colhidas em oito fontes diferentes, o ramo egípcio continua no quarto 

volume desta obra, iniciando-se na 514ª noite com a história de Alᾱ´uddῙn e a 

lâmpada mágica, até a noite 591ª. Neste ponto da narrativa, os manuscritos 

retornam às histórias já traduzidas em outros volumes, e passam então, para a 

625ª noite (A Insônia do Califa) seguindo até a 909ª noite. Aqui, Jarouche 

informa em nota que por possível distração do copista, a numeração “pularia” 

de 909 para 1000 e, finaliza a obra passando para os anexos que, conforme 

versão árabe para esta narrativa, narram as histórias de Alī Bᾱbᾱ, os quarenta 

ladrões e a escrava Murjᾱna. 

Verdade incontestada, em todos os gêneros e versões encontradas, está 

na forma narrativa da obra, no conteúdo e teor de suas fábulas e relatos, bem 

como na força literária que carrega sua narradora Ṧahrᾱzᾱd (temas estes, que 

serão discutidos ao longo desta dissertação).  

 

1.2. A confluência de narradora e narrativa 

 

A história das mil e uma noites não inicia seu enredo na primeira noite, 

nem com as palavras da própria Ṧahrᾱzᾱd como narradora da história em 

primeira pessoa. É com o excerto abaixo que o Livro das mil e uma noites 

mergulha o leitor, nas situações do cotidiano árabe antigo e inicia a construção 

de sua história: 

  

Louvores a Deus, soberano generoso, criador dos homens e da vida, 
e que elevou os céus sem pilares, e estendeu as terras e os vales, e 
das montanhas fez colunas; [...] Reverencio o altíssimo pela 
orientação com que nos agraciou, e louvo-lhe os méritos 
incomensuráveis.  
E, agora, avisamos aos homens generosos e aos seus senhores 
gentis e honoráveis que a elaboração deste agradável e saboroso 
livro tem por meta o benefício de quem o lê: suas histórias são plenas 
de decoro, com significados agudos para os homens distintos; por 
meio delas, aprende-se a arte de bem falar e o que sucedeu aos reis 
desde o início dos tempos. Denominei-o de Livro das mil e uma noites 
[…] (JAROUCHE, 2005, vol. I, p. 39). 

 

Com um narrador não determinado, permeando entre primeira pessoa 

do singular (reverencio, denominei-o) e do plural (avisamos) é que o narrador 

explica sua motivação para tecer as histórias contidas nas páginas que se 
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seguirão. O narrador traz também sempre o nome de Deus, outorgando-lhe as 

bênçãos e glórias recebidas para a realização destas: “Disse o autor: conta-se 

– mas Deus conhece mais do que já é ausência, e é mais sábio quanto ao que, 

nas crônicas dos povos, passou, se distanciou e desapareceu”, (JAROUCHE, 

2005, p. 39). A partir de então, o texto inicia a narração, apresentando o triste 

acontecimento na vida de ambos os reis irmãos (Ṧᾱhriyᾱr - o mais velho – e 

Ṧᾱhzamᾱn, o mais novo).  

Em linhas gerais, Ṧᾱhriyᾱr, saudoso de Ṧᾱhzamᾱn, pede a seu vizir que 

vá até o reino de seu irmão mais novo e traga-o, para visitá-lo. Obviamente, o 

vizir obedece e chega ao reino, com a mensagem enviada para o irmão de seu 

rei.  Neste momento o nome de Ṧahrᾱzᾱd é pela primeira vez citado na obra, 

ao explicar-se ao leitor que este vizir teria duas filhas (Ṧahrᾱzᾱd e Dīnᾱrzᾱd).    

Ao se preparar para a longa viagem que se apresenta a sua frente, 

Ṧᾱhzamᾱn permanece até bem tarde com o vizir, além dos limites de sua 

cidade e, ao retornar, encontra sua esposa dormindo em seu leito, ao lado de 

um de seus empregados, descobrindo, assim, sua traição: 

 

[...] “Isso e eu nem sequer viajei; estou ainda nos arredores da 
cidade. Como será então quando eu de fato tiver viajado até meu 
irmão lá na Índia? O que ocorrerá então depois disso? Pois é, não é 
mesmo possível confiar nas mulheres! ”. Depois, possuído por uma 
insuperável cólera, disse: “Deus do céu! Mesmo eu sendo rei, o 
governante da terra de Samarcanda, me acontece isso? Minha 
mulher me trai! É isso que se abateu sobre mim! ”. E como a cólera 
crescesse ainda mais, desembainhou a espada, golpeou os dois – o 
cozinheiro e a mulher – e, arrastando ambos pelas pernas, atirou-os 
do alto do palácio ao fundo da vala que o cercava. Em seguida, voltou 
até onde estava o vizir e determinou que a viagem fosse iniciada 
naquele momento (JAROUCHE, 2005, vol. I, p. 40). 

  

A viagem à Índia ocorre de modo satisfatório, porém, mesmo estando 

muito feliz em rever o irmão, Ṧᾱhzamᾱn não consegue esconder sua 

decepção, preocupando o irmão que credita a infelicidade do jovem às 

saudades de seu reino e povo. Ao longo das páginas iniciais da obra, revela-se 

ao leitor como o rei Ṧᾱhzamᾱn descobriu a traição de sua rainha, mas o que 

não se sabe ainda é que a mesma decepção seria acometida ao reino de seu 

irmão Ṧᾱhriyᾱr, e este seria o evento motor de todo o enredo do Livro das mil e 

uma noites. 
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Ao partir para uma caçada, deixando o irmão caçula em seu palácio, 

Ṧᾱhzamᾱn sem que fosse percebido pelos presentes, presencia uma orgia 

entre a cunhada, escravos e criadas. O rei Ṧᾱhriyᾱr retorna ao reino e ao 

encontrar seu irmão em melhor condição física e mental cobra, 

insistentemente, uma explicação para esta alteração de humor do irmão: “É 

absolutamente imperioso que você me informe sobre isso”, (JAROUCHE, 2005, 

p. 44). Ṧᾱhzamᾱn não resiste e acaba contando o que lhe aconteceu e 

denunciando também a cunhada:  

 

Disse o autor: então o irmão menor lhe relatou o que vira através da 
janela do palácio, e a desgraça que ocorria em seu palácio – que dez 
escravos em trajes femininos dormiam entre suas concubinas e 
mulheres durante a noite e o dia etc. etc., pois repetir agora toda a 
história seria perda de tempo – “e ao ver a desgraça que se abateu 
sobre você, as preocupações por causa da minha própria desgraça 
se dissiparam, e eu disse de mim para mim: ‘mesmo sendo meu 
irmão o maior rei da terra, sucedeu-lhe tamanha desgraça dentro de 
sua casa’. Foi assim que me libertei das preocupações e 
desapareceu aquilo que no peito eu carregava; reconfortei-me, comi e 
bebi. Eis o motivo de minha alegria e da recuperação de minha cor” 
(JAROUCHE, 2005, vol. I, p. 44 - 45). 

 

Ao armar uma emboscada para apanhar a rainha em flagrante, Ṧᾱhriyᾱr 

constata a traição da esposa e, desgostoso, convida o irmão a saírem pelo 

mundo afora, acreditando não existir no mundo, homens tão infelizes quanto 

eles: 

 

[...] “Você me acompanha no que eu vou fazer agora?”. O irmão 
respondeu: “Sim”. Ṧᾱhriyᾱr disse: “Vamos abandonar nosso reino e 
perambular em amor a Deus altíssimo. Vamos desaparecer daqui. Se 
por acaso encontrarmos alguém cuja desgraça seja pior do que a 
nossa, voltaremos caso contrário, continuaremos vagando pelo 
mundo, sem necessidade alguma de poder”. Disse Ṧᾱhzamᾱn: “Esse 
é um excelente parecer. Eu vou acompanhar você” (JAROUCHE, 
2005, vol. I, p. 46). 

 

Diante deste posicionamento dos reis, é que se dá o início um dos 

principais recursos literários do Livro das mil e uma noites: as histórias 

circulares. Umas enredadas às outras, como um circuito ou, como denominaria 

Tzvetan Todorov, histórias encaixadas12 : 

 

                                                           
12 Histórias encaixadas: tema será tratado no terceiro capítulo desta dissertação. 
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A aparição de uma nova personagem ocasiona infalivelmente a 
interrupção da história precedente, para que uma nova história, a que 
explica o “eu estou aqui agora” da nova personagem, nos seja 
contada. Uma história segunda é englobada na primeira; esse 
processo se chama encaixe (TODOROV, 2013, p. 123). 

 

A história intitulada O gênio e a jovem sequestrada continua a narração 

da viagem de expurgo dos reis. Em certo ponto desta viagem, eles se deparam 

com um ifrit13 e uma jovem sequestrada por ele. Sob a ameaça de acordar o 

demônio e matá-los, ela os obriga a copularem com ela: “Vamos, comecem a 

copular e me satisfaçam, senão vou acordar o ifrit para que ele mate vocês” 

(JAROUCHE, 2005). 

Após a cópula, a jovem os obriga a entregarem seus anéis e somam 

estes dois anéis a mais 98 peças que, segundo a jovem, seriam a prova de que 

outros 98 homens a possuíram, assim como os reis acabaram de fazer. Nota-

se que, para a jovem, esta atitude significa sua vingança contra o ifrit, mesmo 

que esse ainda a possuísse trancada dentro de um baú após sequestrá-la na 

noite de seu casamento. 

Assustados, os reis entregam seus anéis e partem antes que o ifrit 

desperte. No caminho, eles concluem quão ardilosas e obstinadas as mulheres 

podem ser e resolvem voltar aos seus reinos, determinados a nunca mais se 

casarem novamente.  

Ao chegar ao reino, o rei Ṧᾱhriyᾱr ordena a seu vizir e homem de 

confiança que mate a sua esposa. Entrega-a ao vizir e este cumpre a ordem 

recebida. É neste momento que o Rei joga sobre todas as moças de seu reino, 

a maldição de desposá-las, ter com elas uma única noite e matá-las ao 

amanhecer. E assim se sucedeu, até o momento em que as jovens começaram 

a ficar escassas em seu reino.  

É válido observar neste momento que, o nome de Ṧahrᾱzᾱd, outrora 

apenas uma menção a título de informação sobre a vida do vizir, reaparece e 

tão somente características sobre sua sabedoria e comportamento exemplar 

são apresentadas.  

                                                           
13 Em Português ifrite (nome que os mulçumanos dão a todos os gênios perversos); ifrit é uma 
designação aproximada das palavras demônio ou diabo utilizada por Mamede Mustafa 
Jarouche em sua obra. Segundo ele advinda do Alcorão e indicaria neste, criatura sobre-
humana e maligna. Utilizado também na obra Eva Luna, de Isabel Allende que, conforme 
indicado na introdução desta dissertação, faz um desdobramento das Mil e uma noites em seu 
enredo.    
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Convém lembrar também que esta é outra característica, observada ao 

longo da obra milenar. As descrições das personagens são apenas sobre suas 

ações, agonias e objetivos de vida a curto ou longo prazo. Pouco se detalha 

sobre o local onde estão, vestimentas, características físicas ou suas 

personalidades. 

Dentro da obra, as personagens muitas vezes não são caracterizadas. 

Não há a mínima descrição de estados psicológicos das personagens, exceto 

conforme citado acima, quando estas estão agoniadas pelo que lhes é trazido 

no enredo de suas histórias (seja a própria morte, desgraça ou se serão 

transformadas em pássaros e assim permanecerão o resto de suas vidas e 

etc.). Suas descrições, para que possamos formar uma imagem das 

personagens, são feitas tão somente por seus atos (TODOROV, 2013). 

Retomando a menção à Ṧahrᾱzᾱd, é neste momento que a função de 

nossa personagem dentro do enredo da obra, começa a se formar. Ela informa 

a seu pai, a decisão de casar-se com o rei, a fim de acabar com a triste 

maldição arbitrariamente imposta às mulheres de seu reino:  

 

Disse o autor: certo dia, Ṧahrᾱzᾱd disse ao pai: “Eu vou lhe revelar, 
papai, o que me anda oculto pela mente. ” Ele perguntou: “E o que é? 
”. Ela respondeu: “Eu gostaria que você me casasse com o rei 
Ṧᾱhriyᾱr. Ou me converto em um motivo para a salvação das 
pessoas ou morro e me acabo, tornando-me igual a quem morreu e 
acabou” (JAROUCHE, 2005, vol. I, p. 49 - 50). 

 

O vizir tenta dissuadir a filha de tamanha loucura, desesperadamente, 

narrando a parábola O burro, o boi, o mercador e sua esposa. Neste momento, 

surge então, uma fábula, que foi transportada às páginas do Livro das mil e 

uma noites a propósito da elucidação dos exemplos do vizir. Inicia-se assim, 

uma malha de novas histórias, coligadas, costuradas umas às outras, para que 

formem uma narração enredada, transformando-se no livro.  

Convém salientar que, inferências demonstram que as histórias que 

formam a unidade do texto, são baseadas também na tradição de narrações de 

fatos, relatos, repassados de uma pessoa a outra, de um povo a outro14. Estes 

traços permanecem até os dias de hoje, conforme análise do especialista em 

línguas orientais: 

                                                           
14 Característica literária a ser discutida no terceiro capítulo deste trabalho. 
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[...] Um dos recursos dessa prática, fundamental na recolha dos 
relatos dos ḥadīṭes do profeta Maomé, era o isnᾱd, que consistia no 
encadeamento de testemunhos que efetuam uma regressão temporal 
linear- “ouvi de fulano, que ouviu de beltrano, que ouviu de sicrano, 
que ouviu de alano, etc.”. Eventualmente, os historiadores 
mulçumanos utilizam, além do princípio de regressão temporal, o da 
dispersão geográfica, obedecendo a estrutura de formulação 
semelhante: “ouvi de fulano, que esteve em tal lugar etc.” 
(JAROUCHE, 2005, vol. I, p. 17-18). 

 

O que chamamos fábulas, por muitas vezes, são histórias que se 

contam especialmente às crianças, em casa ou em escolas, sempre com o 

intuito de mostrar-lhes uma mensagem para reflexão ou lição de moral. 

Segundo o Dicionário de termos literários (2004), “fábula é uma narrativa curta, 

não raro identificada com o apólogo e a ´parábola’, em razão da moral implícita 

ou explícita que deve encerrar, e por sua estrutura dramática.” Portanto, bem 

como esta tradição, as fábulas contidas no Livro das mil e uma noites contam 

com a característica de serem histórias exemplares. Diz-se dessas histórias:  

 

Podem ser consideradas “histórias exemplares“ as que, baseando-se 
num sistema de metáforas e analogias que mantêm uma relação de 
espelho com seu texto de enunciação, têm a função de mover alguém 
a praticar determinada ação ou então demovê-lo de praticá-la. As 
histórias exemplares são um discurso de autoridade e pretendem 
provar que a inobservância de suas proposições resulta em prejuízo: 
“se você agir assim, ou se você não agir assim, irá suceder-lhe o 
mesmo que sucedeu a x” (JAROUCHE, 2005, vol. I, p. 22).  

 

Este posicionamento demonstra o sentido das palavras citadas acima. 

Em muitas das histórias das mil e uma noites, coloca-se em questão a índole 

das personagens. Muitas delas roubam, matam, trapaceiam, outras são 

castigadas por estas atitudes. Por meio da construção literária - bem elaborada 

nos manuscritos - estas metáforas e analogias são reveladas ao leitor ao longo 

da obra, impondo assim, a importância social das ações e palavras de líderes, 

pais, educadores ou qualquer outra figura de liderança, que possa influenciar 

atos e palavras de qualquer cidadão. Além disso, constituem dentro da obra, 

sua autenticidade e verossimilhança. 

Testemunhamos neste momento o valor da obra que, mesmo tendo 

manuscritos datados do século VII, VIII, consegue mostrar a adultos e crianças, 
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mensagens de boa conduta e valores que ultrapassam o tempo. Mostram-se 

modernas e contemporâneas, conforme palavras de Walter Benjamin em seu 

famoso ensaio “O Narrador”: 

 

[...] A informação só tem valor no momento em que é nova. Ela só 
vive nesse momento, precisa entregar-se inteiramente a ele e sem 
perda de tempo tem que se explicar nele. Muito diferente da narrativa. 
Ela não se esgota jamais. Ela conserva suas forças e depois de muito 
tempo ainda é capaz de desdobramentos (BENJAMIN, 2012, p. 220). 

 

As histórias exemplares e a narração de fatos são características da 

cultura árabe-mulçumana e de toda a cultura antiga e medieval e, são desta 

forma, preconizadas nas histórias narradas pelo Vizir, ao receber de Ṧahrᾱzᾱd 

a notícia de que ela se casaria com o rei. 

A história contada por ele, a fim de dissuadí-la e convencê-la a mudar de 

ideia, não surte efeito e ele então, informa ao Rei que lhe dará sua filha mais 

velha como esposa. Diante de tal posicionamento e, mesmo intrigado com a 

decisão do vizir, o Rei aceita e pede que a moça seja assim, trazida ao palácio 

à noite. Por sua vez, é neste momento que Ṧahrᾱzᾱd revela à irmã Dīnᾱrzᾱd 

seu plano: 

 
[...] ”Minha irmãzinha, preste bem atenção no que vou lhe 
recomendar: assim que eu subir até o rei, vou mandar chama-la. 
Você subirá e, quando vir que o reio já se satisfez em mim, diga-me: ‘ 
Ó irmãzinha, se você não estiver dormindo, conte-me uma historinha’. 
Então eu contarei a vocês histórias que serão o motivo da minha 
salvação e da liberdade de toda esta nação, pois farão o rei 
abandonar o costume de matar suas mulheres” (JAROUCHE, 2005, 
vol. I, p. 56). 

 

E, conforme planejado pelas moças, ao final da cópula, Ṧahrᾱzᾱd pede 

ao Rei permissão para chamar sua irmã e despedir-se dela.  

 

Assim, no momento oportuno, Dīnᾱrzᾱd pigarreou e disse: “Minha 
irmãzinha, se você não estiver dormindo, conte-me uma de suas 
belas historinhas com as quais costumávamos atravessar nossos 
serões, para que eu possa despedir-me de você antes do amanhecer, 
pois não sei o que vai lhe acontecer amanhã”. Ṧahrᾱzᾱd disse ao rei 
Ṧᾱhriyᾱr: “Com a sua permissão eu contarei”. Ele respondeu: 
“Permissão concedida”. Ṧahrᾱzᾱd ficou contente e disse: Ouça” 
(JAROUCHE, 2005, vol. I, p. 56). 
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É a partir do fragmento acima que se inicia então, a história O mercador 

e o gênio. Em outras palavras, é neste ponto culminante que se inicia a 

primeira noite, das espantosas histórias das mil e uma noites em que 

Ṧahrᾱzᾱd, a fim de alcançar seu objetivo, ludibria o Rei e põe em prática seu 

plano. 

 

1.3. A última noite  

 

Em conformidade com o que já fora aqui mencionado, o Livro das mil e 

uma noites não possui ordem numérica nem cronológica e 

surpreendentemente, nem mesmo a milésima primeira noite ...  

O volume três da obra de Jarouche (ramo egípcio) é encerrado por ele 

na 929ª noite, após Ṧahrᾱzᾱd terminar a história do Rei da Índia e seu vizir: 

Com o conhecido final de conto de fadas, “... e viveram felizes para sempre! ”, 

ter-se-ia terminado a 929ª noite das histórias das mil e uma noites: 

 

[Prosseguiu Ṧahrᾱzᾱd]: “Foi isso que nos chegou, ó rei do tempo, da 
história do vizir e de seu rei Ṧᾱh Bᾱḫt”. Sumamente espantado com 
Ṧahrᾱzᾱd, o rei aproximou-se de seu coração, tamanho era o seu 
amor por ela, que adquiria cada vez mais valor e, pensou: “Por Deus 
que alguém como ela não merece a morte, pois o destino não 
permitirá que surja outra igual. Por Deus que eu estava enceguecido, 
e se ele, com sua misericórdia, não me tivesse endireitado e me 
agraciado com ela – que me contou esplêndidos paradigmas, 
situações verdadeiras, admoestações verazes e agradáveis anedotas 
–, eu não teria retomado o bom caminho! Louvores a Deus por isso, e 
a ele eu rogo que no fim me faça ficar com ela, como o vizir com o rei 
Ṧᾱh Bᾱḫt”. Em seguida, vencido pelo sono, o rei Ṧᾱhriyᾱr dormiu, 
excelso seja aquele que não dorme! (JAROUCHE, 2015, vol. 3, p. 
326). 

 

Similarmente termina a milésima noite do ramo egípcio, no volume 4. Ao 

se completar a milésima noite e, após ouvir a narração da história, o rei 

Ṧᾱhriyᾱr se volta a seus próprios pensamentos e reflete sobre as histórias 

contadas. Ele reconhece a inigualável bondade e talento de Ṧahrᾱzᾱd e reúne 

todos os seus subordinados, para comunicar que se arrependera das mortes 

das moças anteriores. 
Anunciando seu casamento com Ṧahrᾱzᾱd, adicionalmente o rei chama 

seu irmão mais novo para a celebração de tão feliz momento. Este relata ao 
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irmão, detalhadamente o que ocorrera, todas as belas histórias narradas por 

Ṧahrᾱzᾱd e faz assim, com que Ṧᾱhzamᾱn desejasse desposar a irmã de 

Ṧahrᾱzᾱd, Dunyᾱzᾱd. Ao receberem a proposta, como condição, as irmãs 

pediram que não as separassem e vivessem, desta forma, todos no mesmo 

reino.  

A condição foi prontamente aceita e as celebrações estenderam-se por 

vários dias. A felicidade dos súditos e dos reis era plena. O reino foi dividido e 

cada um dos reis o comandava em dias alternados. O rei Ṧᾱhriyᾱr convocou 

historiadores e copistas para que ouvissem e compilassem todas as histórias, 

crônicas e anedotas contadas pela esposa Ṧahrᾱzᾱd. 

Da mesma maneira que a história teria sido iniciada no volume um, a 

milésima noite do volume quatro termina com suas personagens sob a graça 

de Deus e, outorgando a este, a responsabilidade de tudo que lhes ocorrera, 

característica esta, própria da religião mulçumana. 

 

[...] e então eles escreveram tudo quanto lhes ordenara do início ao 
fim, que são as mil e uma noites e o que nelas ocorreu de histórias 
maravilhosas e sentenças preciosas; preencheram trinta volumes que 
o rei Ṧᾱhriyᾱr depositou na biblioteca do seu reino, no local onde 
estudava. Os reis se estabeleceram com as suas esposas na 
condição mais prazerosa, na vida mais opulenta, deliciosa e feliz; 
Deus substituiu a sua tristeza por alegria, e assim eles 
permaneceram por um bom tempo, por boas noites e momentos, até 
que lhes adveio o destruidor dos prazeres e dispersador das 
comunidades, e todos se transferiram para a misericórdia de Deus 
altíssimo, entronizando-se então um novo rei no lugar deles, pois 
Deus dá o seu reino para quem quiser, ele que é rápido na prestação 
de contas, Deus, o único, o benfeitor. 
Conclui-se a história, com os louvores a Deus e a sua ajuda, êxito, 
generosidade e graça. É exata e perfeitamente isto o que chegou até 
nós da história deles e das suas notícias. Louvores a deus em 
qualquer situação. Deus altíssimo é quem conduz ao acerto. 
Concluiu-se15 (JAROUCHE, 2015, vol. 4, p. 439 e 440). 

 

Entendemos assim que as emoções e sentimentos trazidos pela 

intrigante trama do Livro das mil e uma noites possibilitam desdobramentos e 

novas leituras para a obra na contemporaneidade. Isto posto, o vigor e a 

potencialidade de Ṧahrᾱzᾱd, sua presença no conteúdo e na forma, estão 

presentes na obra de Nélida Piñon, Vozes do deserto.  

                                                           
15 Este é o final mais antigo documentado. 
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Para nós impõe-se a questão: como características de trama e enredo 

(conteúdo e forma) de uma narrativa da tradição são recontadas por Nélida 

Piñon no gênero romance. 

Visto que, segundo Ian Watt (1990), o romance é inovador. Algumas 

narrativas tradicionais (caso do Livro das mil e uma noites) refletiam sua 

cultura, baseavam-se na história ou na fábula derivadas dos modelos aceitos 

pelos gêneros anteriores. Mas o romance possui como critério fundamental a 

fidelidade à experiência individual – a qual é sempre única e, portanto, nova. 

Assim, o romance é o veículo literário de uma cultura que, nos últimos séculos, 

conferiu um valor à originalidade, à novidade. Vemos neste aspecto a inovação 

de Nélida, quando opta pelo gênero romance para transportar o leitor a um 

Oriente Médio atualizado, desafiador e transgressor. Confirmando assim outra 

característica do gênero: a constante renovação e, simultaneamente, o diálogo 

com a tradição. 
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CAPÍTULO 2 - Aproximações entre Vozes do deserto e o Livro das mil e 

uma noites  

 

A cada noite Scherezade envolve o Califa em teia sutil.  
Apazigua lhe os nervos, enquanto seus ritmos 

narrativos expressam a dança dos sentimentos.  
- Nélida Piñon 

 

Por séculos e séculos, as cativantes histórias do Livro das mil e uma 

noites têm encantado o mundo e levado seus leitores a esfregarem lâmpadas 

mágicas, desbravarem mares junto às palavras que descrevem as aventuras 

do marujo Simbad, ou ainda, os feito proferir a célebre frase “Ó sésamo, abra a 

sua porta”16. 

Obras cinematográficas, teatrais e artísticas celebram a importância 

desse fenômeno literário, ao longo dos séculos. Dessa forma, é importante 

percebermos que hoje, somos capazes de identificar as histórias ou dizeres 

acima também por rememoração de adaptações literárias, filmes ou desenhos 

animados que foram baseados nos contos da narradora Ṧahrᾱzᾱd. Entre estas 

rememorações encontramos a obra da romancista brasileira Nélida Piñon, 

Vozes do deserto, e sua franca aproximação com a narradora. Nas páginas 

deste romance, Ṧahrᾱzᾱd vive e percorre tempo e espaço, estabelecendo-se 

na modernidade. 

Conforme Brunel, Pichois e Rousseau (1995), são por meio de 

analogias, paralelos e conexões, que essas obras se encontram, sejam em 

tempo ou espaço distintos ou próximos. Tal confluência realiza-se a partir de 

uma peça central, um diálogo: 

 
[...] a arte metódica, pela busca de ligações de analogia, de 
parentesco e de influência, de aproximar a literatura dos outros 
domínios da expressão ou do conhecimento, ou então os fatos e os 
textos literários entre eles, distantes ou não no tempo e no espaço, 
contanto que eles pertençam a várias línguas ou várias culturas 
participando de uma mesma tradição, a fim de melhor descrevê-los, 
compreendê-los e apreciá-los (BRUNEL-PICHOIS-ROUSSEAU, 
1995, p. 140). 

 

Em seu texto Metalinguagem & outras metas (1929), Haroldo de 

Campos inicia suas observações lembrando as palavras do ensaísta Albercht 

                                                           
16 JAROUCHE, vol.4, p. 445 
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Fabri (1958) na revista Augenblick, nº 1, quando este afirma que “a essência da 

arte é a tautologia, pois as obras artísticas não significam, mas são”. Segundo 

dicionários da língua portuguesa, o verbo ser pode designar aquele que possui 

identidade, que tem existência real. Desse modo, inferimos pelas palavras de 

Haroldo de Campos que as obras artísticas suscitadas por outras possuem 

características e existência próprias. Elas deixam de ser apenas 

rememorações transformando-se em ímpares; são então novas obras. 

Também, a conversão dos eixos a qual nos referimos anteriormente 

pode ser encontrada, em telenovelas, cinema, teatro, músicas, imagens, artes 

plásticas, arquitetura, danças e tantos outros domínios artísticos possibilitados 

por esta tautologia e propagação.   

Certas obras podem ser tão determinantes que levam sua 

potencialidade aos mais variados espaços e épocas. Visto que “[...] A literatura 

nasce da literatura; cada obra é uma continuação, por consentimento ou 

contestação, das obras anteriores, dos gêneros e temas já existentes. Escrever 

é, pois, dialogar com a literatura anterior e com o contemporâneo” (MOISÉS, 

1990, p. 94). Obras que se prolongam e se rompem na contemporaneidade 

estão coligadas pela literatura e, sempre que um novo texto é engendrado por 

outro, a reminiscência da literatura anterior é postulada.  

Assim, literatura gera literatura e resulta em uma tradição que, não está 

apenas em constante mutação17, mas que permite a receptividade das obras, 

próprias ou alheias, perpetuando sua intensidade e longevidade. Apreciadores 

de textos e obras literárias, ao construírem novas percepções ou polisistemas 

incorporam enredos e histórias consagradas a outras referências textuais. Eles 

personificam uma obra literária, até mesmo em um novo campo, tempo ou 

espaço. “O tratamento que se dedica à literatura ou às artes em geral, resulta 

em atribuir, por aqueles que sobre elas se debruçam, variados conceitos e 

funções, sempre atrelados às condições históricas e sociais de cada tempo e 

lugar” (BASTAZIN, 2006, p. 02). 

Em seu texto O próprio e o alheio (2003), Carvalhal torna a afirmar que 

Roland Barthes já teria nos apontado a conversa feita entre textos ao longo dos 

tempos. Para Barthes, autores não conseguem distanciar-se do poder exercido 

                                                           
17 BORGES (2000). 



35 
    

por pensamentos ou teorias anteriores. Ele traz assim, a ideia de uma 

comunidade textual: “O bom texto é valorizado por todos os textos da literatura, 

não só pelo que ele representa (diferenças e similitudes), mas, porque na 

literatura, ele jamais será um texto isolado” (BARTHES, 1971)18. Em outras 

palavras, dificilmente nos distanciamos ou nos separamos de outras 

referências textuais. Muitas das afirmações sobre Literatura Comparada 

confirmam o vigor de certos textos e a disseminação de suas ideias junto a 

distintas comunidades:  

 
O conhecimento da Literatura Comparada ensinou-nos, entre outras 
coisas, a conceber o fenômeno literário como um fenômeno de 
cultura, a nunca esquecer que um texto literário é uma forma especial 
de comunicação e, consequentemente, de simbolização do mundo. 
Em suma: a nunca dissociar “literariedade” e contexto cultural, 
mesmo social, dado que o fenômeno literário é também um 
processus de socialização, pela própria existência do público leitor, 
das relações entre produção literária e realidades sociais 
(MACHADO; PAGEAUX. 1998, p. 166). 

 

Tal discurso e citação revisitam o que no início deste trabalho fora 

explanado sobre procurarmos estabelecer, no estudo de Vozes do deserto, as 

tessituras de sua protagonista frente à narradora do Livro das mil e uma noites, 

e não compararmos as obras. Nesta perspectiva, relevamos mais uma vez que 

encontramos na leitura de Vozes do deserto e do Livro das mil e uma noites 

variadas questões para estudo literário. Parafraseando os autores acima, estas 

questões não podem ser dissociadas de nosso trabalho, nem apartadas da 

análise do romance que forma o corpus desta dissertação. 

Por isso, a fim de demonstrarmos a propagação das relações entre 

ambas as obras e protagonistas, trazemos as palavras de Mikhail Miklílovitch 

Bakhtin ao observar que:  

 

O artista-prosador edifica este multidiscurso social em volta do objeto 
até a conclusão da imagem, impregnada pela plenitude das 
ressonâncias dialógicas, artisticamente calculadas em todas as 
vozes, e entonações essenciais desse plurilinguismo. Mas, como 
dissemos, qualquer discurso da prosa extra artística - de costumes, 
retórica, da ciência - não pode deixar de se orientar para o "já dito", 
para o "conhecido", para a "opinião pública", etc. A orientação 
dialógica é naturalmente um fenômeno próprio a todo o discurso. 

                                                           
18 Le text unique vaut pour tous les textes de la littérature non en ce qu´il les représente (les 
abstrait et les égalise), mais en ce que la littérature elle-même n´est jamais qu´un seul texte. 
(Barthes, R. Op.cit. Paris, Seuil, 1971, p. 18/19.). (Tradução da autora). 
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Trata-se da orientação natural de qualquer discurso vivo. Em todos os 
seus caminhos até o objeto, em todas as direções, o discurso se 
encontra com o discurso de outrem e não pode deixar de participar, 
com ele, de uma interação viva e tensa. Apenas o Adão mítico que 
chegou com a primeira palavra num mundo virgem, ainda não 
desacreditado, somente este Adão podia realmente evitar por 
completo esta mútua-orientação dialógica do discurso alheio para o 
objeto. Para o discurso humano, concreto e histórico, isso não é 
possível: só em certa medida e convencionalmente é que pode dela 
se afastar (BAKHTIN, 2002, p. 88). 

 

Depreende-se que dificilmente encontraremos um texto, projetado no 

universo literário, livre do influxo destas ressonâncias dialógicas. Por outro 

lado, devido a sua especificidade literária, o mesmo discurso dialogado pode 

trazer um novo resultado estético. Revivido em nossos dias, encontramos no 

romance Vozes do deserto a propagação e resultado de alguns destes ecos 

que se cruzam ao longo do tempo e espaço literário.   

 

2.1.  Scherezade: superfícies textuais 

 

Nos anos 1960, a multiplicidade de discursos, conceitos e reflexões 

sobre dialogismo estabelecidos por Bakhtin estavam em constante debate19.  

 
[...] Bakhtin afirma que tudo que é dito, tudo que é expresso por um 
falante, por um enunciador, não pertence só a ele. Em todo o 
discurso são percebidas vozes, às vezes infinitamente distantes, 
anônimas, quase impessoais, quase imperceptíveis, assim como as 
vozes próximas que ecoam simultaneamente no momento da fala. 
Aqui, com certeza, é possível pensar tanto na relatividade da autoria 
individual vivenciada por Bakhtin e presente na sua concepção 
dialógica, quanto na sua própria maneira de apropriar-se do discurso 
alheio [...] (BRAIT, 2011, p. 14). 

 

A partir dos conceitos postulados por este teórico, o termo 

intertextualidade foi cunhado por Julia Kristeva, em 1966, indicando a presença 

de um texto anterior, no texto do presente. Essa presença pode se dar de 

vários modos: temática, na estrutura formal, na materialidade linguística, na 

aproximação de personagens, espaços e imagens criando um outro olhar, uma 

outra representação acerca de um texto literário anterior. 

 

                                                           
19 SAMOYAULT, 2008 
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[..] Bakhtin é um dos primeiros a substituir a découpage estatística 
dos textos por um modelo no qual a estrutura literária não é, mas 
onde ela se elabora em relação a uma outra estrutura. Essa 
dinamização do estruturalismo só é possível a partir de uma 
concepção segundo a qual a palavra literária não é um ponto (um 
sentido fixo), mas um cruzamento de superfícies textuais, um diálogo 
de diversas escrituras: do escritor, do destinatário (ou da 
personagem), do contexto cultural atual ou anterior (KRISTEVA, 
2005, p. 66)20. 

  

Na sequência desta análise, rememoremos a argumentação nas páginas 

anteriores quando dizemos que literatura gera literatura. Apreendemos assim 

que, uma estrutura literária não é estática, mas sim, dinâmica. Textos recentes 

nascem todo o momento de preceitos advindos de uma estrutura anterior. Julia 

Kristeva estabeleceu então que, a intertextualidade vai além do diálogo e essa 

só pode ocorrer de um texto para outro, de formas distintas, representadas pelo 

poder de criação do autor do novo texto. Nas palavras desta:  

 

[...] Bakhtin foi o primeiro a introduzir na teoria literária: todo texto se 
constrói como mosaico de citações, todo texto é absorção e 
transformação de um outro texto. Em lugar da noção de 
intersubjetividade, instala-se a de intertextualidade e a linguagem 
poética lê-se pelo menos como dupla (KRISTEVA, 2005, p. 68)21. 

 

Se o dialogismo releva a variedade de vozes em um texto e suas 

propagações nos mais variados discursos, a intertextualidade aproxima os 

discursos por esta propagação e renova o texto, fomentando outros. “A 

intertextualidade deve ser compreendida antes de tudo como uma prática do 

sistema e da multiplicidade dos textos” (SAMOYAULT, 2008, p. 43). 

A partir disto, termos e práticas gerados também buscaram definições 

próprias e lugar no espaço literário. Aproximação, citação, pastiche, alusão, 

plágio, referência, paródia entre outros são intertextos formadores da 

intertextualidade22.  

                                                           
20 Grifo da autora. 
21 Grifo da autora. 
22 “A citação é imediatamente identificável graças ao uso de marcas tipográficas específicas. 
As aspas, os itálicos, a eventual separação do texto citado distinguem os fragmentos 
emprestados. Se basta uma dessas marcas para assinalar a citação, a ausência total de 
tipografia própria transforma a citação em plágio, cuja definição mínima poderia ser a citação 
sem aspas, a citação não marcada. Com a citação, em compensação, a heterogeneidade fica 
nitidamente visível entre texto citado e texto que cita: portanto, a citação sempre faz parecer a 
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As práticas e conceitos sobre a intertextualidade continuaram a ser 

exaustivamente debatidos. Especialmente no que diz respeito à leitura que 

Julia Kristeva opera ao dialogismo de Bakhtin para constituí-lo. José Luiz Fiorin 

escreve: “a rica e multifacetada concepção do dialogismo em Bakhtin se opôs 

ao conceito redutor, pobre e, ao mesmo tempo, vago e impreciso de 

intertextualidade. Foi Kristeva quem, no ambiente do estruturalismo francês nos 

anos 60, pôs em voga esse conceito.” (BARROS & FIORIN, 2011, p. 29). 

Ponderamos, pois apesar de reconhecermos, junto com Fiorin, que o conceito 

de intertextualidade é amplamente devedor do dialogismo de Bakhtin e seu uso 

está banalizado, ele em si não pode ser descartado. Visto que contribui 

sobremaneira para a interpretação de obras como a em questão neste 

trabalho.  

 
A intertextualidade, como propriedade descrita, passou a significar 
um procedimento indispensável à investigação das relações entre os 
diversos textos. Tornou-se chave para a leitura e um modo de 
problematiza-la. Como sinônimo das relações que um texto mantém 
com um corpus textual pré ou coexistente, a intertextualidade passou 
a orientar a interpretação, que não pode mais desconhecer os 
desdobramentos de significados e vai entrelaça-los como a própria 
origem etimológica da palavra esclarece: texere, isto é, tecer, tramar 
(CARVALHAL, 2003, p. 128). 

 

A intertextualidade direciona o entendimento e relacionamento entre os 

textos. Ela faz com que os sentidos encobertos no intertexto se sobressaiam, 

mostrando suas faces e desejos, renovadas ou não. Frente ao conceito de 

dialogismo instituído por Bakhtin, a intertextualidade encontrou a fenda 

adequada para transpassar a sua chave (conforme metáfora na citação acima) 

e encontrou no romance, as vozes que necessitava para fazer-se ouvida.  

Os textos se renovam, mas a aproximação entre eles é inevitável. O 

intertexto não retira as qualidades do texto primeiro, ao contrário, ele o 

revitaliza. Deparamo-nos então no romance, com as amostras deste gênero 

dialógico que validam a importância da intertextualidade.  

 

[...] de Bakhtin à Kristeva, do dialogismo à intertextualidade, vemos 
que os fenômenos descritos são os mesmos. Entretanto, tal como foi 

                                                                                                                                                                          
relação do autor que cita com a biblioteca, assim como a dupla enunciação que resulta dessa 
inserção.” (SAMOYAULT, 2008, p. 49) 
As discussões sobre aproximação, referência, paródia e pastiche serão arroladas mais adiante 
neste capítulo.  
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colocado àquela época, o conceito de intertextualidade não é tão 
metodológico quanto o do dialogismo, o que consiste em grande 
parte a causa de suas reinterpretações posteriores. Sua falta de 
sustentação implica, ao ser retomado, sua modificação, adaptada a 
outras proposições teóricas, menos transformacionais que 
relacionais, a outras problemáticas (a da leitura, por exemplo): logo a 
intertextualidade não se contentará mais em ser uma simples 
designação, mas se esforçará por constituir um conceito operatório 
(SAMOYAULT, 2008, p. 22). 

 

Foi assim que a intertextualidade galgou seu lugar e mostrou-se 

essencial aos estudos literários. Apesar de próxima ao dialogismo, ela revela 

seu vigor quando seus mais variados intertextos conseguem se estabelecer 

perpetuando o texto anterior.  

Levando em consideração a análise realizada até este momento, 

aferimos que, encontramos Vozes do deserto e o Livro das mil e uma noites 

intimamente ligados por meio de sua estrutura e cingidos por uma linha 

intertextualmente traçada. No romance, a intertextualidade apresenta seu ponto 

de partida já em sua primeira palavra: Scherezade [...]23, e ao continuarmos 

sua leitura:  

 
Tenta {Scherezade} convencer o pai de ser a única capaz de 
interromper a sequência das mortes dadas às donzelas do reino. Não 
suporta ver o triunfo do mal que se estampa no rosto do Califa. Quer 
opor-se à desdita que atinge os lares de Bagdá e arredores, 
oferecendo-se ao soberano em sedicioso holocausto.  
O pai reage ao ouvir sua proposta. Suplica que desista, sem alterar a 
decisão da filha. Volta a insistir, desta vez, golpeando a pureza da 
língua árabe, pode emprestadas as imprecações, as palavras 
espúrias, bastardas, escatológicas, que os beduínos usavam 
indistintamente em meio à ira e aos folguedos. [...] (PIÑON, 2005, p. 
7). 

 

A protagonista de Vozes do deserto entretém o Califa fazendo com que 

este poupe sua vida, dia após dia. Determinada a transformar a sua posição no 

reino, de simples moça deflorada e morta, àquela que salvará e resgatará a 

honra das mulheres de Bagdá, Scherezade é, ao mesmo tempo, reconstruída e 

revisitada nas páginas do romance.  

Nélida Piñon apresenta nomes de personagens reconhecidos, a luta do 

pai da moça em impedi-la de casar-se com o Califa, o ambiente em que a 

                                                           
23 PIÑON, 2005, p. 7 
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narração acontece e, acima de tudo, o mote principal desenvolvido na obra 

milenar: a mulher que narra para não morrer24.  

Constatamos que o resultado obtido por meio desta atualização 

arquitetada por Nélida Piñon revigorou, notavelmente, o texto da tradição oral. 

Tanto que a brasileira recebeu, por este romance, o Prêmio Jaboti em duas 

categorias. Vê-se claramente no romance estudado a perpetuação de uma 

história acrônica. 

Outro exemplo é o pedido por uma história noturna contido nas duas 

narrativas. A obrigação de ambas as personagens - Dīnᾱrzᾱrd e Dinazarda - é 

aguardar o final da cópula entre a irmã e o parceiro para pedir às narradoras, 

uma história.  

A fim de estabelecermos paralelos, primeiramente anunciamos o trecho 

da obra de Mamede Mustafa Jarouche. Na sequência, trazemos o trecho do 

romance Vozes do deserto, de Nélida Piñon. Repara-se no trecho do romance 

que a personagem Dinazarda - irmã de Scherezade - detêm-se em 

pensamentos distantes, desviando-se por alguns instantes de sua obrigação:  

 
Disse o autor: e a aurora alcançou Ṧahrᾱzᾱd, que parou de falar. Sua 
irmã Dīnᾱrzᾱrd lhe disse: “Como é bela a sua história, maninha” e, ela 
respondeu: “Na próxima noite, se eu viver e o rei me preservar, eu 
vou lhes contar a continuação, que é mais admirável e espantosa” 
(JAROUCHE, 2005, vol. I, p. 72). 
 
Cresce o silêncio no meio da noite. Apesar da penumbra, Dinazarda 
enxerga a irmã prostrada na cama, rendida. Em gesto impensado, 
debruça-se sobre as coxas da irmã, segue o impulso piedoso de 
lamber o sangue coagulado entre suas coxas. Reergue-se logo, 
arrependida, tentando emendar uma situação conflituosa. Disposta a 
lutar, não se abate, inclina-se em profunda reverência. Murmura sons 
que o Califa mal registra, mas cujas palavras, corajosas, despertam-
lhe a vontade de ouvi-la. Dinazarda aumenta o tom da voz, para só 
emudecer depois de arrancar do Califa a promessa de ouvir 
Scherezade. Só então ajuda a irmã a contar sua primeira história 
(PIÑON, 2005, pg. 23). 

 

Conforme os excertos acima, percebemos que, antes da execução da 

função que ambas as irmãs possuem, no romance, o leitor é direcionado para 

as impressões e sentimentos de Dinazarda e não apenas às histórias narradas. 

                                                           
24 A análise literária do romance será estabelecida no terceiro capítulo deste trabalho. Aqui, 
contemplaremos os aspectos conceituais vislumbrados em Vozes do deserto. 
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Ao contrário do texto da tradição, ao desviar-se de sua principal função - pedir 

à irmã as histórias noturnas - Dinazarda é renovada e ressignificada no enredo 

romanesco. Nélida Piñon confere à trama, uma relação lógica, intertextual e 

concreto-semântica ao Livro das mil e uma noites. Nota-se então o paralelismo 

com as considerações de Barros e Fiorin sobre a intertextualidade: 

 
O conceito de intertextualidade concerne ao processo de construção, 
reprodução ou transformação do sentido. 
[...] A intertextualidade é o processo de incorporação de um texto em 
outro, seja para reproduzir o sentido incorporado, seja para 
transformá-lo (BARROS & FIORIN, 2011, p. 29-30). 

 

A intertextualidade é o resultado de véus textuais emaranhados que se 

encontram, predizendo os elementos dos textos literários. O termo utilizado por 

Tânia Carvalhal é categórico ao explicar essa tessitura textual - heterotextual: 

“Desse modo, o texto ressalta sua natureza heterotextual, sendo penetrado de 

alteridade, constituído de outras palavras além das próprias” (CARVALHAL, 

2003, p. 127). 

A autora brasileira cria em seu romance vida e rotina paralelas à 

realidade apresentada para sua protagonista no Livro das mil e uma noites. A 

natureza heterotextual ascendida na revitalização da narrativa é atribuída ao 

romance quando Nélida Piñon apresenta ao seu leitor outras problemáticas. 

Dessa forma, o texto da tradição oral deixa de ser único e passa a ser 

estruturado de maneira adicional. Além das fábulas criadas pela protagonista, 

outras perspectivas são desenvolvidas. Temas, tais como as vozes das 

mulheres na obra, a influência de Fátima, o desfecho inovador para Dinazarda 

e Jasmine entre outros, são desenvolvidos ao longo do romance e serão 

aprofundados no terceiro capítulo desta dissertação.  

 

2.2. Uma discussão a caminho da atualização no romance  

 

Além da literatura, observamos no início deste capítulo que outros 

domínios artísticos estão ligados à intertextualidade. Vimos também que a 

intertextualidade leva à configuração de novas práticas metodológicas próprias 

ao discurso. Algumas delas partem de um texto anterior, outras, criam-se de 
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um texto anterior. A partir destas colocações, julga-se necessário a discussão 

de algumas delas. Em especial, duas caminham muito próximas: a paródia e a 

apropriação. Esta última apresenta-se imprescindível à análise do objeto deste 

trabalho.  

Como resultado de um trabalho de pesquisa de dez anos, em sua obra 

Paródia, paráfrase e Cia. (2003), Affonso Romano de Sant´Anna levanta 

questões sobre o uso da estilização, paráfrase, apropriação e paródia. Para 

ele, esses conceitos não podem ser estudados separadamente. O autor recorre 

não apenas à literatura para a discussão destes questionamentos, mas 

também à arte e comunicação.  

Entre as colocações desenvolvidas, Sant´Anna revela que inicialmente 

teria aproximado paráfrase e paródia, de mimeses. Entretanto, ao definir a 

paráfrase, ele situa a acepção de Karl Beckson e Arthur Ganz (1965) que diz:  

 
[...] é a reafirmação, em palavras diferentes, do mesmo sentido de 
uma obra escrita. Uma paráfrase pode ser uma afirmação geral da 
ideia de uma obra como esclarecimento de uma passagem difícil. Em 
geral ela se aproxima do original em extensão (SANT´ANNA, 2003, p. 
17). 

 

Também, segundo o estudioso, discussões intermináveis trataram das 

distinções entre paráfrase e tradução. Destacando as possíveis diferenças 

entre o discurso científico e o discurso poético, concluiu-se que “a 

compreensão de uma língua supõe que se possa fazer corresponder a cada 

enunciado outros enunciados desta mesma língua considerados sinônimos e 

semanticamente equivalentes” (p. 20). Em outras palavras, ao parafrasear cria-

se uma nova ou distinta estrutura para o texto anterior, seja ele uma tradução 

ou não. A paráfrase reafirma a força de textos ou palavras anteriores.  

Neste contexto, trazemos para apreciação o questionamento de Cielo 

Griselda Festino (2013) sobre o papel da tradução no complexo cenário atual. 

“The contemporary world should be understood as an act of translation” (p. 

106). Ao tomarmos como exemplo o trabalho de tradução realizado por 

Mamede Mustafa Jarouche, na obra Livro das mil e uma noites, salientamos a 

distância temporal percorrida entre os manuscritos utilizados pelo especialista 

em línguas árabes e o resultado de sua obra.  
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O autor transporta as noites orientais antigas para o ocidente 

contemporâneo, mantendo os detalhes e originalidade da atraente trama 

narrativa. Ressaltamos aqui também, a distância ente os povos e línguas 

(português e árabe). Dessa forma, entendemos que o trabalho de Jarouche 

ultrapassa uma simples paráfrase das falas do texto oriental.  

Debatendo-se com expressões ou palavras que não possuem tradução 

direta para o português, sua licença-poética certamente contornou estas 

dificuldades. Inserida na narrativa, sua voz perpassou o papel conferido a ele, 

de tradutor ou parafraseador para um coautor. Não obstante, sua voz própria 

trouxe para o português, textos milenares que se caracterizam como uma 

forma de paráfrase, que traduz literariamente os sentidos e símbolos do século 

VIII.  

Festino (2013) também prega que a tradução não deve ser entendida 

como uma ponte que aproxima línguas e culturas, passado e presente. A 

tradução é muitas vezes um trabalho paradoxal – conflitante, mas construtivo. 

Relevamos assim que, tanto a paráfrase quanto a tradução, são métodos 

intertextuais que projetam um texto anterior, renovado, em um novo momento 

literário. Ambos dão longevidade ao objeto trabalhado.  

Percorrendo assim, o caminho desenvolvido por Sant´Anna, chegamos 

agora à paródia. O autor afirmar que a paródia é um efeito de linguagem 

presente nas obras contemporâneas e relata que esta remonta da antiguidade. 

Para ele, provavelmente seu uso tenha se intensificado no século XIX e por 

isso nos pareça tão recente. No dizer de Sant´Anna: 

 

[...] efeito de linguagem que vem se tornando cada vez mais presente 
nas obras contemporâneas. A rigor, existe uma consonância entre 
paródia e modernidade. Desde que se iniciaram os movimentos 
renovadores da arte ocidental na segunda metade do século 19, e 
especialmente com os movimentos radicais do século 20, como o 
Futurismo (1909) e o Dadaísmo (1916), tem-se observado que a 
paródia é um efeito sintomático de algo que ocorre com a arte de 
nosso tempo. Ou seja: a frequência com que aparecem textos 
parodísticos testemunha que a arte contemporânea se compraz num 
exercício de linguagem onde a linguagem se dobra sobre si mesma 
num jogo de espelhos (SANT´ANNA, 2003, p. 7). 

 

Neste contexto, a paródia seria uma linguagem, uma representação 

contrária ao texto do qual se originou. A paródia nega seu texto anterior e, 

talvez por isso, o termo paródia seja até mais relacionado à comédia, já que “a 
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paródia de uma tragédia será uma comédia [...]; a paródia de uma comédia 

pode ser uma tragédia” (2003, p. 13-14).  

Para a paródia, bem como para os outros conceitos levantados em seu 

trabalho, o estudioso releva que o princípio intertextual só pode ser 

estabelecido se o leitor do texto presente conhecer e reconhecer o texto 

anterior. “É preciso um repertório ou memória cultural e literária para 

decodificar os textos superpostos” (2003, p. 26). Ao resumir a história literária 

de nosso país: 

 
Em outros termos: o Brasil até o séc. 18 viveu no domínio da 
paráfrase. Seja porque a epistelne da imitação era predominante no 
mundo ocidental, seja porque o país fosse ainda imaturo para 
produzir obras mais individualizadas. Um segundo período ocorre no 
séc. 19, uma espécie de descoberta da estilização. Neste sentido, o 
Romantismo é um avanço. Sendo um período de valorização do 
indivíduo, do nacionalismo e do subjetivismo, propicia uma 
caracterização ou particularização maior da literatura nacional. E 
enfim, um terceiro período seria o parodístico, e coincidiria com os 
movimentos de vanguarda que em nossa cultura são representados 
em torno do Modernismo (1922). Um período crítico, autocrítico e 
nossa cultura, em que, tecnicamente, a paródia foi muito utilizada (DE 
SANT´ANNA, 2003, p. 87). 

 

Diante dos posicionamentos traçados até aqui, depreendemos que a 

paródia é uma alteração total e contrária, inclusive da forma, do seu texto 

anterior. Neste âmbito, não encontramos um texto parodístico no romance de 

Nélida Piñon, ao contrário. Em Vozes do deserto é possível reconhecer que a 

autora usufrui da forma e trama da narrativa da tradição oral para o 

desdobramento de seu romance. 

Passamos agora às discussões sobre a estilização, para o autor, este 

conceito se encontraria no caminho entre a paráfrase e a paródia, para o 

alcance do intertexto. 

Nesta proximidade, o autor ressalta que a estilização está dentro de 

paródia e paráfrase. Em suas palavras: “[...] a estilização reforma esmaecendo, 

apagando a forma, mas sem modificação essencial da estrutura” (2003, p. 41). 

Assim, entende-se que a estilização é o resultado concreto, seja da paráfrase 

ou da paródia.  

A estilização é a realização concreta de um texto, que possibilita uma 

ramificação contrária ou próxima de sua origem. Não esqueçamos, 
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obviamente, que ao realizar esta estilização, o texto presente é sorvido de 

significação e unicidade.   

 
A estilização é a reprodução do conjunto dos procedimentos do 
“discurso de outrem”, isto é, do estilo de outrem. Estilos devem ser 
entendidos aqui como o conjunto das recorrências formais tanto no 
plano da expressão quanto no plano do conteúdo (manifestado, é 
claro) que produzem um efeito de sentido de individualização 
(FIORIN apud Denis Bertrand, 2011, p. 31). 

 

A partir destas deliberações, identificamos que tal discurso demonstra 

que Vozes do deserto estabelece uma relação na chave da estilização com o 

Livro das mil e uma noites. Haja visto, que o mote central da trama foi mantido, 

e transportado para a obra brasileira, Nélida Piñon insere novas 

particularidades aos protagonistas da intriga, bem como traz a maioria das 

personagens da obra milenar para seu romance.  

 
A insônia do Califa 
Conta-se, entre as histórias dos mais diversos povos, uma sobre o 
califa Hᾱrῡn Arraṧīd, mas – afirma quem faz esta narrativa – Deus é 
que sabe mais sobre o que já é ausência, e é mais sapiente sobre o 
que passou e se acabou entre gentes de tempos antigos.  
Certo dia, sentindo o peito opresso, o califa Hᾱrῡn Arraṧīd procurou 
por seu escravo Masrῡr e o chamou: “Masrῡr!”. Ele respondeu: “Estou 
aqui meu amo!” (JAROUCHE, 2012, vol. 4, p. 115). 

 

[...] E quando Scherezade interrompe a história ao clarear o dia, 
Dinazarda repousa pensando no abássida. Nas horas subsequentes, 
luta por conjurar sua silhueta, mas, partícipe deste jogo, lamenta a 
desdita de não ter, entre os vivos, sua carne túrgida e os olhos 
escuros. Só que a silhueta de Harum, em vez de agasalhá-la, cobre, 
em uma esquina do mercado, o corpo de uma estranha. No escuro, 
os ais da mulher, penetrada por Harum Al-Rachid, ressoam no 
descampado, vão além das muralhas, confundem-se com os suspiros 
que Dinazarda emite na calada da noite (PIÑON, 2005, p. 239-240). 

 

Dessa forma, observa-se que, se formos seguir as três principais 

relações intertextuais (paráfrase, paródia e estilização), a estilização predomina 

no romance contemporâneo em questão. Pois, apoia-se na narrativa tradicional 

para construir uma nova significação. Nessa perspectiva, contempla-se o que 

Bakhtin postula sobre as estruturas literárias manterem constante diálogo por 

meio do sujeito da escritura, destinatário e textos anteriores (FÁVERO, 2011), 

fundamentando a intertextualidade entre as obras. 

Ao distinguir o conceito de estilização frente à paródia, Sant´Anna 

postula que a paródia mostra uma discordância entre os textos, quando na 
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estilização não há diferença no plano das ideias. Ou seja, na estilização há um 

estilo distinto de se estabelecer e dizer o mesmo, um estilo próprio. Cabe 

observarmos de que maneira Nélida Piñon imprime autoria estética nessa 

relação intertextual. 

 

2.3. A conjuntura da apropriação e recriação na escrita de Vozes do 
deserto 

 

Ao iniciarmos a problematização do conceito de apropriação reiteramos 

ao leitor desta dissertação a percepção de que, para Bakhtin, o discurso não se 

constrói, mas se elabora em vista de outro e estes se encontram no tempo e 

espaço literário. O discurso toma proporções imensuráveis e ecoa vozes que 

não podem ser limitadas ou alcançadas pelo homem. 

Após as discussões sobre paráfrase, estilização e paródia, discutiremos 

sobre o conceito de apropriação. Conceito este primordial para a leitura de 

Vozes do deserto. A apropriação, ao contrário da paródia, é um conceito mais 

recentemente estudado. Dentro do âmbito das expressões artísticas, muitos 

são os trabalhos de adaptação desenvolvidos da literatura para o cinema, por 

exemplo.  

Até 2011, cerca de um terço de todos os filmes produzidos foram 

adaptações literárias25. Em geral, as adaptações reproduzem o que se 

considera ser a versão fiel da obra literária, ou uma versão modernizada. A 

exemplo destas adaptações cinematográficas, podemos nos perguntar: como 

renovar uma história da tradição oral, como a do Livro das mil e uma noites, 

para um leitor contemporâneo?  

Em Vozes do deserto, ao apropriar-se e atualizar a temática da moça 

que almeja salvação, a escritora não só desdobra, mas, recria e transporta à 

modernidade a trama advinda da obra oriental26. A forma com a qual lhe é 

possibilitada a expressão de sua individualidade por meio do romance faz com 

que a autora dê origem às novas histórias de Scherezade. 

                                                           
25 MASTERPIECE, Adaptation: from novel to film, 2011, p. 15  
26 Estas entre outras características encontradas na obra serão analisadas mais adiante, no 
próximo capítulo. 
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[..] a “apropriação criativa” em operação pode ser considerada como 
uma estratégia de redimensionamento dos modos de entendimento 
da autoria na dinâmica de forças do sistema literário, 
comprometendo, por tabela, a noção da obra, de originalidade e o 
próprio conceito de literatura” (AZEVEDO, 2015, p. 69).  

 

No entanto, parafraseando Tânia Carvalhal questionamos, como e em 

que medida a apropriação de uma fonte contribui para a configuração 

heterotextual do romance. Nota-se por entre os episódios da obra milenar, a 

força cultural e literária que carrega a personagem Ṧahrᾱzᾱd e sua narração.  

Imersa em sua alteridade, excedendo as histórias que já foram 

registradas nas páginas da narrativa tradicional, Nélida Piñon penetra e extrai 

do enredo oriental elementos que componham sua nova obra. Entre estes 

elementos está, por exemplo, a centralidade da narradora e seu contraste 

frente a protagonista Scherezade.  

O modelo da contadora milenar é absorvido e refletido pela autora no 

romance. Esta, por sua vez, integrando singularidade à protagonista de sua 

obra modificou o significado da mulher que deixa histórias em aberto todas as 

manhãs. O espelhamento e a recepção deste novo texto alimentam a literatura 

brasileira (CARVALHAL, 2003, p. 131).  

Ao expandir a imagem que temos da protagonista Scherezade em seu 

romance, Nélida transpõe a obra, criando uma nova versão da temática. 

Apropriando-se da forma do Livro das mil e uma noites, esta atualização, [...] 

esta transposição feita, que é em si mesma contextual, é também uma prática 

de produção textual, paralela à própria criação literária (CARVALHAL, 1993, p. 

47). 

Não obstante, outros elementos, tais como a agora madura Dinazarda 

do romance, a inserção das personagens Jasmine e Fátima bem como o 

enlace libertador de Scherezade são manifestações que corroboram esta 

renovação trazida por Nélida Piñon para o Livro das mil e uma noites. 

Todos estes elementos serão elencados sob a análise do literário no 

próximo capítulo. Por hora, afirmamos que se “escrever é, pois, reescrever... 

Repousar nos fundamentos existentes e contribuir para a uma criação 

continuada”, encontramos na protagonista de Vozes do Deserto, 

diferentemente da narradora milenar, um arquétipo fragmentado, com 
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autonomia para protagonizar e conceder espaço às vidas de outras 

personagens dentro da intriga da obra brasileira.  

A estes elementos referenciados acima chamamos rapports de valeur27 

e são eles, que mais nos tocam na intertextualidade entre as obras. 

Convencionamos a chamá-los de “valores” pois são advindos da obra oriental 

para a brasileira (o mote principalmente), entretanto, a reescrita de Nélida os 

ressignifica por meio de sua estética.  

As relações de valores identificadas na criação do romance confirmam a 

influência e vigor da narrativa oriental harmonizados na escrita da autora. 

Vejamos no trecho abaixo retirado do romance, um dos principais valores que 

fazem com que a romancista se aproprie do tema milenar e estabeleça uma 

nova trama por meio do ato criativo: a rotina de mortes matinais das parceiras 

do Califa. 

 

O cadafalso, de construção esmerada, fora erguido com a finalidade 
única de servir às jovens esposas do Califa, condenadas ao 
amanhecer. Por ordem do soberano, nenhum sangue vil, criminoso e 
traidor, além das jovens, mancharia o piso de mármore diariamente 
preparado para a cerimônia de execução das esposas. Uma função 
para a qual os carrascos, designados para este fim, mantinham-se 
em permanente vigília (PIÑON, 2005, p. 11). 

 

O trecho do romance confirma o que outrora já fora perpetuado na 

narrativa da tradição – as mulheres do aqui Califa, e não rei, que são mortas ao 

amanhecer. Submetemos agora à apreciação do leitor deste estudo, um trecho 

que mostra a atualização de Dinazarda no romance:  

 

Fora tão difícil convencer Dinazarda a segui-la quanto ganhar a 
autorização do pai. E embora lhe prometesse os créditos de qualquer 
vitória, Dinazarda não se deixara convencer, recusando-se a discutir 
o tema. Albergava, sem dúvida, outro tipo de ambição, sobre a qual 
nada dizia. Diferente de Scherezade, que zelava pela discrição, tudo 
nela chamava atenção. Ria alto, sem moderação, e dava várias 
ordens ao mesmo tempo, certa de ser obedecida. Não nascera para a 
imorredoura glória, mas tinha noção de que Scherezade lhe poderia 
trazer benefícios ou perdição. Um jogo perigoso, mas estimulante. Ao 
mesmo tempo, ressentia-se de que suas crônicas familiares jamais se 
alastrassem pelas dependências do palácio do Vizir, como as de 
Scherezade. Carentes de grandeza criativa, suas palavras não 
germinavam crença. Faltava-lhe a capacidade de adulterar a 
realidade, de encantar os ouvintes. Nenhum relato seu ganhando 

                                                           
27 Rapports de valeur (relações de valor) e Rapports de faits (relações de fato) – Tânia 
Carvalhal, p. 130, 2003 
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estatuto de mágico fora ancorar nas artérias caóticas de Bagdá 
(PIÑON, 2005, p. 63). 

 

Tal como o trecho anterior, a passagem indica como o romance 

contemporâneo está edificado na narrativa oriental, evolui e possibilita à 

romancista um novo texto. Destaca-se que a escritora nos fornece detalhes de 

personagens (tais como as descrições físicas de Scherezade) que nunca antes 

foram abordados na narrativa tradicional. No entanto, a força literária que traz o 

Livro das mil e uma noites possibilita à romancista o prolongamento da trama, 

concebendo dentro das páginas de seu romance, os rapports de faits, ou seja, 

uma renovação, uma ressignificação para a narrativa. 

Temos na apropriação mais do que uma reminiscência do texto anterior. 

Consequentemente, aos moldes deste texto anterior, teremos um renascimento 

literário com nova significação. Uma renovação da história da tradição oral, 

para um leitor contemporâneo. Neste jogo intertextual, obras, textos e 

discursos são harmonizados independentemente de seu local e momento no 

espaço literário. 
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CAPÍTULO 3 – As vozes que contam a Scherezade de Nélida Piñon 

 

Por seu vigor e proeminência, as histórias do Livro das mil e uma noites 

instigam povos e civilizações ao longo dos tempos. Literários, escritores, 

teóricos e outros especialistas têm estudado a obra com profundo interesse, 

muitas vezes, até recriado possíveis histórias ou desfechos para sua 

protagonista.  

Inclusa neste movimento de busca e renovação, também Nélida Piñon 

foi tomada por este encantamento e criou Vozes do deserto. Ao dar vida à 

Scherezade, a autora se insere nesta vertente e destrincha o que para ela 

seriam as 1001 noites da moça no castelo do Califa. 

No decorrer das discussões deste estudo acerca do romance, passamos 

pelo histórico do Livro das mil e uma noites, ponderarmos sobre a 

intertextualidade e a apropriação traçadas por Nélida, agora, partimos para a 

análise da obra brasileira. 

Este capítulo irá se concentrar em três principais aspectos: a 

revitalização da obra milenar e a transmissibilidade feita pela autora brasileira, 

as figuras femininas tão presentes na obra da tradição e cultivadas no romance 

brasileiro, finalizando com a teoria sobre a famosa noite 602 de Richard Burton.  

 

3.1. Nélida e os recontos: a transmissibilidade da narrativa oriental para o 
romance 

 

A autora já revelou ter escolhido Scherezade como protagonista do 

romance por reconhecer atemporalidade e magia à narradora da tradição. Além 

disso, a brasileira sempre se mostrou maravilhada com as aventuras de 

Simbad, o marinheiro. Igualmente, seu encantamento pelo Oriente Médio 

ressignificou Scherezade em nossos tempos. Revitalizando e criando a 

Scherezade de Vozes do Deserto, Nélida transforma a figura milenar da 

narradora da tradição no foco de sua obra. 

No primeiro capítulo desta dissertação explicamos as recorrentes 

asseverações de que a narradora oriental do Livro das mil e uma noites seria 



51 
    

um mito. Também se explicou que, apesar de seu vigor literário, influência e 

intertextualidade tocadas em cruzamentos diversos, a moça não deixa de ser 

uma personagem do texto da tradição. Por assim, chamamos a atenção para o 

excerto abaixo e arrolaremos sobre ele logo depois: 

 

A re-escritura do mito não é pois simplesmente repetição de sua 
história; ela conta também a história da sua história, o que é também 
uma função da intertextualidade: levar, para além da atualização de 
uma referência, o movimento de sua continuação na memória 
humana. Operações de transformação asseguram a sobrevida do 
mito e sua contínua passagem [...] (SAMOYAULT, 2008, p. 117). 

 

Acreditamos encontrar na citação acima o espelhamento da carga 

literária que traz Scherezade, nossa protagonista. Bem como na história 

milenar, o romance suscita o poder da narrativa feminina, entretanto, em Vozes 

do deserto, temos as revelações de um mundo colateral que acomete nossas 

personagens. As sensações e desejos das personagens são narradas 

paralelamente às fábulas conhecidas do Livro das mil e uma noites. São as 

histórias de sua história possibilitadas pela renovação feita pela escritora, e 

instigadas pela virilidade que a trama narrativa alcançou ao longo dos tempos. 

O romance se inicia com a moça decidida a sacrificar-se. A partir de 

então, o enredo se desenrola e a autora nos desvenda a impetuosa 

protagonista e as intrigas praticadas em sua nova criação:  

 

No dia previsto, Scherezade aprontou-se, indiferente ao sofrimento do 
pai. Por sua vez, ela recusara-se a leva-lo à porta, ao menos para 
despedir-se. A filha deixou a casa do Vizir sem olhar para trás, 
arrastando Dinazarda, que fazia parte do seu projeto de salvação 
(PIÑON, 2005, p. 9-10). 

 

Ao apropriar-se da personagem de uma narrativa tradicional, suas 

histórias e agonias, a romancista Nélida Piñon dá vida a uma nova obra. Vozes 

do deserto traz para a contemporaneidade sentido próprio sobre o legado 

narrativo, lapidado para sempre nas histórias de encantamento do Livro das mil 

e uma noites.  

Apesar de ser ambientada no século X, a exposição de relatos milenares 

não desvia a atenção do leitor tornando-se entediante ou antiga, pelo contrário. 
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A construção elaborada por Nélida fomenta o interesse do leitor para encontrar 

no texto, a resolução do problema da protagonista. 

Tempo e espaço ao longo do romance são pouco definidos: “Quanto a 

Scherezade, confinada ao palácio, seu campo afetivo estreitara-se naqueles 

meses” (PIÑON, 2005. p. 212). Algumas vezes, encontra-se a menção aos dias 

que se passaram desde que Scherezade chegara ao palácio e em algumas 

outras vezes, a autora volta ao passado das personagens, distante ou próximo, 

a fim de justificar algum acontecimento. Recorremos ao início do terceiro 

capítulo quando Scherezade, já estando atada ao Califa, relembra seus últimos 

momentos na casa do Vizir: 

 

Ainda na casa do pai, na véspera de partir, Scherezade imaginara-se 
na cama, com o soberano a cavalgar arfante sobre seu corpo. 
Antecipando o horror que a cena lhe inspirava, fechara os olhos para 
impedir o desfecho daquela cópula que prosseguia no sonho, a 
despeito de seus planos de combater o sexo desregrado daquele 
ditador a cuja a presença seria conduzida na manhã seguinte 
(PIÑON, 2005, p. 19). 

 

Ao longo do romance não há diálogos diretos.... As falas são construídas 

indiretamente pelo narrador, que permanece como uma câmera, informando os 

pensamentos e sentimentos das personagens, a fim de conferir unicidade à 

obra. Com construção e tensão literária requintadas, a autora envolve seu leitor 

e o deixa inserir-se em uma Bagdá no século X, reverberada no século XXI: 

 
Abranda a nostalgia diária observando o firmamento. Do jardim da 
janela, o olhar avança pela cidade envolta em uma esfera 
avermelhada. No prenúncio do lento anoitecer, Bagdá surge-lhe como 
um projeto concebido em terras estrangeiras pelo próprio rei Davi, 
que, em assomo de reverência a Jeová, entregara a Salomão, filho 
tido com Batseva, a tarefa de construir o templo do qual o deus de 
Abraão apresenta-se como guardião e arquiteto (PIÑON, 2005, p. 
175). 

 

Ao contrário da obra milenar, temos na obra romanesca a revelação de 

uma protagonista que desempenha um papel aquém ao de contar histórias 

para puro entretenimento. A protagonista de Piñon – Scherezade – exige sua 

liberdade.  

Apesar de ser revelada em um Oriente antigo e de sociedade patriarcal, 

Scherezade é uma mulher que sonha, deseja, odeia e que, por vezes, obedece 

ao pai ou marido, outras vezes não os obedece. Scherezade não se abate, 
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mostra-se astuta como a personagem milenar, mas com impetuosidade 

alcança seu objetivo e institui sua própria liberdade. 

Interessante destacar que é nessa oposição que se constata que, 

consciente da transmissibilidade da tradição oral presente no Livro das mil e 

uma noites, e amparada pela verdade e impressões trazidas da narrativa 

oriental, Nélida Piñon imprime em seu romance contemporâneo o influxo 

narrativo perpetuado por Ṧahrᾱzᾱd.  

Ainda sobre este influxo, segundo Benjamin (2012) a experiência 

transmitida pela narrativa, deve ser comum ao narrador e ao ouvinte e, a 

experiência vivida é trazida da memória popular, dando ao texto cunho genuíno 

e que permite que sua transmissibilidade seja capaz de alcançar os dias atuais. 

É pela busca de relatos nas ruas e mercados de Bagdá por onde passou, ou 

com os relatos que Jasmine também lhe traz que a Scherezade de Nélida 

Piñon constrói a teia narrativa necessária para enredar o Califa todas as noites: 

 
Ao vislumbrar o mercado pela primeira vez, Scherezade identificara 
de imediato a geografia real das suas histórias. Através daquele 
cenário turbulento, invadido pelas imprecações populares, permeado 
por cheiros, olores, aromas desconhecidos, apalpava o coração da 
arte de fabular (PIÑON, 2005, p. 154). 

 

Por meio das palavras do narrador de sua obra e postada pelos 

sentimentos da irmã Dinazarda, Nélida outorga a importância desta 

experiência, da importância da memória também para sua protagonista, 

Scherezade: 

 

Quase tudo que ela vem produzindo, às expensas do Califa, é fruto 
da invenção, dos pergaminhos que leu, das histórias que escuta, dos 
prodígios que a memória foi acumulando ao longo dos anos. E de sua 
vocação de inventar e de viver muitas vidas ao mesmo tempo. Ainda 
de conceber cidades soterradas, de decifrar inscrições há muito 
desaparecidas, de enveredar pelo sonho ao traduzir estas 
mensagens crípticas. Sem esquecer a persistência dos mestres de 
Bagdá, as fugas ao bazar, a que acudira às vezes em trajes 
masculinos, dando à voz um acento rascante, áspero. Quase sempre 
com as mãos dentro dos bolsos da túnica, para que não lhe vissem 
os dedos alabastro, modelados longos e ágeis, enquanto ia 
aprumando o corpo com a audácia negada às mulheres (PIÑON, 
2005, p. 171). 

 

A partir dessa reflexão lembramos que, no romance, buscam-se 

respostas para o sentido da existência e problemas da vida. Por isso, um dos 
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traços desse gênero literário está em justamente recorrer ao passado para a 

compreensão do indivíduo no presente, e responder assim, suas questões de 

existência. “A tarefa do escritor não é, portanto, simplesmente relembrar os 

acontecimentos, mas “subtraí-los às contingências do tempo em uma 

metáfora”, conforme Marcel Proust em “À la recherche du temps perdu, 

Pléiade, 1954, vol. III, p. 889). 

A individualidade que caracteriza sua obra é o resultado de seu trabalho 

de muitos anos. A estilização feita pela autora brasileira fornece mais que 

apenas ressignificações do Livro das mil e uma noites. Ela concentra em sua 

obra a tradição da narrativa oral exalando sua própria erudição. 

 

3.2. Contar e viver histórias  

 

Ao longo desta dissertação tratamos da influência da obra oriental na 

escrita da autora Nélida Piñon em seu romance Vozes do deserto. 

Depreendeu-se também sobre as questões de renovação e apropriação 

utilizadas pela autora. Neste momento de nossa análise, discutiremos algumas 

percepções acerca das personagens do romance. Iniciamos assim, com as 

narradoras de histórias noturnas.  

As contadoras de histórias estão evidenciadas em ambas as obras e se 

tornam heroínas e peças determinantes na trama de suas próprias vidas. Sem 

deixar de lado o papel que lhes fora imposto pelo autor - o de personagem - 

revelam-se concomitantemente personagens e narradoras.  

Ao discutirmos personagens, fomos à obra A personagem de ficção 

(2014), na qual o teórico Antonio Candido elenca alguns tipos de personagens 

e os mecanismos utilizados por autores distintos em suas criações. Dentre 

estes, um tipo chama nossa atenção por possibilitar conexões a nossa 

protagonista, Scherezade. Para Candido:  

 

Personagens construídas em torno de um modelo, direta ou 
indiretamente conhecido, mas que apenas é um pretexto básico, um 
estimulante para o trabalho de caracterização, que explora ao 
máximo as suas virtualidades por meio da fantasia, quando não as 
inventa de maneira que os traços da personagem resultante não 
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poderiam, logicamente, convir ao modelo. [...]. Mas noutros casos, o 
ponto de partida é realmente apenas um estímulo inicial, e a 
personagem que decorre nada tem a ver logicamente com ele 
(CANDIDO, 2014, p. 72). 

 

Em Vozes do deserto, Scherezade retrata os encantamentos aspirados 

pela autora. A partir do que podemos chamar de um “patrimônio comum” 

(Ṧahrᾱzᾱd), a autora brasileira cria e projeta na contemporaneidade, uma 

personagem que ultrapassa a função de narradora.  

Igualmente, as vozes das moças sobre si mesmas e sua propriedade na 

condução do caminho de suas próprias vidas, e de todas as outras mulheres 

do reino consolidam suas vozes. Vozes estas que se erguem dentro das 

narrativas tornando-se “vozes-sujeitos”, ou seja, são centrais, imponentes e 

provocam reflexão. Estas vozes também confirmam o embate e pluralidade de 

vozes dentro de um discurso único.  

Relembramos o que já fora discutido no primeiro capítulo: em o Livro das 

mil e uma noites, não é Ṧahrᾱzᾱd quem efetivamente realiza as ações das 

histórias28 mas sim, as novas personagens criadas e inseridas na obra, sob a 

voz da narradora tradicional.  

Como parte de seu plano de salvação, estas novas figuras emersas no 

enredo carregam a responsabilidade de realizar as peripécias que compõem a 

intriga do texto da tradição. É sempre a partir da técnica e conhecimento da 

moça, que as fábulas e contos narrados na história, brindam o leitor do Livro 

das mil e uma noites com o mais puro encantamento.  

 
[...]. Mas isto não é mais admirável nem mais espantoso do que a 
história do pescador. Disse Dīnᾱrzᾱrd: “Por Deus, maninha, e qual é 
essa história? ”. Ṧahrᾱzᾱd disse: 
O PESCADOR E O GÊNIO 
Fui informada que certo pescador, já velho, entrando em anos, com 
uma esposa e três filhos, era tão pobre que não conseguia prover seu 
sustento diário. Uma das práticas que ele seguia era lançar sua rede 
quatro vezes ao mar – era assim e somente assim que ele agia 
(JAROUCHE, 2005, vol. I, p. 71).   

 

Todorov (2013) já indicou que no Livro das mil e uma noites “toda 

personagem significa uma nova intriga”. Confirma-se no excerto acima então 

que, a personagem Ṧahrᾱzᾱd não é a determinante da ação, mas a 
                                                           
28 Com exceção da noite 602ª, a ser discutida neste capítulo. 
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personagem que dá vida a outras personagens e circunstâncias. Esta técnica 

utilizada pela narradora consiste em uma de suas características mais 

marcantes, pois neste momento, as ações deixam de ser realizadas por ela, 

recaindo sobre as personagens ficcionalmente criadas pela moça. A heroína 

então as transformou em sujeitos da narrativa. Seu papel de narradora passa a 

equivaler ao de um predicado (TODOROV, 2013). Segue um trecho que 

exemplifica esta transição de fala, no Livro das mil e uma noites:  

 

Iª noite das espantosas histórias das mil e uma noites 
O mercador e o gênio 
Disse Ṧahrᾱzᾱd: Conta-se, ó rei venturoso, de parecer bem orientado, 
que certo mercador vivia em próspera condição, com abundantes 
cabedais, dadivoso, proprietário de escravos e servos, de várias 
mulheres e filhos; em muitas terras ele investira, concedendo 
empréstimos ou contraindo dívidas. [...]. Quando terminou os últimos 
gestos da prece, antes que ele se desse conta, aproximara-se um 
velho gênio cujos pés estavam na terra e cuja cabeça tocava as 
nuvens, empunhando uma espada desembainhada. O gênio se 
achegou, parou diante dele e disse: “Levante-se para que eu o mate 
com esta espada, do mesmo modo você matou meu filho!”, e deu uns 
gritos com ele [...].  
Então a aurora alcançou Ṧahrᾱzᾱd e ela parou de falar. A mente do 
rei Ṧᾱhriyᾱr ficou ocupada com o restante da história e, nessa 
primeira manhã, Dīnᾱrzᾱrd disse à irmã: “Como são belas e 
espantosas as suas histórias!”. Respondeu Ṧahrᾱzᾱd: “Isso não é 
nada perto do que vou contar na próxima noite, caso eu viva e caso 
este rei me poupe (JAROUCHE, 2005, vol. I, pg. 56-57). 

 

No excerto, vemos que a narradora inicia a sua primeira história e 

direciona sua narração às falas dos personagens criados em sua fábula (neste 

caso o mercador). Ela cria a história, narra-a e dá continuidade ao enredo, 

mas, inicia uma passagem de responsabilidade e fala, ao mercador citado no 

trecho acima. É por meio destas passagens e retomadas de fala, por meio 

deste recurso que as histórias se desenrolam noite após noite. Ṧahrᾱzᾱd 

assim, projeta o seu papel de sujeito dentro do discurso, para o mercador.  

O leitor adentra então à teia de histórias do Livro das mil e uma noites. 

Podemos dizer que Ṧahrᾱzᾱd, no momento da narração da história do 

mercador, deixa de ocupar o papel de protagonista da trama, que recaía sobre 

si, tomando agora, apenas o papel de narradora.  

O autor da trama passa sua voz à narradora, que, por sua vez, dá vida e 

voz a histórias e personagens outras, dentro da teia de contos que ludibriarão o 
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rei pelas próximas noites. Observemos agora, um trecho do romance Vozes do 

deserto, que estabelece a mesma transição feita de sujeito a predicado.  

 
[...]. Ao iniciar o gesto que teria significado a imediata condenação de 
Scherezade, ele quis ouvi-la um pouco mais. Ansioso por conhecer o 
destino do jovem Hassaum, que ousara roubar a coroa de um rei que, 
após perder a fortuna, imerso hoje na miséria, só dispunha deste 
adorno como patrimônio.  
Antes de entregá-la ao algoz, precisava tomar conhecimento também 
daquele outro bando de malfeitores, chefiados por uma moça altiva, 
vestida de homem. Assim como dos remanescentes de uma tribo que 
interceptara a caravana a caminho do palácio de verão de um 
potentado estrangeiro pensando encontrar joias nos baús e nos 
cestos de vime. Quando se assustaram à vista de mulheres, algumas 
de idade avançada, integrantes do harém de um potentado, a viajar 
pelo deserto sem escolta devida (PIÑON, 2005, p. 26- 27).  

 

Diferentemente do Livro das mil e uma noites, em Vozes do deserto não 

há diálogos diretos, assim, vemos no trecho acima uma menção ao momento 

em que a escritora confere importância às histórias criadas por sua 

protagonista.  

Ao invocar estas outras personagens às narrativas noturnas contadas ao 

Califa, e trazer à tona as histórias destas, ambas as protagonistas deixam 

subliminarmente, por alguns instantes, de narrar sua própria história no palácio. 

Elas permanecem como uma sombra, em segundo plano, para que possam 

retomar a fala sempre que necessário.  

Manipuladas pelos autores das obras, em Vozes do deserto e em o Livro 

das mil e uma noites, as heroínas ressurgem no enredo sempre que os autores 

julgam necessário. A fim de dar continuidade à intriga, o discurso do herói não 

esgota, ele se renova dentro das obras, e no caso do Livro das mil e uma 

noites é ainda renovado no romance brasileiro.  

Observou-se também, que é assim que narradora e heroína mesclam-se 

nos dois enredos, reconhecendo-se a centralidade da milenar narradora no 

romance contemporâneo Vozes do deserto.  

A fala de ambas as personagens se torna única no encontro de seu 

discurso principal e em muitas outras inferências. Por hora, expomos os 

excertos abaixo para exemplificação do cruzamento intertextual destas vozes 

entre as obras: 

 
[...] A irmã respondeu: “Sim”. Depois, quando a noite chegou, o vizir 
tomou Ṧahrᾱzᾱd pelas mãos e subiu com ela até o rei mais velho 
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Ṧᾱhriyᾱr, que levou-a para a cama e iniciou o seu jogo de carícias, 
mas Ṧahrᾱzᾱd começou a chorar. Ele perguntou: “E por que este 
choro? ”. Ela respondeu: “Tenho uma irmã e gostaria que 
pudéssemos nos despedir nesta noite, antes do amanhecer”. O rei 
mandou então chamar Dīnᾱrzᾱd, que se apresentou e dormiu sob a 
cama. Quando a noite se fez mais espessa, Dīnᾱrzᾱd ficou atenta e 
esperou até que o rei se satisfizesse na irmã e todos ficassem bem 
acordados (JAROUCHE, 2005, vol. I, p. 56). 

   

Cresce o silêncio no meio da noite. Apesar da penumbra, Dinazarda 
enxerga a irmã prostrada na cama, rendida. Em gesto impensado, 
debruça-se sobre as coxas da irmã, segue o impulso piedoso de 
lamber o sangue coagulado entre suas coxas. Reergue-se logo, 
arrependida, tentando emendar uma situação conflituosa. Disposta a 
lutar, não se abate, inclina-se em profunda reverência. Murmura sons 
que o Califa mal registra, mas cujas palavras, corajosas, despertam-
lhe a vontade de ouvi-la. Dinazarda aumenta o tom da voz, para só 
emudecer depois de arrancar do Califa a promessa de ouvir 
Scherezade. Só então ajuda a irmã a contar sua primeira história 
(PIÑON, 2005, p. 23). 

 

A consistência da narrativa de Ṧahrᾱzᾱd e sua personalidade a 

conduzem ao patamar de deusa rodeada de mistérios que para sempre estarão 

no repertório da literatura, sob uma sedução nunca desnudada pela civilização 

moderna. Esta mesma personagem edifica-se no romance como a protagonista 

Scherezade de Vozes do deserto.  

Temos em Vozes do deserto a revelação da vida de Scherezade no 

palácio, seus pensamentos, rotina e toda a estratégia usada pela moça para 

criar suas histórias e direcionar seu próprio destino. Além disso, a autora evoca 

novos interlocutores à trama que, inseridos na obra, revitalizam e atualizam o 

enredo da contadora de histórias.  

Confronta-se então à narrativa oriental, o enredo, personagens e 

desdobramento feitos na obra brasileira, que inseparáveis, dão corpo ao 

romance de Nélida Piñon. Estas novas personagens são essenciais para a 

intriga, pois, é por meio delas e suas novas histórias que Scherezade enredará 

o Califa em sua teia, alcançando a manhã seguinte de vida. 

 Ao refletirmos sobre as palavras de Candido, podemos dizer que a 

protagonista Scherezade “representa a possibilidade de adesão afetiva e 

intelectual do leitor, pelos mecanismos de identificações, projeção, 

transferência etc. A personagem vive o enredo e as ideias, e os torna vivos” 

(CANDIDO, 2014, p. 54).  
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Diferentemente do texto da tradição oral, eis abaixo um trecho do 

romance que mostra que o enfoque traçado em Vozes do deserto recai sobre a 

vida da protagonista Scherezade e não às histórias por ela narrada: 

 
Scherezade é um ser carnal. Breve terá vinte anos e teme não chegar 
à velhice. Seu corpo conjuga medo e exaltação enquanto dá vida às 
histórias que narra.  
A matéria da imaginação, que estremece os seus sentidos, tem a voz 
como conduto. A cada noite, o seu timbre, milenar, repercute na 
fantasia e nas palavras que vão dando corpo a seus enredos. O 
registro vocal da jovem altera-se, sobretudo ao encarnar heroínas 
desconsoladas, ao assegurar intensa existência a Aladim, Zoneida ou 
Ali Babá, cuja esperta criada salva seu amo como notáveis artifícios. 
Com irrepreensível isenção, Scherezade atribui-lhes uma modulação 
que varia entre opaca, escura, rascante, nervosa, segundo as 
circunstâncias. A ponto de suas cordas vocais, ora expedindo timbres 
agudos, ora forjando uma extração gutural, ganharem pátina de um 
tempo vencido. Uma coloratura que confunde a própria Dinazarda e 
encanta o arredio soberano (PIÑON, 2005, p. 129). 

 

Ao intitular esta seção “contar e viver histórias” refratamos ambas as 

narradoras em seus momentos distintos. Na obra da tradição a moça conta as 

histórias, mas em Vozes do deserto além de contar, ela vive uma história. 

Dentro desta ramificação, as contadoras de história dão contexto à obra 

eternizando a Ṧahrᾱzᾱd oriental nas tramas narrativas antiga e moderna. 

 

3.2.1. O protagonismo de Scherezade 

 

Mencionou-se anteriormente a ambivalência de Scherezade e Ṧahrᾱzᾱd 

em serem, concomitantemente em ambas as obras, personagens e narradoras. 

Insere-se neste momento a discussão de Ṧahrᾱzᾱd - a narradora e Scherezade 

– a protagonista. Aqui passamos à explicação deste que pode parecer um 

paradoxo. 

A este ponto vale relembrar ao que já fora desenvolvido em nosso 

primeiro capítulo que, em o Livro das mil e uma noites, a personagem 

Ṧahrᾱzᾱd não conta ao rei ou ao leitor apenas acontecimentos de sua vida. 

Além de narrar histórias sobre outras personagens, lugares e situações, ela 

está também inserida na obra, ou seja, ela sofre as ações do enredo. 

Examinemos cuidadosamente, esta passagem, citada antes: 
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Louvores a Deus, soberano generoso, criador dos homens e da vida, 
e que elevou os céus sem pilares, e estendeu as terras e os vales, e 
das montanhas fez colunas; [...] Reverencio o altíssimo pela 
orientação com que nos agraciou, e louvo-lhe os méritos 
incomensuráveis.  
E, agora, avisamos aos homens generosos e aos seus senhores 
gentis e honoráveis que a elaboração deste agradável e saboroso 
livro tem por meta o benefício de quem o lê: suas histórias são plenas 
de decoro, com significados agudos para os homens distintos; por 
meio delas, aprende-se a arte de bem falar e o que sucedeu aos reis 
desde o início dos tempos. Denominei-o de Livro das mil e uma noites 
[…] (JAROUCHE, 2005, vol. I, p. 39). 

 

No fragmento acima nos é indicado que o Livro das mil e uma noites 

trará ao seu leitor, histórias de descontração e falará sobre o que se sucedeu 

aos reis - Ṧᾱhriyᾱr e Ṧᾱhzamᾱn. Até este momento, o narrador não exatamente 

informa o que seria o mote principal de sua trama: a mulher que narra para não 

morrer. O que ele nos informa é que os dois reis seriam personagens principais 

na narrativa.  

Ṧahrᾱzᾱd então, é uma das tantas personagens inseridas na obra para 

que esta estabeleça sua verossimilhança. Sua função na trama ultrapassa seu 

papel de personagem. Este seu posicionamento na intriga confere à moça o 

caráter de uma narradora em segundo grau. Como em uma cadeia ordenada e 

ligados pelo processo criativo, o narrador da obra - desta forma, narrador em 

primeiro grau - permanecendo apartado como uma sombra transfere à moça, a 

função de narradora.  

Em face destas palavras percebe-se que, Ṧahrᾱzᾱd tem a função de ser 

a voz criadora das ações retratadas na obra. A fim de distrair o rei até o 

amanhecer com suas histórias fantásticas, as ações realizadas por outras 

personagens da narrativa e citadas no contexto da ficção pela narradora 

direcionam continuamente o foco das atenções do leitor para estas novas 

personagens. Dentro desta ambivalência literária, Ṧahrᾱzᾱd impõem-se na 

narrativa como uma das personagens e não naquele momento, como a 

protagonista da obra. Sua voz ressoa por entre as vozes das outras 

personagens. 

É nesta alternância entre personagem e narradora que Ṧahrᾱzᾱd se 

eternizou na trama narrativa antiga, prolongando-se e rompendo-se na 

contemporaneidade como a agora Scherezade, protagonista de Vozes do 

deserto. Nesta obra, “o romancista nos leva para dentro da personagem, 
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’porque o seu criador e narrador são a mesma pessoa’ “(CANDIDO, 2014, p. 

63-64). 

Em Vozes do deserto, a protagonista Scherezade não apenas narra 

histórias ao Califa. Desdobrada, ela mostra seus sentimentos, acepções e 

opiniões sobre o momento de uma Bagdá tomada pelo medo. Vemos na obra 

contemporânea a preocupação da romancista em exaltar os anseios de sua 

protagonista, por meio do narrador em terceira pessoa.  

É dessa forma que Scherezade exerce seu protagonismo, além de sua 

vivacidade dentro da obra para o leitor. Nota-se sua importância, bem como a 

importância dos demais elementos literários que caracterizam a 

intertextualidade entre as obras ocidental e oriental, caracterizando também, 

tessituras à narradora da tradição, eclodindo na protagonista de Vozes do 

deserto.  

 

3.2.2. As irmãs Scherezade e Dinazarda 

 

No item anterior discutiu-se o protagonismo de Scherezade, tentamos 

nesta nova fase de desenvolvimento do capítulo dissertar sobra o papel 

feminino não apenas da protagonista do romance, mas, de todas as outras 

mulheres referidas na obra.  

A Scherezade brasileira não almeja apenas ganhar mais um dia de vida 

ou salvar as mulheres do reino. Ela busca também sua liberdade. Assim como 

o pássaro abaixo, a moça está presa dentro do palácio desde que decidira 

irromper-se nesta jornada para salvar as mulheres do califado: 

 
Scherezade desliza com pantufas douradas sobre o mármore 
refrescante dos amplos aposentos, indo ao encontro da águia real de 
quase dois metros de envergadura, que lhe trazem ao amanhecer, 
por ordem do Califa, após ele poupar-lhe a vida. Alvoroça-se com o 
pássaro de procedência altaneira que, após reinar nas alturas, 
aninha-se nos alcantilados inacessíveis dos mares do califado, viera 
pousar nos jardins, onde o Califa o mantém acorrentado. 
Scherezade se mortifica com sua presença. A imagem do pássaro 
realça a liberdade que ela perdera. Deixa-o ao seu lado, no entanto, o 
tempo apenas de desfrutar o sentido de grandeza que o animal 
difunde com sua indiferença (PIÑON, 2005, p. 191).    
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O temor demonstrado por Scherezade ao ver o pássaro constitui o 

revérbero de seu receio em nunca mais livrar-se do Califa. Ela teme também 

enredar-se nas histórias e, assim como ele, nunca mais liberar-se delas. A este 

ponto do romance, no capítulo 35, a protagonista já se mostra esgotada e 

sentindo o fardo de ter, ela própria, construído seu caminho até o palácio. 

Voltemos às páginas iniciais de Vozes do deserto. Os primeiros sinais da 

audaz personalidade de Scherezade já são bradados quando o povoado lhe 

confere notoriedade por casar-se com o Califa. Mesmo sabendo como ele se 

comportaria na manhã após o enlace, esta coragem expõe o papel de 

empoderamento feminino sancionado à protagonista: “A nostalgia aperta-lhe o 

peito. Asfixia-a constatar que sua existência se prolongará enquanto mantiver o 

soberano vítima de sua arma verbal. Respira fundo, comprime os lábios 

estranhamente carnudos [...] “ (PIÑON, 2005, p.36). 

Vemos no trecho uma das primeiras descrições físicas da protagonista. 

Ao contrário do Livro das mil e uma noites, no qual pouco nos é relatado sobre 

as características físicas, personalidade ou vestimentas das personagens 

principais, o romance nos apresenta detalhes, a fim de que possamos formar a 

imagem destas personagens. A romancista fornece descrições que possibilitam 

o leitor a formar imagens que o remeta aos povos do mundo árabe: 

 
De pele clara, Scherezade saíra à mãe, a quem o Califa não 
conhecera. Apesar do corpo miúdo, havia em seus relatos figuras 
ciclópicas com a missão de estremecer o equilíbrio do califado 
(PIÑON, 2005, p. 28). 
Vinha-lhe, então, a urgência de garantir a Scherezade que fora ela a 
única a herdar da mulher que as parira o rosto harmonioso, em meio 
à cabeleira negra. Pois pequena e clara como a mãe, os olhos 
intensos, quase saltando das órbitas, Scherezade era sem dúvida a 
mãe revivida (PIÑON, 2005, p. 79-80).  

 

Ao sair da casa do pai, Scherezade tem ao seu lado, sua maior aliada – 

Dinazarda. Ao aplicarem o plano e conseguirem seu resultado na primeira 

noite, as moças entram em um turbilhão de ideias e estratégias, que 

perdurariam por algum tempo. Bem como no enredo original, Dinazarda é peça 

importante no jogo de Scherezade, entretanto, alguns detalhes devem ser 

realçados.  
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Primeiramente, em Vozes do deserto, Dinazarda é a irmã mais velha, e 

não a caçula. Ela é dois anos mais velha que Scherezade e também 

fisicamente diferente da protagonista: 

 
Diferente de Scherezade, que zelava pela discrição, tudo nela 
chamava atenção. Alta e morena, sua figura ajustava-se às 
dimensões dos salões amplos. Ria alto, sem moderação, e dava 
várias ordens ao mesmo tempo, certa de ser obedecida. Não nascera 
para a imorredoura glória, mas tinha noção de que Scherezade lhe 
poderia trazer benefícios ou perdição. Um jogo perigoso, mas 
estimulante (PIÑON, 2005, p. 63). 

 

Nestas últimas passagens é possível notar o jogo feito pela autora ao 

conceber as filhas do Vizir em sua obra. Diferentes fisicamente, percebemos ao 

longo da intriga que Dinazarda é mulher tensa, preocupada, inquieta. 

Entretanto, responsabilizada já ao nascer a cuidar dos negócios do pai, ela 

permanece ao lado da irmã como uma sombra e demonstra em muitos 

momentos, sua força - como uma das mulheres de Vozes do deserto: “Poucos 

anos mais velha que Scherezade, Dinazarda tinha prazer em desafiar a 

autoridade paterna” (PIÑON, 2005, p. 105).  

A jovem pressiona a si mesma quando percebe que o plano da irmã 

pode falhar se secar o poço inesgotável de histórias ao qual Scherezade 

mentalmente recorre. É Dinazarda que acerta todos os detalhes das visitas de 

Jasmine ao dervixe que lhe fornece histórias para a continuação da tecedura 

das fábulas que enredam o Califa. Por outro lado, como em boa parte das 

relações fraternas, a autora aclara o ciúme de Dinazarda em relação à 

protagonista:  

 
Sobretudo Dinazarda, que exigia contínua atenção. Devendo-se 
talvez seu temperamento absorvente ao fato de não contar na 
infância com tutora tão devotada como Fátima. Ou por ter percebido 
muito cedo que o brilho de Scherezade ofuscava todos em torno, não 
a deixando luzir (PIÑON, 2005, p. 96). 

 

Consciente do ímpeto sexual que transmitem muitas das citações 

utilizadas até este ponto, convém falarmos sobre certos aspectos eróticos tão 

presentes e disseminados em Vozes do deserto.  

 
[...] Scherezade aproveita-se da alcova para imprimir erotismo às 
suas tramas. Experiências que tornam suas histórias intensamente 
carnais, capazes de abalar os sentidos, de incomodar os corpos das 
jovens que a ouvem. Desta forma, ao intensificar a fantasia de 
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Dinazarda e Jasmine, facilita-lhes que visitem a genitália das 
personagens (PIÑON, 2005, p. 42). 

 

E, em sendo Dinazarda a personagem que certamente mais exala este 

erotismo dentro da obra romanesca, levantamos aqui algumas observações 

acerca do tema: os pensamentos e desejos de Dinazarda com outros homens, 

ou até mesmo o erotismo suscitados em sua mente a partir das histórias e 

personagens criados pela irmã. Ainda, ao contrário da irmã é revelado que 

Dinazarda possui um passado latente: 

 
Em matéria de sexo, as filhas do Vizir proclamam inexperiência. 
Enquanto Scherezade tivera o Califa como único amante, Dinazarda, 
sem a irmã saber, fizera amor às escondidas com o escudeiro do pai, 
de visita ao palácio. Um jovem assassinado dias depois, as suspeitas 
de tal crime recaindo sobre um marido traído. As lágrimas de 
Dinazarda por ele não se prolongando além de dia. Embora jamais o 
amasse, recorda-se, porém, da primeira vez em que fornicaram no 
quarto, com a cumplicidade da criada (PIÑON, 2005, p. 173-174). 

 

Contrariamente à relação da protagonista com o Califa, Dinazarda e o 

abássida apresentam um bom relacionamento: “O Califa cerca Dinazarda de 

atenção. Confia em que a jovem, apesar da apaixonada defesa de Scherezade, 

não se volte contra ele.” (PIÑON, 2005, p. 101). Por outro lado, Scherezade e o 

Califa apenas cumprem mecanicamente suas tarefas sexuais: 

 
Ambos copulam por obrigação. A dissimulada representação do 
amor, que praticam sobre o principesco coxim é grotesca. Afinal, a 
obstinação do soberano em entregá-la à crueza do alforje impede-a 
de admirá-lo. Reconhece, no entanto, o talento do Califa em assimilar 
os fatos encadeados das histórias, a velocidade com que visualiza a 
matéria que ela, em obediência a seu instinto, exagera com o intuito 
de salvar-se (PIÑON, 2005, p. 119). 

 

No início da obra percebe-se que o Califa tem o ímpeto sexual aflorado 

por Scherezade e até mesmo por outras concubinas de seu harém, entretanto, 

ao longo do tempo seu interesse se torna maior pelas histórias narradas do que 

necessariamente pela jovem: 

 
O peito do Califa esvazia-se de esperança. Não ama Scherezade e 
nenhuma outra mulher. [...]. A crueldade, que advém do seu ideal de 
vingança, ameaça envelhecê-lo. [...].  
Apesar de tal propósito [matar as jovens], tarda em encomendar a 
morte de Scherezade. Inquieta-o que use as histórias da jovem como 
pretexto para mantê-la ao seu lado (PIÑON, 2005, p. 133).  
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Ao receber de Scherezade a incumbência de despertar a moça, a irmã 

se insere nos aposentos dos noivos e noite após noite, junto das histórias e 

execução das obrigações sexuais da protagonista, ela se enreda na malha 

narrativa e sensual tecida por Scherezade. A fim de superestimar esta 

sexualidade exacerbada de Dinazarda, a autora é até mesmo clara ao sugerir 

uma relação incestuosa entre as irmãs. Revisitemos um trecho desta citação:  

 

Cresce o silêncio no meio da noite. Apesar da penumbra, Dinazarda 
enxerga a irmã prostrada na cama, rendida. Em gesto impensado, 
debruça-se sobre as coxas da irmã, segue o impulso piedoso de 
lamber o sangue coagulado entre suas coxas. Reergue-se logo, 
arrependida, tentando emendar uma situação conflituosa (PIÑON, 
2005, p. 23). 

 

Ao ouvir as histórias da irmã, Dinazarda deixa sua imaginação aflorar e 

envolve-se com Aladim e até mesmo Harum Al-Rashid, personagens nascidas 

no enredo do Livro das mil e uma noites e revividas no romance. Constata-se 

neste momento que as vicissitudes que a moça projeta ao relacionar-se 

imaginariamente com as personagens criadas por Scherezade são, na 

verdade, reflexo dos sentimentos que Dinazarda secretamente nutre pelo 

Califa. 

 

O embate entre estas personalidades exaure Dinazarda, provoca-lhe 
lágrimas. Ela quer sumir no horizonte montada no tapete voador de 
Aladim. Mas se recompõe graças ao enredo que, já aos primeiros 
minutos, apresenta tal encanto que é impossível abdicar das 
sequências seguintes. Instintivamente cerra os olhos, indo ao encalço 
dos personagens. Sob a pertinácia do verbo fraterno, Dinazarda é 
introduzida a Harum Al-Rachid, disfarçado de mercador que, tendo 
em mira atraí-la, cola-se ao seu corpo (PIÑON, 2005, p. 239). 

  

Scherezade, mister na confecção de desfechos amorosos, sabe melhor 

que Dinazarda dos sentimentos da irmã, e por isso busca dela a tão esperada 

solução. A solução que poderia representar sua libertação como o voo de um 

pássaro ou a busca no deserto como a de um camelo, em direção ao deserto e 

à felicidade: “Scherezade insistiu com a irmã: se admitir que sempre quis estar 

onde estou, deixo-a em paz, aceito o socorro do pai. Dinazarda nada lhe disse, 

não fazia falta, o silêncio confirmava a suspeita de Scherezade” (PIÑON, 2005, 

347).  
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A Scherezade de Piñon é inovadora ao desfecho da narradora do Livro 

das mil e uma noites. Ao contrário do texto da tradição oral, a protagonista do 

romance não encontra o amor nos braços do Califa: “Não conseguira amar o 

Califa ou enternecer-se com seu atormentado passado. Sob os véus que lhe 

cobrem o rosto, a mirada camaleônica de Scherezade espreita as 

manifestações da sua ilimitada força” (PIÑON, 2005, p. 205). Ela encontra a 

liberdade para buscar voz própria no deserto junto à Fátima. Como a augura 

que a figura de um camelo representa para si, caminhando pelo deserto e 

representando a vinda de dias melhores, ela encontra o que tanto almeja na 

casa de Fátima.  

 

3.2.3. Fátima e a mãe: as incipientes contadoras de histórias 

 

No decorrer de Vozes do deserto, há poucas menções à mãe de 

Scherezade. Sabemos, pela narração, que esta morrera quando a protagonista 

era ainda muito pequena, e que a semelhança física entre as duas é grande. 

Reconhecemos também, por meio das palavras do Vizir, a falta que ele sente 

da esposa. Porém, tanto Dinazarda quanto Scherezade tiveram pouco contato 

com a mãe e não recorrem à lembrança dela em nenhum momento da 

narração.  

Em contrapartida, as menções à tutora Fátima, por parte de Scherezade 

são muito frequentes. Assim, percebe-se que Fátima, uma das personagens 

concebidas por Nélida Piñon, desempenha papel mais importante que o da 

própria progenitora das moças. Fátima é aquela que dá asas à Scherezade e 

projeta nela, sua maior vocação. 

Tendo recebido este nome no romance em homenagem à filha do 

Profeta, não foram encontrados correspondentes ao papel de Fátima na trama 

oriental. Apesar de Scherezade ter herdado da mãe a fértil imaginação, a obra 

relata que fora Fátima a responsável por ensinar Scherezade a contar histórias 

e uma das primeiras pessoas a ouvir seus relatos. Fátima tem pulso firme e é 

ela quem extrai de Scherezade, o gosto pela narração contido no âmago da 

jovem. 
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Mais uma das figuras femininas transgressoras do romance, Fátima não 

teme o Vizir. Desobedecendo muitas vezes suas ordens, é ela que 

sorrateiramente leva Scherezade ao mercado e ruas de Bagdá, a fim de que 

esta busque inspiração para suas fábulas: 

 

Presa de sua mão, Fátima arrastava Scherezade como cega pelas 
vielas, a tropeçar nas pedras, nas paredes angulares, sem sentido de 
orientação. Só não conseguia estancar as lágrimas da menina, 
tocada por tantas revelações. A ponto de ruborizar-se e empalidecer, 
ir de um estado a outro sem jamais esgotar as emoções nas visitas 
subsequentes. Quando, então, seguras de não serem flagradas pela 
guarda do Vizir, desfrutavam dos mistérios da cidade, abriam 
espaços cerrados, portas secretas, atreviam-se cada vez mais 
(PIÑON, 2005, p. 153). 

 

Na trama, o papel de Fátima é muito importante e há trechos em que 

dentro da construção de sua narração, a autora anuncia ao leitor, o final da 

obra. Contudo, Fátima não está presente quando Scherezade toma a corajosa 

decisão de entregar-se ao Califa. A obra romanesca aponta que alguns anos 

antes, Fátima estaria doente e com dificuldade para caminhar. Assim, o Vizir, 

em retribuição aos anos em que ela desempenhara seu trabalho, presenteia-a 

com uma casa:  

 

[...]. Para sua surpresa {de Scherezade}, Fátima aceitara sem vacilar 
as condições do Vizir. Afinal, nunca tivera uma casa onde cozinhar, 
preparar o lume, ordenhar a cabra, consolar-se com fantasias que, 
em todos aqueles anos, produzira em benefício de Scherezade.  
Ao despedir-se, Fátima não quis dizer onde iria morar. Só adiantando 
que seria longe de Bagdá, em meio a ovelhas e camelos, vizinha de 
uma tribo dada a contar histórias que lhe recordariam Scherezade. 
Ainda que insistissem sobre seu paradeiro, só a ela confidenciaria o 
roteiro de sua vida. Detalhara-lhe o que fazer para chegar à pequena 
casa, com a esperança de um dia ficar com ela o tempo que 
quisesse. A ninguém amara tanto quanto a Scherezade (PIÑON, 
2005, p. 232-233). 

 

Dessa forma, percebe-se pela discussão feita até aqui que, Fátima e 

Scherezade compartilham muito mais que cumplicidade. A autora confere a 

sua protagonista um passado, uma história anterior até mesmo ao da sua 

própria narração - sempre ressignificando a história da moça coberta por véus. 

Já a personagem do Livro das mil e uma noites, esta não possui vontades, não 

possui mãe, carinho ou tutores.  
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Absorvida pela magia da criação que a personagem oriental lhe 

possibilitou chegar, Nélida Piñon traz para seu deserto a indicação do que o 

trabalho de criação narrativa faz ao permitir sucessores. No papel da mãe de 

Scherezade, e de Fátima vigoram a força da narrativa de tradição oral, aquela 

que passa de pai para filho, de uma pessoa para outra.  

A herança recebida por Scherezade destas duas mulheres, criadoras 

anteriores a própria moça, certificam seu papel de incipientes contadoras. Em 

tempo, atribuem também à transmissibilidade das histórias atemporais do Livro 

das mil e uma noites, a possibilidade de revitalização no romance 

contemporâneo de Nélida Piñon. 

 

3.2.4. Jasmine: o despertar de uma narradora  

 

Assim como Fátima e a mãe de Scherezade, a personagem Jasmine 

será a moça que receberá de Scherezade, a incumbência de continuar seu 

legado narrativo na Bagdá do século X. Conhecendo-a apenas após chegada 

ao palácio, Jasmine é uma criada que, aos poucos, conquista a confiança das 

irmãs:  

 

Jasmine é escrava e bela. Serve às duas irmãs como a ilusão de 
haver nascido na poderosa família do Vizir. Em seus sonhos, 
desgarrados e sem esperança, ambiciona pertencer à grei de 
Scherezade e Dinazarda. 
Educada no deserto, em meio às ovelhas, ainda agora, anos depois, 
esfrega a pele com pedra-pomes, vinda do mar, para livrar-se do 
cheiro dos bichos que se aninham na alma. E enquanto suspira 
ouvindo as histórias que Scherezade traz à tona, nelas identifica sua 
vida e a dos ancestrais. Intriga-a como a princesa, não fazendo parte 
de sua raça, conhece mais que ela o espírito de seu clã, transmite os 
enredos como se falasse em nome dos beduínos (PIÑON, 2005, p. 
83). 

 

Em alguns parágrafos anteriores, mencionou-se a força das mulheres 

imaginadas pela autora romanesca e como suas transgressões são apontadas 

na obra. Não podemos esquecer que a trama se passa em uma cidade árabe, 

em pleno século X. Logo, podemos perceber na voz elevada pela criada 

Jasmine, o timbre da moça que também luta para sobreviver. Diferentemente 

de Scherezade, que usa sua voz para narrar histórias salvando a si e às 
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mulheres do califado, inusitadamente Jasmine é voz da mulher 

contemporânea. Ela nos é presenteada pela ruptura feita por Nélida Piñon em 

seu romance.  

Por meio da última citação, percebe-se em Jasmine a mulher de origem 

pobre, vinda do deserto - deserto este que povoa os sonhos da protagonista. 

Tanto é, que a própria personagem se espanta com tamanha quantidade de 

detalhes e relatos do local feitos por Scherezade, que não pertence a esta 

casta. Assim como a protagonista, Jasmine é determinada e sabe aonde quer 

chegar. Eficaz ao cumprir suas tarefas, ela busca deixar ao longe este deserto 

que lhe entranha a pele. Porta-se e como se fora uma das irmãs, recém-saídas 

da casa do Vizir e almeja, ao extremo, realizar com maestria as ordens dadas 

pelas moças: 

 

Dinazarda tarda em tomar providências. Jasmine, porém, sob o 
mesmo impacto, demonstrando estar pronta para agir, dirige-se às 
pressas ao mercado, a buscar ervas que salvem Scherezade. Tem 
em mente uma mistura obtida por outras tribos, tão nômades quanto 
a sua. Neste afã, agarra folhas, experimenta pomadas, bebe xaropes 
asquerosos. De volta aos aposentos, ao aplicar unguentos no peito 
da jovem, fazendo-a igualmente beber um líquido escuro, gosmento, 
tem certeza de que a recupera para a vida (PIÑON, 2005, p. 337). 

 

Ao final da obra, Jasmine recebe como recompensa uma das funções 

mais importantes edificadas pela narradora: a função de manter o legado 

deixado por Scherezade ao narrar histórias noturnas. No período em que 

esteve com as irmãs, sagazmente Jasmine absorveu e aprendeu com a 

narradora, as táticas e façanhas necessárias para se arquitetar a teia narrativa. 

Sempre acompanhando o casal e a irmã Dinazarda, Jasmine, que já possuía a 

aptidão para desenvolvimento de tal fabulação, escutava as histórias de 

Scherezade e por várias vezes encontrou-se envolvida com os sedutores 

protagonistas das histórias de Scherezade: 

 
Caminhando pela Medina, Jasmine enfileirou motivos para apagar a 
atração que sentia por Harum e que perturbava sua noção moral. 
Suspeitava do comportamento daquele príncipe que não passava de 
uma fraude com o povo. Até que ponto, ao inspirar-lhes amor 
incondicional, agira de má-fé, forçara-o a desistir de pleitear a 
independência, de livrar-se do seu autoritarismo? [...] (PIÑON, 2005, 
p. 208).   
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Todas as personagens indicadas possuem relação umas com as outras. 

Seja pelo ato narrativo, seja pela transgressão ou pelo laço sanguíneo. 

Todavia, apenas Jasmine busca a aceitação em um clã que possa lhe fornecer 

mais que fomento. Não diferentemente das irmãs, talvez por isso a escrava 

tenha lhes chamado a atenção. Jasmine representa a mulher independente, do 

mundo atual que busca reconhecimento e sustento próprio por meio de seu 

trabalho.  

 

3.2.5. A Sultana e a presença masculina encoberta 

 

Relevemos agora duas figuras importantes, transpostas para a nova 

criação de Nélida Piñon: O Vizir e o Califa. Embora sejam figuras masculinas, 

vamos abordá-los da perspectiva do simbolismo de outra mulher, e sua voz: a 

Sultana.  

Análogo ao que fora discutido, no Livro das mil e uma noites, temos todo 

o histórico da criação e início das narrações encaixadas que alcançam Vozes 

do deserto. Entre as asseverações que deram início à narrativa tradicional, 

encontramos o motivo que leva as moças à morte: a traição da rainha ao rei. 

Na obra brasileira, a traição da Sultana é revisitada e povoa a mente do 

Califa. A presença da Sultana, morta e desprezada, parece possuir vigor tão 

relevante quanto o da protagonista Scherezade. Assim como a moça que 

enreda o Califa em sua teia narrativa, a Sultana só o liberta nas últimas 

páginas do romance. Contudo, até que se percorra este longo caminho, o 

Califa é enfático ao lembrar-se e demonstrar toda sua obsessão verborrágica 

ao encontro de sua própria paz narrativa: 

 
Por trás do biombo, com Jasmine ao lado, não capta ruído que a 
enrubesça. Tem presente a informação de que o Califa reprova 
manifestações ruidosas no leito a pretexto de agradar-lhe. Os brados 
lancinantes e as contorções exageradas recordam-lhe a Sultana a 
copular com o escravo africano. Uma luxúria que, segundo o Califa, 
fazia parte do rol de mentiras e malogros que refletem o caráter 
dissimulador da mulher (PIÑON, 2005, p. 41). 

 

Obcecado por sua imagem, a voz e figura da Sultana estão 

paralelamente na mente do Califa, como uma memória involuntária. A todo 

momento, ela ecoa, como uma sombra, junto à voz das outras mulheres de 
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Nélida Piñon. Sua presença paira pelos corredores do palácio, como se ela 

estivesse em um entre-lugar no espaço do romance. Sua lembrança é sentida 

pelo Califa e as únicas menções feitas à moça vêm das reminiscências deste: 

 
No salão do trono, protegido das intempéries humanas, os gestos do 
Califa são confusos. Quer borrar o retrato da mulher fornicando com o 
colosso negro, em sua casa, à luz do sol. No pátio, precisamente, 
enfeitado de árvores cujas copas refrescam o ar, lá estava ela, nua, 
feroz, esplêndida., as pernas abertas, esquartejadas, prestes a parir. 
Entregue aos cuidados da criada que isolava os demais escravos e 
acompanhantes da cena, a Sultana mugia como uma vaca, 
resfolegava como um carneiro, um bicho no cio (PIÑON, 2005, p. 
135). 

 

Mesmo não amando a moça, um abássida de sua linhagem só poderia 

encontrar uma solução para vingar-se dela: derramando o sangue de outras 

mulheres: “Menino ainda, bastava-lhe requisitar uma favorita a vir ao leito, para 

divulgar-se quantas vezes entrara ele, sôfrego, no ventre da fêmea. ” (PIÑON, 

2005, p. 21).  

Corroborada pelas palavras de Piñon no romance, o Califa não amava a 

Sultana. Por outro lado, ele nunca superou a traição cometida, e sua vaidade 

agora o cega. Não consegue imaginar a ideia de ser traído novamente. Sua 

psicopatia transforma a memória da Sultana na maior razão para a morte das 

moças. Ou seja, sua perturbação transforma a falecida em uma presença 

eterna e constante, como Scherezade, despontando no prolongamento feito 

pela escritora brasileira. Vemos na narração da cena em que o Califa flagra a 

Sultana, a expressividade da autora. 

O Califa se vê perdido em alguns momentos e não consegue entender, 

como um rei, com califado tão grande e importante não consegue desligar-se 

da lembrança da traição da Sultana, e das histórias enredadas de Scherezade. 

Como outra mulher é capaz de fazê-lo titubear no momento de mandá-la ao 

verdugo, sem que termine o relato sobre os malfeitores que iniciara a noite?  

Sua cólera pela vingança o transformou ao longo dos anos em alguém 

amargo, envelhecido que só fora reanimado novamente pelo sabor e interesse 

despontados pelos relatos da filha do Vizir. O pai das moças, o Vizir, era 

também peça importante no califado de Bagdá. Tendo trabalhado já por muitos 

anos para o Califa culpava-se por não ter conseguido dissuadir as filhas da 

ideia de deixarem sua casa: 
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Há anos mantém o posto de Vizir à custa de um talento testado com 
frequência e que lhe acarretara humilhações sem fim. Em algum lugar 
que a filha ignora, ele aguarda a confirmação daquela morte. 
Silenciosa aflição que lhe apressa a velhice e o desonra. Onde esteja 
ele agora, quem ouvirá o ruído da sua respiração descompassada? 
Na solidão do palácio, a salvo do Califa, o pai arfa, um animal acuado 
à procura do ar que lhe foge. Inconformado com a tragédia prestes a 
abater-se sobre sua casa (PIÑON, 2005, p. 69). 

 

A partir dos exemplos praticados, podemos perceber que ambas as 

personagens masculinas da obra, não conseguem a projeção da voz que as 

mulheres do romance alcançam. Conforme também já dialogado neste 

trabalho, apesar da autora apresentar trabalhos com protagonistas masculinos, 

vê-se em Vozes do deserto, o encantamento e força refletidos ao mundo, por 

meio dos olhares e fragilidades das mulheres do romance: 

 

Ainda quando tem o rosto exposto, nela perdura uma delicada 
película que veda aos demais ingressar em seu interior. Uma matéria 
que a protege do Califa, em especial à hora em que seu falo singra 
inoportuno pela sua vulva. Mas, observada por Dinazarda ela é 
altaneira, quase translúcida. Sobre ela paira a auréola provinda da 
arte de contadora. Razão talvez de fatiar as histórias com prudência, 
guardando as migalhas da broa caídas sobre a mesa para a fome 
daquele dia. Às vezes, tem ciência de acertar, de atingir por 
momentos o ápice da narrativa. O raro instante em que, ao atingir a 
corda sensível do enredo, não lhe cabe recuar ou abdicar dos 
ingredientes que, apaixonadamente enlaçados, determinam seu 
desfecho (PIÑON, 2005, p. 36). 

 

Na revigoração feita pela escritora brasileira, os homens da trama 

permanecem muito próximos às figuras masculinas trazidas do texto da 

tradição. Em ambas as obras, eles não são tão abrilhantados como as figuras 

femininas. Torna-se evidente ao leitor que, tanto o pai quanto o marido, 

permanecem como personagens secundárias e planas, no romance e na 

narrativa milenar, ou seja, não sofrem alterações de personalidade. 

Inversamente às mulheres de ambas as narrativas, ao estabelecermos 

uma intertextualidade à obra A megera domada, de William Shakespeare, 

percebemos que tanto o Vizir e quanto o Califa (e o rei) são domados pelas 

mulheres das obras. Estas mulheres, por sua vez, caracterizam-se em 

personagens redondas que adquirem força, confiança e crescem ao longo das 
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tramas. Ao contrário da personagem Katherine na obra inglesa, atualizadas ou 

não, revigoradas ou não, elas não são domadas pelo esposo.  

 

3.3. Em busca da milésima primeira noite - a 602ª noite 

 

Em meio ao ímpeto por desvendar o final da narradora ou encontrar as 

1001 noites, copistas da obra oriental ao longo dos séculos viram-se obrigados 

a criar novos arranjos ou fábulas. Um destes desdobramentos resultou na tão 

misteriosa 602ª noite. Nélida Piñon também buscou em seu romance renovar o 

papel da narradora milenar nos dias atuais, ao concluirmos este estudo 

trazemos uma discussão sobre a procura daquela que parecia a conclusiva 

1001ª noite.  

No estudo da obra traduzida de Mamede Mustafa Jarouche, 

encontramos o questionamento das várias teorias sobre a origem desta famosa 

noite. Entre algumas delas, o autor menciona a afirmação de Ítalo Calvino ao 

dizer que Jorge Luis Borges teria criado a noite. Contudo, confirmou-se que a 

versão que causou o interesse de Borges para esta noite realmente existe. Ela 

pertence a uma coletânea das noites adicionadas por copistas e traduzidas 

para o inglês por Richard Burton, em 184329. 

Não obstante, em seu ensaio “Magias parciales del Quijote” (2000), 

Borges explica que, em busca destas mil e uma noites, copistas interpolaram 

várias delas e a noite 602 se evidenciaria, pois, nela, a rainha narra ao rei a 

sua própria história entre as paredes do palácio: 

 

A necessidade de completar mil e uma seções obrigou os copistas da 
obra a interpolações de toda as espécies, mas nenhuma tão 
perturbadora quanto a da noite DCII [602], a mais mágica de todas: 
nela o rei ouve da boca da rainha sua própria história. Ouve o 
começo da história, que abarca todas as demais, e também – de 
modo monstruoso – a si mesma. Intuirá claramente o leitor a vasta 
gama de possibilidades dessa interpolação, o seu curioso perigo? 
(BORGES, 2000, p. 46-47). 

 

                                                           
29 Segundo o historiador, a própria numeração 602 é de Burton (JAROUCHE, 2012, vol. 4, p. 
492).  
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A fim de elucidar o que seria esta interpolação mencionada por Borges, 

torna-se necessário explicar que, adicionalmente à versão inglesa utilizada por 

ele, a noite 602 também existe em árabe. Mamede Mustafa Jarouche, 

especialista em línguas orientais, informa ter produzido sua versão a partir do 

12º volume da edição de Breslau30. 

Na noite 602, consciente do poder de sua linguagem, e do poder que 

neste momento já exerce sobre o rei, Ṧahrᾱzᾱd voluntariamente cumpre a 

ordem dada por este e lhe narra a história que é o arremate de todas elas: sua 

própria história31. Apresentamos aqui, os dizeres iniciais dessa noite:  

 

O rei Ṧahrabᾱn ficou espantado e disse: “Por Deus, a iniquidade mate 
quem a pratica”. Em seguida, ele se admoestou com o que lhe disse 
Ṧahrᾱzᾱd, pediu auxílio a Deus altíssimo e disse: “Conte-me mais das 
suas histórias Ṧahrᾱzᾱd, uma história agradável que seja o remate 
das histórias. ” Ela respondeu: “Com muito gosto e honra”.  
Eu fui informada, ó rei venturoso, de que certo homem disse: 
Conta-se que uma pessoa disse a alguns dos seus companheiros: 
Eu lhes falarei sobre a vitória da integridade sobre a violência. Um 
amigo meu me contou o seguinte:  
Encontramos a vitória da integridade sobre a violência, mas na 
origem as coisas não eram assim. Deu-se que viajei por várias terras, 
regiões e países, entrei em grandes cidades, cruzei caminhos e 
perigos e, no fim da vida, entrei numa cidade cujo rei era [tão 
poderoso quanto os] da dinastia de Kisrà, dos reis do sul da Arábia e 
dos de Bizâncio (JAROUCHE, 2012, vol. 4, p. 492-493). 

 

A trama feita por Ṧahrᾱzᾱd para esta narração se origina com os 

motivos que teriam levado o rei às sentenças de morte, até sua desbravadora 

iniciativa de casar-se com ele. Ela tem como tática de sobrevivência iniciar uma 

história e não a terminar, deixando assim o patriarca intrigado com seu 

desfecho. 

Como uma estrategista das palavras, Ṧahrᾱzᾱd conduz seu relato 

inserindo nele, e consequentemente no inconsciente do rei, a solução de seu 

problema: o fim dos assassinatos das moças ao amanhecer. Vejamos no 

excerto abaixo, o final dado por Ṧahrᾱzᾱd a sua fábula: 

 

Já os moradores da cidade ficaram contentes, auguraram o bem, 
rogaram pelas filhas do vizir e se admiraram com o fato de, já 

                                                           
30 Por não ter conseguido encontrar esta noite entre os manuscritos por ele utilizado, seu texto 
da 602ª noite se encontraria entre os anexos do quarto volume do Livro das mil e uma noites e 
não no decorrer das noites, no corpo da obra. 
31 TODOROV (2013) 
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passados três dias, o rei ainda não a ter matado; alegram-se com a 
desistência do rei, que não tolerava um único deslize das jovens da 
cidade. Na quarta noite, ela lhe contou uma história mais espantosa, 
e na quinta lhe contou sobre as notícias dos reis, dos vizires e dos 
maiorais, permanecendo ao seu lado naquela situação por dias e 
noites, enquanto o rei dizia: “Quando ouvir o fim da história irei matá-
la”. As pessoas foram ficando cada vez mais espantadas e 
admiradas, e ouviu-se a respeito entre os moradores de terras e 
países distantes, isto é, que o rei voltara atrás na lei que estabelecera 
e no que praticava, bem como em sua heresia, e se alegraram com 
aquilo. [...] 
[Prosseguiu Ṧahrᾱzᾱd: ] “E este é o final do que se contou para o 
meu amigo”. O rei lhe disse: “Ṧahrᾱzᾱd, termine para a gente a 
história contada pelo seu amigo. Ela se parece com a história de um 
rei que conheço, mas agora eu gostaria de ouvir o que sucedeu aos 
moradores dessa cidade e o que disseram eles a respeito do rei, a 
fim de que eu recue daquilo que fazia”. Ela disse: “Com muito gosto e 
honra ” [...] “ (JAROUCHE, 2012, vol. 4, p. 496). 

 

Sobre o excerto inicial da noite 602 propomos duas asseverações. 

Inicialmente notamos que Ṧahrᾱzᾱd toma a voz e ditos de outros três 

interlocutores para iniciar o seu relato: ela foi informada, que certo homem 

disse, que se contava, que uma pessoa disse, que um amigo lhe contara.... Ou 

seja, é apresentado ao leitor um narrador em segundo, terceiro e quarto graus 

além da própria narradora que estaria em primeiro grau.  

Ainda, há sempre a sobreposição de um narrador à moça, com um novo 

enredo a ser discorrido. Consonantemente, a partir do mesmo trecho inicial 

percebemos que uma nova história se intercala e acomete a história 

anteriormente narrada. 

Portanto, se recapitularmos como a teia de narrativas teria se 

desenvolvido, encontraremos a história de Ṧahrᾱzᾱd, que se voluntariou a ser 

mulher do rei. Dentro de sua tática de salvação - que consiste em contar 

histórias para ludibriar o rei – esses contos se misturam, enredam-se e 

interpolam-se uns aos outros. Na noite 602, Ṧahrᾱzᾱd enovela-se ainda mais e 

narra sua própria história.  

Compõe-se neste momento, uma interpolação de narrativas, anterior à 

interpolação que a personagem faz ao narrar sua própria história. A estas 

narrativas encaixadas Todorov atribui um dos principais recursos literários do 

Livro das mil e uma noites. Este recurso perdura-se por toda a obra oriental 

tornando-se uma das principais armas de Ṧahrᾱzᾱd para atingir o seu objetivo. 
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Na noite 602, o poder da narrativa encaixada atinge seu ápice revelando um 

auto encaixe conforme descrito abaixo:  

 
O processo de encaixe chega ao seu apogeu com o auto encaixe, 
isto é, quando a história encaixante se encontra, num quinto ou sexto 
grau, encaixada por ela mesma. Esse “desnudamento do processo” 
se apresenta tanto nas Mil e uma noites quanto no Manuscrito; e 
reconhece-se o comentário que faz Borges a respeito do primeiro 
texto: “Nenhuma [interpolação] é mais perturbadora que a da 
seiscentésima segunda noite, noite mágica entre as noites. Essa 
noite, o rei ouve da boca da rainha sua própria história. Ouve a 
história inicial, que abrange todas as outras, que – monstruosamente 
– abrange a si mesma .... Se a rainha continuar, o rei imóvel ouvirá 
para sempre a história truncada das Mil e uma noites, daí por diante 
infinita e circular ...” (TODOROV, 2013, p. 126). 

 

Logo, em uma possível contagem - levando em consideração que esta é 

uma interpolação de copistas, além da própria originalidade dos manuscritos - 

teríamos sobretudo nesta noite, incontáveis níveis de encaixe (JAROUCHE, 

2012). Em ambos os fragmentos citados torna-se inegável a força desta 

interpolação e o fascínio causado por ela, na noite 602.  

Como afirmou Todorov (2013) sobre o Livro das mil e uma noites “toda 

personagem significa uma nova intriga”. A protagonista não é o determinante 

da ação, mas a personagem que dá vida a outros. Por isso, tamanha sua 

destreza com as palavras e trama narrativa, Ṧahrᾱzᾱd teria conseguido narrar 

sua própria história, continuando a enredar o rei em sua teia de acontecimentos 

e conseguido ainda, dar continuidade à tecedura da obra. 

Na tradução do árabe da noite 602, embora tendo anunciado o final 

desta noite, o rei pede que Ṧahrᾱzᾱd continue contando o que aconteceu aos 

moradores da cidade e o livro nos fornece a relevante informação de que bem 

como o Califa do romance, o rei, sabia que estava sendo envolvido nesta teia 

narrativa circular, mas nada mais poderia fazer para libertar-se deste 

encantamento. Em sua apropriação, Nélida Piñon reafirma em seu romance a 

estratégia de Scherezade ao enredar o Califa com suas histórias:  

 

Sua vingança consiste em abrir-lhe a gaveta da imaginação e 
estabelecer no soberano o caos narrativo. Depositar neste homem 
enredos paralelos e circulares,32 alguns indicados em Bagdá, outros 
encerrados em Cingapura. Histórias que não se livra e menos ainda 
esquece. Para que só respire por meio de um filtro que apura o ar 

                                                           
32 Grifo da autora. 



77 
    

com a ajuda de palavras voluptuosas, provenientes da fantasia. E, 
não sendo assim, o que mais poderia este soberano pretender, além 
da morte, sempre que arria do trono e pousa os pés sobre as franjas 
arrugadas do tapete herdado do avô? (PIÑON, 2005, p. 230). 

   

A fim de estabelecermos paralelos mais uma vez entre as obras, 

trazemos abaixo excertos do romance Vozes do deserto e do Livro das mil e 

uma noites: 

 

Ao ouvir essa história, o rei Ṧahrabᾱn despertou, refazendo-se da sua 
embriaguez, e pensou: “Por Deus que essa é a minha história, e essa 
narrativa é sobre mim. Eu estava vivendo na cólera e no sofrimento 
até que ela me fez desistir disso e me levou à correção. Louvado seja 
o motivador de tudo, o libertador dos pescoços”. Em seguida disse: 
“Ṧahrᾱzᾱd, você me despertou para muita coisa e me alertou para 
minha ignorância”. [...]. Quanto a essa história que lhe sucedeu, ela 
também sucedeu a outros reis anteriores, os quais foram traídos por 
suas mulheres, embora fossem mais poderosos que você, possuindo 
reinos mais vastos e soldados em maior quantidade. [...]. Se você 
quiser, ó rei, eu lhe contarei coisas que se passaram com os reis 
antigos relativamente à traição das suas mulheres e as desgraceiras 
que os atingiram da parte delas”. Ele disse: “E como foi isso? Conte 
para nós! ”. Ela respondeu “Com muito gosto e honra” (JAROUCHE, 
2012, vol. 4, p. 496-498). 
 
Ao unir-se mais tarde ao corpo de Scherezade, parte de um ritual que 
ameaça eternizar-se, ele teme a natureza dos sentimentos ora em 
curso, o rumo da história que ela começa a lhe contar. Intui que seu 
poder, frente ao império narrativo de Scherezade, vale pouco, o que 
lhe dá motivo de ameaçá-la de novo com a morte aos primeiros sinais 
da aurora (PIÑON, 2005, p. 197). 

  

Percebemos pelos excertos acima que ambos os soberanos estavam 

enredados ao feitiço das fábulas das moças. Como em um ciclo que não se 

acaba, novas histórias se iniciam, interpolando-se e dando continuidade a 

história da personagem Ṧahrᾱzᾱd, na noite 602.  

Em tempo, também leitores e estudiosos no mundo todo viram-se atados 

a busca de todas as noites. Similar às histórias encaixadas, rei, Califa e 

estudiosos não conseguem libertar-se da magia desencadeada pela primeira 

história. Prolongando-se no enredo do romance brasileiro, o recurso literário 

das histórias encaixadas converge-se em um dos traços de intertextualidade 

estabelecidos pela autora no romance, constatando então, a renovação feita 

em Vozes do deserto, e perpetuando mais uma vez a longevidade da narrativa 

da tradição oral. 
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Nélida Piñon indica também esta ligação à narrativa da tradição. 

Entretanto, ela refrata na contemporaneidade o caminho para a saída deste 

labirinto ao qual o mundo fora anteriormente inserido. Ao criar um novo 

desfecho, a romancista prova que a autonomia concebida pelo gênero literário 

romance faz com que outros questionamentos desabrochem e adicionem 

significado ao que já fora dito: 

 

[...] a épica não suscita nenhum questionamento, ao passo que o 
romance, travestido de Sherazade, ‘especula sobre categorias da 
ignorância’, mantendo aceso o interesse pelo que vem depois. As 
respostas adiadas são perguntas em formação, nem sempre 
resolvidas no final (MACHADO, 1990, p.141). 

 

Apesar de tamanha busca por todas as noites, encontramos no romance 

brasileiro um novo desfecho, cunhado pela escritora e que pode levar a novas 

tramas ou pesquisas, tais como esta dissertação.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Verificamos ao longo da dissertação desenvolvida que a obra Vozes do 

deserto foi construída nas dobras textuais e milenares do Livro das mil e uma 

noites. 

A partir do diálogo entre o Vozes do deserto e o Livro das mil e uma 

noites foram suscitadas de modo substancial a intertextualidade no romance e 

as questões da narrativa tradicional em sua forma. Essas características foram 

estabelecidas como referência para a construção do projeto de pesquisa e, 

posteriormente, desta dissertação intitulada Vozes do deserto: contar e viver 

histórias – uma leitura do romance de Nélida Piñon nas tessituras de Ṧahrᾱzᾱd. 

A leitura da obra milenar, fruto do trabalho do pesquisador Mamede 

Mustafá Jarouche, desvendou mais do que as conhecidas histórias de Simbad, 

Aladim ou Ali Babá, trouxe também encantamento e inspiração. Dai o primeiro 

capítulo dedicado à discussão, entre outras asseverações, do apanhado das 

várias traduções e versões conhecidas da obra oriental.  

Várias seriam as numerações e manuscritos trazidos pelo especialista 

em línguas orientais. Dentre os finais encontrados para a narradora e seu rei, 

estão os “finais felizes”. Finais estes que, já desde a Introdução deste estudo, 

foram apontados como divergentes na passagem da obra da tradição para o 

romance contemporâneo. Na obra da tradição oral, Ṧahrᾱzᾱd se apaixona pelo 

rei e vive com ele, como em um conto de fadas. Por outro lado, a Scherezade 

prolongada no romance almeja apenas a própria libertação e a libertação de 

todas as outras mulheres do califado. 

Muito embora os desfechos sejam distintos, a voz da narradora é 

transportada aos dias atuais e reverberada no romance Vozes do deserto. 

Toca-se então na principal reflexão teórica investigada entre as obras: a 

intertextualidade. Haja vista a intriga transportada ao romance, bem como a 

maioria das personagens da obra milenar, ambas as protagonistas, de lá e de 

cá, mostram-se astutas e determinadas a encerrarem, por meio de uma técnica 

de narração de histórias noturnas, a cadeia de morte de mulheres em seus 

reinos. 

Por meio destas e algumas outras inferências foi que se discorreu sobre 

a intertextualidade no segundo capítulo desta dissertação. Neste, ponderou-se 
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sobre as questões de intertexto traçadas pela brasileira e sua renovação ao 

trazer para o Século XXI o arquétipo fragmentado da narradora milenar. Apesar 

de Scherezade permanecer na antiguidade, o intertexto da romancista é 

representado pelas palavras de Bakhtin ao dizer que o discurso não se 

constrói, mas se elabora em vista de outro e estes se encontram no tempo e 

espaço literário. Embora tenhamos uma protagonista conhecida mundialmente, 

a romancista ofertou à literatura brasileira uma moça audaz, que cresce e se 

transforma em mulher sentenciada. Ao longo das páginas do romance, 

Scherezade diverge, contraria e se renova frente à narradora da tradição. A 

protagonista encontra pela escrita de Nélida Piñon, a certeza do caminho a ser 

seguido pelo deserto.  

Deserto este que também se revela uma das personagens do romance. 

Aquela personagem secundária que se mantém em segundo plano, anuviado, 

à espreita das peripécias desenvolvidas na obra, mas pronto para revelar sua 

presença para não se fazer esquecido: 

 

As dunas, à sua frente, davam-lhe as boas-vindas. Finalmente 
conhecia de perto o deserto. Ouvia suas vozes secretas misturadas 
ao fino grão de areia que lhe fustigava a pele. Enquanto a caravana 
prosseguia, Scherezade ia deixando para trás o universo integrado 
pela irmã e por Jasmine. Cada vez que chorasse nos anos por virem, 
se consolaria com a memória guardada delas. Elas jamais as 
perderiam. Acaso não era verdade que o vivido, ainda que se 
dissolva em meio às lembranças, é um ponto de resistência no 
futuro? (PIÑON, 2005, p. 350-351). 

 

 

E é neste feixe de traços distintos que chegamos ao terceiro capítulo 

desta dissertação, no qual dissertou-se sobre o protagonismo de Scherezade, 

em contraste ao papel da narradora da tradição, e avaliou-se as personagens 

prolongadas e criadas pela autora brasileira. Em Vozes do deserto, a voz 

feminina é repercutida por entre os corredores do palácio do Califa.  

Além da voz da protagonista Scherezade, as vozes e anseios de 

Dinazarda, Fátima e Jasmine ressoam e despontam na recriação brasileira. 

Mais uma vez creditamos à força e transgressão feminina o enlace entre as 

histórias, bem como o conúbio intertextual entre a obra da tradição e a obra de 

Nélida Piñon. 
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Contrariamente a estas mulheres encontramos a figura secundária de 

dois homens conectados não apenas por laços profissionais, mas também por 

sua representação no romance. O Vizir - pai das moças - e o Califa mostram-se 

a todo momento perturbados. Seja pela figura da Sultana (caso do Califa) ou 

pelo fardo que a possível morte da protagonista traz ao Vizir, percebemos que 

estes realizam as vontades das mulheres da trama. Inconscientemente ou 

forçosamente, suas ações também possibilitam o desenvolvimento da intriga 

elaborada pela escritora.        

Comentamos ainda a afamada 602ª noite do Livro das mil e uma noites. 

Suscitada por vários teóricos, entre eles Richard Burton e Borges, realçarmos o 

poder da narrativa encaixada. Na obra milenar, esta narrativa atinge seu ápice 

quando a contadora de histórias narra sua própria história ao rei.  

Na atualização arquitetada por Piñon que em Vozes do deserto, além 

das fábulas, quem se encaixam são as personagens. Ao dar ocasião à trama 

do romance percebemos o encaixe do papel de contadoras de história. Fátima 

e a mãe da moça são as incipientes contadoras de histórias e passam seu 

legado à protagonista Scherezade. Esta, por sua vez já perpetuada na 

literatura mundial, instaura na ocasião do romance brasileiro a arte da narração 

para sobrevivência. A Scherezade de Nélida doutrina Jasmine que continua 

seu legado dentro do califado na Bagdá do século X, reverberada no romance 

que forma o corpus desta dissertação.    

Constata-se que além de contar histórias, como nas tessituras da 

narradora tradicional, Scherezade vive sua própria história e a desnuda na obra 

romanesca.  

Sabemos que ainda há um longo caminho a galgar, buscar e aprender, 

mas decerto as aspirações trazidas com esta pesquisa suscitam o 

desenvolvimento de outras questões relativas à Vozes do deserto para além, e 

pressupondo, o diálogo com a obra oriental. Tarefa para próximas pesquisas. 

 



82 
    

REFERÊNCIAS 

 

ALLENDE, Isabel. Eva Luna. Barcelona: Plaza & Janés Editores, S.A., 1987. 286 p. 
 
 
ALMEIDA, Aparecida Alexandrina Silva Soares. Discursividade intencional feminina 
em Vozes do deserto, de Nélida Piñon. 2013. 72 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de 
Letras, Programa de Pós-graduação Stricto Sensu, em Letras: Literatura e Crítica 
Literária, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiás, 2013. Disponível em: 
<http://oasis.ibict.br/vufind/Record/PUCG_27fd27557ed0d4bc0b43121681a04045>. 
Acesso em: 27 jun. 2016. 
 
 
ANÔNIMO. Livro das mil e uma noites. São Paulo: Biblioteca Azul, 2012. 4 v. 
Tradução de: Mamede Mustafa Jarouche. 
 
 
BAKHTIN, Mikhail. Questões de literatura e estética: A teoria do romance. 5. ed. São 
Paulo: Hucitec Editora, 2002. 439 p. 
 
_______________. Problemas da poética de Dostoievski. 5. ed. São Paulo: Forense 
Universitária, 2010. 366 p. 
 
 
BARROS, Diana Luz Pessoa de; FIORIN, José Luiz (orgs.). Dialogismo, Polifonia, 
Intertextualidade. 2. ed. São Paulo: Edusp, 2011. 81 p. (Ensaios de Cultura 7). 
 
 
BARTHES, Roland. S/Z. Paris: Seuil, 1971. 
 
 
BASTAZIN, Vera. José Saramago: hibridismo e transformação dos gêneros 
literários. Revista Eletrônica de Crítica e Teoria de Literaturas: Dossiê: 
Saramago, Porto Alegre, v. 02, n. 02, p.1-14, jul. 2006. Semestral. Disponível em: 
<https://goo.gl/olGnnh>. Acesso em: 29 mar. 2017. 
 
 
BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história 
da cultura / Walter Benjamin. 8. ed. São Paulo: Brasiliense, 2012. 1 v. (Obras 
escolhidas). Tradução Sérgio Paulo Rouanet; prefácio Jeanne Marie Gagnebin 
 
 
BORGES, Jorge Luís. Outras inquisições: Coleção Jorge Luis Borges - obras 
completas. 2. ed. São Paulo: Editora Globo, 2000. 2 v. (Obras completas de Jorge Luis 
Borges). Vários tradutores.  
 
 
BRAIT, Beth. A Personagem. 4. ed. São Paulo: Editora Ática, 1990. 95 p. (Série 
Princípios - 3).  
 
____________. Vozes entre as dobras da autoria: Voices within the meanders of 
authorship. Revista da Abralin, São Paulo, v. 15, n. 2, p.53-82, 2016. Semestral. 



83 
    

Disponível em: <http://revistas.ufpr.br/abralin/article/view/47884>. Acesso em: 18 out. 
2016. 
 
 
BRUNEL & PICHOIS & ROUSSEAU, P. & CL. & A. M., Que é literatura comparada?, 
São Paulo: Ed. Perspectiva, 1995  
 
 
CAMPOS, Haroldo de. Da tradução como criação e como crítica: In: Metalinguagem. 
São Paulo: Cultrix, 1976. 
 
 
CANDIDO, Antonio. Recortes. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 
 
 
CANDIDO, Antonio et al. A personagem de ficção. 13. ed. São Paulo: Perspectiva, 
2014. 119 p. (Debates) 
 
 
CARVALHAL, Tânia Franco. A tradução literária: In: ORGANON. Porto Alegre: Instituto 
de Letras, 1993. Disponível em: <https://goo.gl/1bTA69>. Acesso em: 03 abr. 2017 
 
______________________. O próprio e o alheio: Ensaios de Literatura Comparada. 
São Leopoldo: Unisinos, 2003.  
 
______________________ . Literatura Comparada. São Paulo: Ática, 2014 
 
 
COMPAGNON, Antoine. O demônio da teoria: Literatura e senso comum. 2. ed. Belo 
Horizonte: UFMG, 2012. Tradução de: Cleonice Paes Barreto Mourão, Consuelo 
Fortes Santiago 
 
 
CONGRESSO ABRALIC - LITERATURA E MEMÓRIA CULTURAL, 2., 1991, Belo 
Horizonte. Sem centro nem periferia: é possível um novo olhar no discurso teórico-
crítico latino-americano? ANAIS. Belo Horizonte: Abralic, 1991. 1 v 
 
 
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Aurélio. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1999. 1838 p 
 
 
FESTINO, Cielo Griselda. Another idea of India. India literatures in the Bhashas. 
Cadernos de Tradução, Florianópolis, v. 1, n. 31, p.103-118, 2013. Disponível em: 
<https://goo.gl/b8gwd6>. Acesso em: 10 jan. 2017 
 
 
FRIEDMAN, Norman. O ponto de vista na ficção: O desenvolvimento de um conceito 
crítico. Revista USP, São Paulo, n. 53, p.166-182, mar. 2002. Tradução de Fábia 
Fonseca de Melo 
 
 
KRISTEVA, Julia. Introdução à semanálise. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 2005. 209 
p. (Debates). Tradução de: Lúcia Helena França Ferraz. 
 



84 
    

 
MACHADO, Irene A. A teoria do romance e a análise estético-cultural de M. Bakhtin. 
Revista USP, São Paulo, p.135-142, mar. 1990 
 
 
MASTERPIECE (New England). Adaptation: From novel to film. 2011. MASTERPIECE 
THEATRE, and MYSTERY! are trademarks or registered trademarks of WGBH 
Educational Foundation. Disponível em: 
<http://d2buyft38glmwk.cloudfront.net/media/cms_page_media/11/FITC_Adaptation_1.
pdf>. Acesso em: 19 jun. 2015. 
 
 
MIEDVIÉDIEV, P. M; BAKHTIN, M. The formal method in Literary Scholarship. 
Baltimore: John Hopkins University Press, 1978. 
 
 
MOISES, Massaud. Dicionário de termos literários: Edição revista e ampliada. 12. ed. 
São Paulo: Cultrix, 2004 
 
 
PAGEAUX, Daniel-Henri; MACHADO, Álvaro Manuel. Do método ao modelo: In: ____. 
Da literatura comparada à teoria da literatura. Lisboa: Edições 70, 1998 
 
 
PAVANI, Cinara Ferreira. Uma Sheherazade latino-americana: Eva Luna entre 
histórias e histórias. 2004. 193 f. Tese (Doutorado) - Curso de Letras, Programa de 
Pós-graduação em Letras e Estudos de Literatura e Literatura Comparada, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2004. Disponível em: 
<http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/4218>. Acesso em: 27 jun. 2016.  
 
 
PAZ, Octavio. Traducción: literatura y literalidad.: In: Traducción: literatura y literalidad. 
Barcelona: Tusquets, 1981. Tradução de Doralice Alves de Queiroz. Belo Horizonte, 
FALE/UFMG, 2009. Disponível em: 
<http://150.164.100.248/vivavoz/data1/arquivos/traducao2ed-site.pdf>. Acesso em: 03 
abr. 2017 
 
 
PERRONE-MOISÉS, Leyla. Flores da Escrivaninha: Ensaios. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1990. 192 p.  
 
 
PINON, Nélida. Site Oficial da autora. http://www.nelidapinon.com.br/. Acesso jul, 
2015; 
 
 
PINON, Nélida. Vozes do Deserto. Rio de Janeiro, Editora Record, 2005; 
 
 
 
PROUST, MARCEL. À la recherche du temps perdu, Pléiade, 1954, vol. III 
 
 



85 
    

SAMOYAULT, Tiphaine. A intertextualidade. São Paulo: Aderaldo & Rothschild, 2008. 
160 p. (Linguagem e Cultura). Tradução de: Sandra Nitrini / Revisão de Maria Letícia 
Guedes Alcofonado e Regina Salgado Campos 
 
 
SILVA, Roniê Rodrigues da. Cartografias Mito-Poéticas do Imaginário Nelidiano: das 
visões do mundo arcaico ao contemporâneo no romance Fundador. 2010. 288 f. Tese 
(Doutorado) - Curso de Letras, Programa de Pós-graduação em Estudos da 
Linguagem - Ppgel do Departamento de Letras, Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte - UFRN, Rio Grande do Norte, 2010. Disponível em: 
<https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/16332>. Acesso em: 27 jun. 2016 
 
 
TODOROV, Tzvetan. As estruturas narrativas. 14. ed. São Paulo: Perspectiva, 2013. 
202 p. (Debates). Tradução de: Leyla Perrone-Moisés.  
 
 
WATT, Ian. A ascensão do romance: estudos sobre Dafoe, Richardson e Fielding. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1990. 278 p. Tradução de Hildegard Feist. 

  
 
 
VÍDEOS 
 
 
ANÔNIMO. Nélida Piñon | Sempre um Papo | 28/09/2004 | Parte 1. 2008. Disponível 
em: <https://www.youtube.com/watch?v=bcoh6oNsIvI>. Acesso em: 10 ago. 2016. 


