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                                                            RESUMO 

 

O objetivo da presente pesquisa é elaborar um estudo sobre a representação de Scherezade, 

narradora das Mil e uma noites, reconstruída e recontada na literatura latino-americana, nesse caso 

a brasileira, em Vozes do deserto, romance de Nélida Piñon. Contudo, esta pesquisa não trata 

apenas de uma investigação literária sobre a construção de Scherezade como uma personagem em 

si, mas como um ser, um corpo que se forma em inúmeros signos relatados em suas narrativas. 

Para tanto, recorremos aos estudos existentes em literatura específica sobre o corpo e a literatura. 

Assim, será abordado o discurso de gênero com foco na narratividade feminina e na alteridade 

latino-americana, tendo como ponto de partida a história de Sherazade, personagem das Mil e uma 

noites, comparada à história de Scherezade em Vozes do deserto, não deixando de lembrar alguns 

mitos femininos sob a ótica de Jean-Pierre Vernant e Clarissa Pinkola Estés no que concerne aos 

mitos gregos, latinos e pós-coloniais em relação à mulher e no que ela representa nas culturas 

citadas. Será abordada ainda a temática feminina no Islã nos dias atuais, a partir dos estudos de 

Fátima Mernissi, Ghassan Ascha e Vera Lúcia Soares e a do orientalismo, a fim de se estabelecer 

um diálogo discursivo com o pensamento de Edward Saïd sobre o oriental/árabe visto pelo 

ocidental/latino. Além disso, buscaremos reflexões sobre o corpo, segundo José Gil, Nízia Villaça 

e Fred Góes. Partindo do pressuposto de que o corpo é um produtor de signos em constante 

mudança e que, segundo Nélida Piñon, este é "puro verbo", poderíamos dizer que a 

construção/reconstrução de Scherezade, narradora-personagem, se faria nos mitos, nos 

imaginários e nas narrativas por onde sua trama se reescreve e com os quais dialoga. 

 

Palavras-chave: Corpo- Narrativa- Memória- Mulher 

 

 

 

 



 
 

 
 

COELHO, Andreza Martins. (Re)building the body of Scherezade in Vozes do deserto by Nélida 

Piñon. Niterói, 2018. Master's degree Dissertation presented to Universidade Federal Fluminense. 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research is to study the reflection of the seductive narrator of the One 

thousand and one nights reconstructed and recounted in Latin American literature (in this case, 

Brazilian) in the novel Vozes do deserto by Nélida Piñon (in the English translation called Voices 

of the desert). However, this research is not only a literary investigation of Scheherazade’s 

construction as a character in itself, but as a being, a body that is formed in innumerable signs 

reported in her narratives. In order to do so, reflections on body and literature will be investigated. 

This will address the discourse of gender with a focus on female narrativity and American alterity, 

starting with the story of Scheherazade of the One Thousand and one nights compared to the story 

of Scherezade in Vozes do deserto, while passing through some feminine myths from the point of 

view of Jean-Pierre Vernant and Clarissa Pinkola Estés concerning Greek, Latin, and postcolonial 

myths about women and what they represent in these cultures. The feminine theme in Islam in the 

present will also be approached, according to Fátima Mernissi, Ghassan Ascha and Vera Lúcia 

Soares; and orientalism, in order to engage in a dialogue with Edward Saïd’s thinking about the 

Oriental/Arabic seen by the Western/Latin. In addition, reflections about the body will be raised, 

according to José Gil, Nízia Villaça, and Fred Góes. Assuming that the body is a producer of signs 

in constant change and that, according to what Nélida Piñon says, it is "pure verb", it could be said 

that the construction/reconstruction of this narrator-character would occur in myths, imaginaries 

and narratives wherever she goes and with whomever she talks. 

Keywords: Body - Narrative - Memory - Woman 
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RÉSUMÉ  

 

L'objectif de cette  recherche consiste à faire un étude du reflet de la narratrice des Mille et 

une nuits refaite et racontée par la littérature latino-américaine, dans ce cas la brésilienne, dans le 

roman Vozes do deserto de l'écrivaine Nélida Piñon. Néanmoins il ne s'agit pas forcement d'une 

investigation littéraire de Schérezade en tant que personnage, mais comme un être, un corps qui se 

forme autour d'innombrables signes rapportés dans leurs récits. À cet effet, il faudra récourir aux 

reflexions autour du corps et de la littérature. Pour ça, on fera une démarche du discours de genre 

par rapport la narrative féminine et l'altérité américaine, à partir de l'histoire de Schérezade des 

Mille et une nuits en comparaison à celle de Scherezade dans Vozes do deserto. Il faudra d'abord 

étudier quelques mythes à travers le regard de Jean-Pierre Vernant et Clarissa Pinkola Estés, en ce 

que concernent les mythes grecs, latins et post-coloniales en relation à la femme et sa 

répresentation dans ces cultures citées. On fera aussi un abordage de la thématique féminine dans 

l'Islam de l'actualité, selon Fátima Mernissi, Ghassan Ascha et Vera Lucia Soares et de 

l'orientalism, pour faire une approche avec la pensée d'Edward Saïd sur l'oriental/arabe vu pour 

l'occidental/latino. De plus, on chechera des reflexions sur le corps selon José Gil, Nísia Villaça et 

Fred Góes. À partir de la supposition selon laquelle le corps est un producteur de signes dans un 

changement continu et "le pure verbe", selon Nélida Piñon, on pourrait dire que la 

construction/reconstruction de cette personnage-narratrice se ferait dans les mythes, les 

immaginaires et les récits où s'élabore sa trame et avec lesquels elle dialogue. 

Mots-clés: Corps - Récit - Mémoire - Femme 
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1. Introdução 

 

 

Esta pesquisa teve início em 2014, com a monografia Construindo o corpo de Sherazade 

na(s) cena(s) contemporânea(s), apresentada na conclusão do curso de Especialização em 

Literatura, Arte e Pensamento Contemporâneo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro, sob a orientação da Professora Doutora Flávia Vieira Santos. A proposta do trabalho era 

investigar o que leva o leitor contemporâneo a enxergar a narradora do Livro das mil e uma noites 

como uma bela e sedutora mulher, uma vez que não há qualquer referência a suas características 

físicas ao longo da obra.  

A pesquisa permitiu-nos observar que a corporeidade da personagem constrói-se a partir do 

orientalismo, ou seja, da visão que o europeu tem em relação ao árabe. Esta visão, que surgiu no 

século XVIII, encontra-se presente desde as pinturas orientalistas do século XIX, até os filmes 

exibidos pela indústria cinematográfica de Hollywood. O homem árabe é geralmente representado 

como o vilão trapaceiro, proprietário dos haréns e capturador de mocinhas. As mulheres são 

retratadas como sedutoras odaliscas e/ou voluptuosas sultanas. No entanto, não é isso que ocorre 

em relação a Sherazade, a personagem-narradora dos mais antigos contos árabes. Como já 

observamos, não há no texto menção a seus atributos físicos, sendo ela conhecida apenas por sua 

esperteza e intelecto.  

Posteriormente, no ano de 2016, no curso de Especialização em Língua Francesa e 

Literaturas Francófonas, sob a orientação do Professor Doutor Arnaldo Rosa Vianna Neto, 

passamos a investigar os reflexos de Sherazade na literatura estrangeira contemporânea. A autora 

escolhida para análise foi a escritora franco-argelina Leïla Sebbar, com sua trilogia Shérazade 

(Shérazade, brune, yeux verts, cheveux frisés) (1983), Les carnets de Shérazade (1985) e Le fou de 

Shérazade (1991)). Desta pesquisa resultou a monografia intitulada Leïla Sebbar e a reconstrução 

do corpo de Sherazade na cena contemporânea, na qual investigamos como se constrói Sherazade 

na Paris dos anos 1980. No texto de Sebbar, ela surge como uma jovem de origem maghrebina de 

olhos verdes e cabelos cacheados que foge de casa aos 17 anos a fim de encontrar sua verdadeira 

identidade. 

Desse embate entre a real imagem de Sherazade e as percepções que sua figura evoca, 

surgiu outra inquietação: como este mito teria permanecido na cena contemporânea latino-



 
 

 
 

americana? Rastrear o imaginário relativo a esta personagem é o objetivo da presente Dissertação. 

Para análise, escolhemos o romance Vozes do deserto (2005), de Nélida Piñon. 

 Nélida Cuiñas Piñon nasceu no dia 3 de maio de 1937, em Vila Isabel, na cidade do Rio 

de Janeiro. Ainda criança, escolheu o ofício de escritora e costumava escrever pequenas histórias 

que vendia ao pai. Formou-se em jornalismo e em 1961 estreou na literatura com a publicação do 

romance Guia-mapa de Gabriel Arcanjo e, em 1989, foi eleita para ocupar a Cadeira de número 

30 na Academia Brasileira de Letras, na sucessão de Aurélio Buarque de Holanda. Nélida Piñon 

presidiu a Academia entre 1996 e 1997, sendo a primeira mulher, em cem anos, a exercer tal 

função.  

  Em Vozes do deserto, Piñon narra a saga de Scherezade, a jovem que decide se casar com 

o Califa a fim de dar fim ao uxoricídio que ele vinha cometendo desde que fora traído pela esposa. 

Disposta a pôr em risco a própria vida, leva seu pai, o Vizir, ao desespero, mas ninguém consegue 

dissuadi-la de seu propósito. Para se salvar da morte, conta com a ajuda de Dinazarda, sua irmã 

mais velha (diferente da personagem do Livro das mil e uma noites, cuja irmã é mais nova). Todas 

as manhãs, antes da aurora romper, Dinazarda a desperta para que as histórias sejam 

intermináveis, fazendo com que o Califa, tomado pela curiosidade, conceda-lhe mais um dia de 

vida. Scherezade aprendera com os melhores professores (como quis seu pai) as ciências, as artes, 

a medicina, contudo, a arte da narrativa adquirira de sua ama Fátima. Antes de seu casamento, 

também alimentara sua força imaginativa ao andar livremente pelo centro comercial da cidade (a 

chamada Medina). Possuía, assim, uma fonte inesgotável de histórias. 

O romance Vozes do deserto já foi objeto de pesquisa de outras Dissertações de Mestrado. 

A título de exemplo, podemos citar os trabalhos de BOSO (2011), SCHMIDT (2017), ALMEIDA 

(2013) e REIS (2008). Tais trabalhos, além de se deterem na importância da memória, focalizam a 

estrutura do romance e abordam questões relativas ao discurso de gênero. Com o objetivo de 

contribuir com as pesquisas já realizadas e com aquelas desenvolvidas na Linha - Literatura, 

História e Cultura do Programa de Estudos de Literatura da Universidade Federal Fluminense, 

investigaremos esta nova construção da milenar narradora, focalizando a representação de seu 

corpo e avaliando a forma pela qual esses outros elementos já estudados teriam importância nessa 

reconstrução a partir da seguinte pergunta: Trata-se apenas de um corpo físico ou de um corpo 

(re)construído por meio do discurso e da memória? 



 
 

 
 

Ao longo deste trabalho, abordaremos a temática dos mitos como narrativas fundadoras 

das sociedades e o que representam segundo a ótica de Sigmund Freud (1914), Joseph Campbel 

(1990) e Jean Pierre Vernant (2006). Baseando-nos em estudos de Giorgio Agamben (2009) a 

respeito do conceito de contemporâneo, estudaremos a importância dos reflexos de tais mitos na 

contemporaneidade e destacaremos questões relativas à representação da mulher, segundo 

reflexões de Rose Marie Muraro (1983). 

A representação da mulher e seu papel no contexto árabe são temas que serão abordados a 

partir dos textos de Ghassan Ascha (1989), Vera Lúcia Soares (1998) e Fátima Merssini (1998), 

teóricos que estudam a sociedade árabe e o Islã como religião vinculada diretamente ao Estado.  

Tamara Sonn (2004), Bernard Lewis e Bruce Lawrence, também estudiosos do mundo árabe, 

serão fonte para uma maior compreensão desta sociedade. O tema do orientalismo será analisado a 

partir da concepção de Edward Saïd (1995). 

 Os trabalhos de Philippe Perrot (1984) e Christine Détrez (2002) nortearão o estudo sobre 

o corpo que apresentaremos em nossa pesquisa. A importância da temática do corpo no decorrer 

da história e na semiologia será abordada sob a ótica de Paul Zumthor (2007) e Fernando M.M. 

Pinto da Silva (2007), Flávia Regina Marquetti e Pedro Paulo A. Funari (2014), Nízia Villaça e 

Fred Góes (2014). Nos estudos dos autores citados, o corpo é representado como produtor de 

signos, ou seja, ele é, ao mesmo tempo, individual e social, estando sempre em movimento.  

No segundo capítulo, abordaremos a presença da narratividade feminina na construção da 

alteridade latino-americana, sob a ótica de Silviano Santiago (1978), Clarissa Pinkola Estés (1999) 

e Arnaldo Vianna Neto (2003). Os autores citados destacam a importância identitária, cultural e 

política do ato de narrar. Com Nélida Piñon, em O presumível coração da América (2004), 

destacaremos instigantes reflexões sobre o corpo e a narrativa nas Américas, após a colonização. 

No terceiro capítulo, exploraremos a memória enquanto recurso de poder, existência e 

resistência, investigando sua relação com a corporeidade. Também buscaremos desconstruir os 

estereótipos seculares que ainda hoje vigoram em relação à mulher nas sociedades árabe e latino-

americana. Nélida Piñon (1997), Marina Colassanti (1997), Helena Parente Cunha (1997), Norma 

Telles (2015), assim como a libanesa Joumana Haddad (2011), conduzirão nossas reflexões, até 

retomarmos a personagem-narradora em solo brasileiro contemporâneo.  



 
 

 
 

Sherazade é uma personagem inscrita no imaginário da humanidade. Em nosso trabalho, 

procuraremos descobrir a beleza desta personagem milenar e um dos seus possíveis reflexos em 

seu banquete de signos. 

 

2. Discurso de gênero e narrativa fundadora 

 

As histórias do Livro das mil e uma noites têm como ponto de partida a história de um rei 

chamado Sharyar. Membro de poderosa dinastia, um dia ele descobre a traição da esposa com um 

escravo. Mamede Mustafá Jarouche, último tradutor do Livro das mil e uma noites para o 

português do Brasil, e também o primeiro tradutor brasileiro dos textos originais em árabe, 

completa: 

 

Em crise, esse rei sai pelo mundo, iniciando uma busca que é também de fundo 

espiritual: ele quer saber se existe no mundo alguém mais infeliz que ele. A resposta é 

positiva, com um agravante: ninguém pode conter as mulheres ‒ é o que garante uma 

bela jovem que trai o marido. Então ele retorna para o seu reino decidido a tomar a 

melhor medida, segundo ele, porém, uma medida drástica e violenta: casar-se a cada 

noite com uma mulher diferente, mandando matá-la na manhã seguinte. (JAROUCHE, 

2005, p. 9) 

 
 

Diante dessa ameaça assustadora, Sherazade
1
, a jovem filha do grão-vizir, toma uma atitude 

corajosa. Decide casar-se com o sultão Sharyar a fim de livrar as outras mulheres do reino da 

morte. Entretanto, a jovem não age de forma leviana. Ela arquiteta um plano bem elaborado e pede 

a ajuda de sua irmã para executá-lo:  

 

Minha irmãzinha, preste bem atenção no que vou lhe recomendar: assim que eu subir 

até o rei, vou mandar chamá-la. Você subirá e, quando o rei 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. (As mil e uma noites. trad. JAROUCHE, 2005, p. 56) 

                                                           
1
 Ednéa Aparecida da Silva Boso em sua Dissertação de Mestrado, Mulheres em Transgressão: a visibilidade da voz 

feminina em Vozes do deserto de Nélida Piñon, afirma que, dentre as polêmicas que existem entre pesquisadores, 

historiadores e tradutores em torno dos diversos fatos referentes à aparição da presente personagem, "entre os quais a 

revelação da grafia do seu nome, a precisão do local e o ano de seu surgimento e sua autoria, há uma série de lacunas, 

questionamentos enigmáticos e misteriosos que sugerem outras e novas interpretações" (BOSO, 2011, p. 68). A fim 

de não causar transtornos ao leitor, preferimos usar  a grafia Sherazade para a narradora das Mil e uma Noites (posto 

que uma grande maioria de pesquisadores da contemporaneidade prefere usar essa grafia); e Scherezade para a 

protagonista de Vozes do deserto, já que fora a grafia escolhida por Nélida Piñon. 



 
 

 
 

 

Assim acontece. Na noite que se segue ao casamento, quando deveria ser executada, 

atendendo ao pedido de Dinazarde, sua irmã, Sherazade começa a contar a ela e ao rei uma 

história palpitante. No entanto, se detém ao amanhecer, antes de terminá-la. A curiosidade de 

Sharyar para conhecer o desfecho da história é justamente o que vai deixá-la viva por mais um dia. 

Vale observar que, apesar da importância de seu papel nas Mil e uma noites, Dinazarde, 

assim como Sharyar, desaparece da história, mencionando-se apenas Sherazade a cada nova noite. 

Sua estratégia é bem sucedida. Ao fim de todas as noites embaladas pelos contos fabulosos, 

Sharyar desiste de matá-la e, como se sabe, apaixona-se por ela, tornando-a sultana. 

  O crítico literário Celso Maduro Coelho ressalta que a representação desta personagem se 

faz além da sedução, pois: 

 

O artifício colocado em prática por Sherazade teve o efeito esperado, pois, suspendendo 

a narrativa ao alvorecer e pedindo ao rei Shariar para continuá-la na noite seguinte, 

conseguiu adiar sua execução [...]. Desta maneira, ao longo das mil e uma noites, 

Sherazade não somente seduziu o rei Shariar com suas histórias, fazendo-o suspender o 

que pesava sobre ela, como também derrotou o autoritarismo, demovendo o sultão da 

ideia fixa de desposar, amar e matar uma jovem a cada dia. Por extensão, podemos 

afirmar que Sherazade vence o tempo devorador de vidas, o tempo do deus Cronos, 

conforme a acepção que há em Gilles Deleuze na Lógica do sentido. (COELHO, 2001) 

 

 

Segundo Deleuze, a ideia de Cronos estaria no fato de presente, passado e futuro não serem 

absolutamente três partes de uma mesma temporalidade, mas de formarem duas leituras do tempo 

em que cada uma completa e exclui a outra: o presente seria então sempre limitado, medindo a 

ação dos corpos como causa e o estado de suas misturas em profundidade, ao passo que a ideia de 

Aion traria o passado e o futuro essencialmente ilimitados, recolhendo à superfície os 

acontecimentos incorporais enquanto efeito (Cf. DELEUZE, 1974). Continua Coelho: 

 

Nesta nova temporalidade, o passado e o futuro insistem ou subsistem no tempo. Eles 

dividem o presente, transformando-o num instante, do qual partem um passado e um 

futuro infinitos (1974, p. 169). Este instante, por sua vez, pode se deslocar na linha 

temporal do Aion (1974, p. 171), dividindo, em outro ponto, o presente em passado e 

futuro infinitos. É o que faz Sherazade ao longo das mil e uma noites. No momento em 

que já é dada como morta, mas ainda não morreu, narra suas histórias. Através das 

narrativas, avança, insistentemente, tanto para o futuro como para o passado, na medida 

em que recupera os contos da tradição oral. Ainda como o filósofo francês, se Cronos 

engendra o devir das profundidades corporais, que produz a mistura dos corpos, Aion 



 
 

 
 

produz o devir dos efeitos incorporais da superfície. Lembremo-nos, respectivamente, 

dos corpos das vítimas de Shariar, os quais se amontoam indistintamente no passado, e 

das histórias de Sherazade, as quais conquistam, pelo encanto das palavras, o resultado 

almejado, a distinção particular da contadora de histórias, ou seja, sua identidade. 

(COELHO, 2001) 

 

 

Assim, Sherazade, ao inserir uma nova concepção de tempo (o Aion) na vida de Sharyar, 

introduz também o sentido, segundo o qual as palavras se diferenciam dos sons corporais e: 

 

Por este caminho, a contadora de histórias pode substituir o tempo crônico, ao qual o 

sultão e todo reino estavam presos, por outra temporalidade, onde o sentido deixa ver, 

através das palavras, os caracteres distintivos dos corpos. Desta maneira, Shariar pode 

reconhecer, ao longo do novo tempo e das histórias narradas, a identidade particular dos 

corpos. Enfim, tal operação do sentido sobre as coisas e as palavras permite que o sultão 

ao final das mil e uma noites, reconheça em Sherazade uma mulher diferente de todas as 

outras que conheceu. (COELHO, 2001) 

 

 

Essa narradora que age no Aion deleuziano a fim de combater o tempo devorador de vida 

(Cronos), além de usar suas histórias para escapar da morte e "seduzir", tem, ainda, outro trunfo 

em suas mãos: o de mostrar que a mulher, até então apresentada aos homens como fonte de 

infelicidade, estaria desvinculada do infortúnio. Nos seus numerosos contos, ela é sábia, exímia 

conhecedora do Alcorão, da história islâmica e da ciência de governar. Por sua erudição, ela 

impressiona até mesmo os grandes homens da corte, principalmente o califa, prestes a dar todo o 

seu reino para se apropriar daquela grandiosa mulher. Além disso, Sherazade mostra a seu 

interlocutor, por meio de muitos de seus contos, que a mulher é também vítima nessas histórias: 

ela é torturada, presa, enterrada viva, ameaçada de mutilação ou de morte, espancada, violentada, 

assassinada, ou então submetida a inimagináveis serviços subumanos. Neste sentido, a intenção do 

sultão em enforcar Sherazade, virgem e inocente, só revela uma sociedade cuja lei é pautada nos 

moldes patriarcais, revelando também uma intensa violência contra o gênero feminino. 

A história de Sherazade no Livro das mil e uma noites constitui o contexto narrativo que 

permite, assim, justapor contos que não têm nenhuma ligação entre si, mas que dão corpo ao 

conteúdo das histórias que atravessam séculos. A particularidade das noites reside no fato de que 



 
 

 
 

seus contos estão sob uma forma dita encarcerada ou engavetada, o que Todorov chama de 

engaste
2
. Observa ele: 

 

 As Mil e uma noites nos fornecem outras: assim, em "O pescador e o djim" 

(Khawan, II), as histórias engastadas servem de argumento. O pescador justifica 

sua falta de piedade pelo djim com a história de Duben; nesta o rei defende a sua 

posição com a história do homem ciumento e do papagaio; o vizir defende a sua 

com a do príncipe e da vampira. [...] A estrutura formal do engaste coincide (e 

esta sem dúvida não é uma coincidência gratuita) com a de uma forma sintática, 

caso particular da subordinação, à qual a linguística moderna dá precisamente o 

nome de encaixe (embedding). (TODOROV, 2003 p. 101) 

 

 

  Ainda seguindo essa estrutura de engaste, no Livro das mil e uma noites encontramos 

contos de astúcia em que a personagem central evita a morte ou outras situações extremas por 

meio de sacrifícios ou por sua presença de espírito. Personagens condenadas à morte, por 

exemplo, contam histórias para escapar do terrível destino. São histórias cujos cenários ora trazem 

temáticas violentas, ora são povoados por gênios, feiticeiras, fadas, sujeitos a intensas 

metamorfoses. Por este caminho segue a protagonista. Graças a seus contos, ela consegue acalmar 

o temperamento tempestuoso do rei e manter-se viva. Ao longo dessas mil e uma noites, a 

narradora-personagem produz um tapete de cores vivas tecido por diferentes contadores árabes. 

Constrói-se, assim, uma imagem do mundo árabe-islâmico dos seis primeiros séculos da Hégira (a 

partida de Maomé, Profeta islâmico, para Meca). 

Os contos do Livro das mil e uma noites constituem, provavelmente no contexto da 

literatura árabe, o que estaria intensamente ancorado no imaginário coletivo do mundo oriental. É, 

em verdade, uma obra dinâmica que traduz uma origem multicultural rica, testemunho cultural dos 

séculos passados. Em seu conjunto, é também veículo de uma mitologia e de crenças muito 

próprias do Oriente, emergindo, sobretudo, do mundo árabe. A forma das noites possui um caráter 

que a diferencia dos contos clássicos, razão que contribui para a originalidade da obra: a leitura 

dessas histórias faz ressurgir personagens que ganham vida em torno de temas recorrentes e cujas 

peripécias, ainda que referentes ao Próximo Oriente Médio, se estendem aos confins da Índia ou 

                                                           
2 O surgimento de um novo personagem acarreta inevitavelmente a interrupção da história precedente para 

que uma nova história, aquela que explica o "estou aqui agora" do novo personagem, nos seja contada. 

Uma segunda história é englobada na primeira; esse procedimento chama-se engaste. (TODOROV, 2003, 

p. 100) 
 



 
 

 
 

da China. Essas narrativas, além de afastar Sherazade da morte, denunciam, transcendem o 

imaginário árabe e atingem outras culturas.  

Em Aula (1977), Roland Barthes indica o que ele considera as três forças da literatura: a 

mathesis, a mimese e a semiosis. Podemos aplicar esses conceitos a Sherazade. A personagem 

constitui-se a partir da mathesis, visto que ela tem um amplo conhecimento – Sherazade era "a 

mais velha, tinha lido livros de compilações, de sabedoria e de medicina; decorara poesia e 

consultara as crônicas históricas; conhecia tanto os dizeres de toda gente como as palavras dos 

sábios e dos reis." (As mil e uma noites, 2001, p. 46). Também se constitui na mímesis, pois 

transforma sua realidade por meio das histórias que narra (muitas delas são imitações desta 

realidade). Por fim, constitui-se na semiosis, uma vez que ela é a própria linguagem: aquela que 

obriga a se dizer por que não pode morrer, aquela que é transgressora, trapaceia e faz ouvir a 

língua fora do poder, além de seduzir Sharyar, que, em princípio, seria o causador de sua morte. 

(Cf. BARTHES, 1977). 

 Com sua narrativa, definida pelo filósofo Michel Foucault como "o avesso encarniçado do 

assassínio e o esforço de noite após noite para conseguir manter a morte fora do ciclo da 

existência" (FOUCAULT, 2001, p. 07), o Livro das mil e uma noites atravessa séculos. O ritmo, o 

sabor e o poder da palavra de Sherazade inspiraram escritores tão diversos como Marcel Proust, 

Machado de Assis, Voltaire, Edgar Alan Poe, Jean Potoki, Jorge Luís Borges e Nélida Piñon.  

Ao falar de Vozes do deserto e de sua concepção em relação à sua protagonista, Piñon 

observa: 

 

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, 2004) 

 

 

Deste modo, na narrativa de Vozes do deserto revelam-se aspectos, talvez nunca pensados, das 

noites de Scherezade. Sem enfocar suas histórias, que atravessaram o Oriente, Nélida Piñon 

reconstrói esta personagem-narradora e reflete sobre o que ela representa no Oriente e no 

Ocidente. Piñon, de algum modo, dialoga com Foucault ao tecer a temática de Vozes do deserto, 



 
 

 
 

focalizando a história de Scherezade (cuja grafia provém da tradução espanhola/galega) perante 

sua sentença de morte e como ela reage diante disso. 

  Vozes do deserto, romance publicado em 2004
3
, narra, por meio de um narrador onisciente, 

em terceira pessoa, os momentos de angústia de Scherezade, na busca incessante da memória de 

histórias que aprendera a contar, ou na invenção de outras, compondo o repertório que a salvará da 

morte. A construção da protagonista, no entanto, parece ir além de suas histórias, pois o romance 

também é marcado pelos diálogos entre Scherezade e sua irmã, Dinazarda, e a escrava Jasmine. A 

obra retrata a relação entre estas três mulheres e o que elas representam.  

Dinazarda, a irmã mais velha, preocupa-se com Scherezade por considerá-la frágil. Acredita 

que ela não suportará atender aos desejos sexuais do Califa e não conseguirá narrar suas histórias 

por muito tempo. Com isso, seu plano de sobreviver fracassaria. Além de suas angústias em relação 

à irmã mais nova, Dinazarda também deseja estar com o Califa, não somente para atender a suas 

ânsias sexuais, mas para tornar-se sultana. Dessa forma, obteria o poder que, para uma mulher, só 

seria possível por meio de um homem.  

Jasmine, a escrava de belas curvas, eleita por Dinazarda para cuidar de sua irmã, 

desconhece as próprias origens. Por meio das histórias que Scherezade conta, ela se descobre, 

porque nestas histórias encontra a memória de seu povo. Atrás de um biombo junto a Dinazarda, 

ela ouve, encantada, as narrativas de Scherezade.  

O espaço onde a trama se desenvolve é o palácio do Califa, mais precisamente os aposentos 

onde Scherezade mantém relações sexuais com ele, contando-lhe suas histórias. Aí também, ao 

longo do dia, a jovem elabora as suas narrativas e pensa como vai contá-las. Como uma tecelã, 

Scherezade trabalha incansavelmente na urdidura de seus contos.  

O romance aborda, assim, os mitos que cercam as mulheres (e homens) em uma sociedade 

patriarcal representativa do mundo árabe. Para continuar viva, Scherezade precisa contar histórias 

ao Califa. Dinazarda e a escrava Jasmine são cúmplices e aliadas nesta jornada. As três mulheres 

encontram-se confinadas no palácio, sob o poder do Califa, que as comanda, mantendo-as como 

propriedade sua:  

 

Entregue aos cuidados de Dinazarda, que delega à escrava Jasmine a tarefa de 

embelezar-lhe o corpo, Scherezade resiste a perder-se na superfície indecifrável 
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 Os trechos citados nesta Dissertação são extraídos da 7 ª edição (2012). 



 
 

 
 

do Califa, que lhe prepara pequenas emboscadas com o intuito de percorrer os 

labirintos da jovem. (VDD
4
, 2012 p. 29) 

 

 

No romance pode-se também depreender uma reflexão sobre os estereótipos socialmente 

construídos no universo masculino. O Califa é o quarto personagem que compõe essas vozes 

narradas no deserto de Nélida Piñon. Trata-se de uma representação masculina também vítima do 

machismo. Apesar de ser proprietário de um harém e de ter roubado a amante do tio, ele carrega 

consigo um grande fardo: a esposa o traiu com um "escravo negro de pênis grande" (VDD, 2012 p. 

54). 

Tal como ocorre na coletânea dos contos do Livro das mil e uma noites, a jovem sultana, 

protagonista do romance, precisa ter o trunfo das histórias inacabadas para escapar das 

"emboscadas" do Califa. Para isso, terá de recorrer a seu arcabouço intelectual e, sobretudo, à 

memória, para poder sair de seu labirinto e escapar da morte. O Califa não se constitui apenas 

como seu esposo, mas também como seu algoz: 

 

Sua presença a constrange. Não ama aquele homem. Luta apenas pela vida, 

obedecendo ao instinto da aventura narrativa e paixão pela justiça. Desde que o 

terror se difundia pelo reino, com o sacrifício das jovens entregues inicialmente à 

luxúria do Califa e mais tarde ao cadafalso, Scherezade decidira opor-se a tal 

crueldade. (VDD, 2012, p. 29) 
 

Ao construir seu romance, Nélida Piñon traz as histórias do Livro das mil e uma noites 

para a contemporaneidade, segundo a visão de Giorgio Agamben: 

 

Pertence verdadeiramente ao seu tempo, isto é verdadeiramente contemporâneo, 

aquele que não coincide perfeitamente com este, nem está adequado às suas 

pretensões, e é, portanto, nesse sentido, inatual; mas, exatamente por isso, 

exatamente através de seu deslocamento e desse anacronismo, ele é capaz, mais 

do que os outros, de perceber e aprender o seu tempo. (AGAMBEN, 2009, p. 59) 

 

Portanto, a contemporaneidade é uma singular relação com o próprio tempo que se adere a 

ele, e, ao mesmo tempo, dele toma distâncias. Mais precisamente, é uma relação com o tempo que 
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a ele adere por meio de uma dissociação, de um anacronismo. Aqueles que coincidem plenamente 

com sua época e que a ela aderem perfeitamente em todos os aspectos, diz ainda Agamben, "não 

são contemporâneos porque, exatamente por isso, não conseguem vê-la, não podem manter fixo o 

olhar sobre ela" (p. 59). Contemporâneo é justamente aquele que sabe ver essa obscuridade, que é 

capaz de "escrever mergulhando a pena nas trevas do presente" e, por conseguinte, "recebe em 

pleno rosto o facho das trevas que provém do seu tempo". (AGAMBEN, 2009, p. 62-63) 

 Para o filósofo italiano, ser contemporâneo é, antes de tudo, uma questão de coragem, pois 

significa ser capaz não apenas de manter fixo o olhar no escuro da época, mas também de perceber 

nesse escuro uma luz que, dirigida a nós, distancia-se infinitamente de nós. Compreende-se, então, 

que ser contemporâneo não quer dizer romper com o que já existe, mas sim promover um diálogo 

entre o preexistente, o existente e, quem sabe, o que estar por vir. Não é esquecer o passado, 

vivendo apenas o presente, tampouco desconsiderar a Antiguidade e o moderno. É, sim, resgatá-

los, trazendo, talvez, o que possa surgir de novo entre eles, se colocado nas novas cenas, se 

transmutados, se transformados, se desconstruídos.  

Esse pensamento vai ao encontro do que Nélida Piñon coloca a respeito dos mitos. 

Segundo ela, os mitos não são meras histórias que ficaram no passado, eles prevalecem até os dias 

atuais, atravessando fronteiras, seja na ficção, seja no quotidiano. Observa Nélida: 

 

O leque mitológico que se abre à nossa frente deixa-nos entrever um repertório 

ainda inexplorado, constituído certamente de pautas essenciais à identidade 

latino-americana. Enquanto respiro, suspiro, engolfo com naturalidade o engenho 

da nossa conturbada e libertária fantasia. Acerco-me de um saber que, por trás da 

invenção, instaura as normas da arte. Implanta, consequentemente, o longo 

projeto literário que, permeado por impulsos estéticos, revolucionários, 

inconformistas, registra as claves da nossa humanidade. (PIÑON, 2011, p. 40) 

 

Sendo assim, pode-se pensar o patriarcalismo presente no Livro das mil e uma noites e em Vozes 

do deserto como uma questão ainda existente e ressonante no século XXI, momento em que Piñon 

escreve a obra. Em um mercado editorial predominantemente dominado por homens, a autora, 

uma escritora latino-americana, primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras, 

espaço historicamente presidido por homens, é uma dissonância em meio às estatísticas editoriais 

do país. Diante disso, como pensar a fragilidade do corpo feminino em séculos tão distintos?  



 
 

 
 

Levando em conta que, apesar de anacrônico, o contemporâneo se faz no tempo cronológico em 

que as transformações e os diálogos com as outras épocas ocorrem, recorreremos, a seguir, aos 

mitos que cercam as mulheres e o que representam nos dias atuais. 

 

2.1. O mito e as mulheres 

 

  Todas as sociedades se valem de um mito fundador para construir a cultura e a memória de 

seus povos. A Mitologia constitui-se de um conjunto de histórias de mitos e heróis reais ou 

imaginários, cujas tramas muito se assemelham às paixões humanas e remontam aos tempos 

imemoriais. Em Totem e Tabu, Sigmund Freud reflete sobre isso ao afirmar: 

 

Conhecemos o homem pré-histórico nos estágios de desenvolvimento que 

percorreu, pelos monumentos e utensílios que nos deixou, pelas informações 

sobre sua arte, sua religião e concepção de vida que nos chegaram diretamente ou 

pela via da tradição em lendas, mitos e fábulas, e pelos vestígios de sua 

mentalidade em nossos próprios usos e costumes. (FREUD, 1950, p. 18) 

 

Dessa forma, os mitos narrados desde a pré-história estariam, de algum modo, presentes em nosso 

cotidiano. Segundo Joseph Campbell (2002), os mitos são pistas para as potencialidades 

espirituais da vida humana, ou seja, aquilo que somos capazes de conhecer e experimentar 

interiormente. Em outras palavras, os mitos ensinam que podemos nos voltar para dentro de nós 

mesmos e assim começar a captar a mensagem dos símbolos e colocar nossas mentes em contato 

com a experiência de estar vivo. Esta perspectiva complementaria a tese de Freud, segundo a qual 

os mitos seriam metáforas da potencialidade espiritual do ser humano e teriam os mesmos poderes 

de persuadir, conquistar, fazer a guerra e a paz. Assim, eles animam nossa vida, assim como 

animam a vida do mundo. Ainda segundo Campbell, os mitos teriam basicamente quatro funções: 

mística, cosmológica, sociológica e pedagógica.  

A primeira delas indica que os mitos abrem o mundo para a dimensão do mistério, para a 

consciência do mistério que subjaz a todas as formas. Se isso nos escapar, não teremos uma 

mitologia. A segunda, considerada a "dimensão da qual a ciência se ocupa", mostra a forma do 

universo de tal maneira que o mistério da vida e da criação outra vez se manifesta. A terceira, a 

função sociológica, indica que o mito suporta e valida determinada ordem social. Sendo assim, eles 

variam de acordo com o lugar. Por fim, a quarta função seria a pedagógica, já que os mitos trazem 



 
 

 
 

importantes lições. Segundo Campbell, "uma reverberação prática entre a explicação mitológica e 

as formas de experimentar a existência". (CAMPBEL, 2002, p. 44).  

  Ao resgatar em seu texto a figura de Scherezade, Nélida Piñon recupera também os mitos 

que lhe foram apresentados por Abissena, um de seus mestres, pois a jovem possuía um grande 

conhecimento:  

Assim, seu mestre Abissena, que se vangloriava de haver caminhado durante anos 

pela terra com a esperança de entender os homens, transmitia-lhe em detalhes 

tudo o que dizia respeito aos debates incandescentes em torno de questões 

filosóficas e históricas. O eco de tais palavras seguindo-a até hoje, onde ela 

estivesse. Corcunda como um camelo, vergado ao peso dos anos, ela oferecia-lhe 

iguarias de que ele se via frequentemente privado. Enquanto mastigava com gula, 

cuspindo a comida sobre a mesa atapetada de manuscritos e rolos, Abissena ia-lhe 

esclarecendo que o mito explicava metaforicamente o que existia em torno dos 

homens, tornando-se uma forma a expressar outras, mesmo inconclusas, 

dependendo ainda de definições. (VDD, 2012, p. 318) 

  

  O pobre ancião corcunda (imagem muito importante nos mitos árabes por sua sabedoria e 

inteligência), quase um confidente de Scherezade, "atribuía à noite lendas e enigmas, que não 

exauriam explicações. Um legado originário de ancestrais amedrontados ao primeiro sinal do 

crepúsculo, para quem o alvorecer era benfazejo". (VDD, 2012, p.319). É possível que, nas aulas 

ministradas por Abissena, Scherezade tenha aprendido algo sobre o mito em torno da mulher, o 

que nos remeteria à importância feminina nas sociedades desde a pré-história.  

Na introdução de Malleus Maleficarum: o martelo das feiticeiras, escrito em 1487 e usado 

pela Inquisição no combate às bruxas, Rose Marie Muraro observa: 

 

Segundo a maioria dos antropólogos, o ser humano habita este planeta há mais de 

dois milhões de anos. Nossa espécie passou mais de três quartos desse tempo nas 

culturas de coleta e de caça aos pequenos animais. Nessas sociedades não havia 

necessidade de força física para a sobrevivência, e nelas as mulheres possuíam um 

lugar central. (MURARO, 2015 p. 14) 

 

 Logo, desde a pré-história, a mulher possuía um lugar de destaque em seu grupo. Era 

considerada um ser sagrado, uma vez que o papel de gerar outros seres lhe cabia. Contudo, 

homens e mulheres administravam, juntos, o seu espaço, não havia desigualdade. Segundo 

Muraro, o matricentrismo representava a Grande Mãe como permissiva, amorosa e não coerciva, 

diferentemente do Deus único do patriarcado, uma espécie de ditador, centralizador e primitivo. A 

representação ancestral do feminino como origem do mundo não configurou apenas os mitos de 



 
 

 
 

criação posteriores, mas em todas as civilizações, como está na raiz das figuras mitológicas de 

Ísis, Afrodite, Vênus, Isthar e Baalar. (Cf. MURARO, 2015)  

Muraro observa que, na antiga Babilônia, era comum o culto às deusas da fertilidade 

envolvendo rituais sexuais. Entre os babilônios, a prática sexual era uma forma de arrecadar 

oferendas para a deusa protetora das colheitas. Com o desenvolvimento sociocultural e 

tecnológico, o poder da mulher foi decaindo. A relação entre os gêneros, antes amigável, 

modifica-se nas sociedades patriarcais. Devido à falta de alimentos, começa a busca por novos 

territórios e a caça de animais de grande porte, que dá início à competitividade entre os grupos. 

Com a busca de alimentos, as guerras tornam-se uma constante e os homens mais fortes passam a 

ter destaque: "Os homens mais valorizados são os heróis guerreiros". (MURARO, 2015, p. 20) 

A falta de conhecimento dos homens acerca de sua capacidade reprodutora e a certeza de 

que as mulheres ficavam grávidas dos deuses impediram o homem de romper definitivamente com 

o poder feminino. Sendo assim, as mulheres tinham o domínio e mantinham um poder de decisão 

em seus grupos. No entanto, no período neolítico, o homem descobre sua função biológica 

reprodutora e passa a controlar a sexualidade feminina. Surge então o casamento, onde a mulher 

passa a ser propriedade do homem, e a herança se transmite através da descendência masculina.  

Na Bíblia, há relatos desse período, por volta de 10.000 ou 8.000 a. C., retratando as 

sociedades. Nesta ocasião, ocorria também o avanço tecnológico. O homem começava a fundir 

metais e, a partir de então, seriam fabricadas armas e outros instrumentos que auxiliavam no arado 

e na cultura da terra. De acordo com Muraro, as mulheres foram possivelmente as primeiras 

plantadoras e ceramistas, mas, com a invenção do arado, coube aos homens sistematizar a 

agricultura.  Já os antropólogos afirmam que as mulheres foram os primeiros humanos a perceber 

os ciclos da natureza em ação, ao compará-los com os do seu próprio corpo.  (Cf. MURARO, in 

KRANER, 2015) 

Com a era agrária, as aldeias, cidades, e cidades-estado, antigas sociedades nômades foram 

obrigadas a se tornarem sedentárias, a fim de arar a terra. Estas sociedades passam a ser 

patriarcais, ou seja, os novos valores e sua transmissão ficam a cargo dos homens. O grande 

número de filhos era importante para uma sociedade em que predominava a lei do mais forte. Mais 

filhos significavam mais soldados, mais mão-de-obra barata. A sexualidade feminina é 

rigidamente controlada pelos homens. Vigoram normas e regras severas e qualquer transgressão 

poderia levar à morte.  A mulher era obrigada a sair virgem das mãos do pai para as mãos do 



 
 

 
 

marido. Adultério ou filho que não fosse do marido eram infrações inaceitáveis. Ainda segundo 

Muraro, a mulher passa a ser subserviente, o que se mantém hoje em certas culturas, algumas com 

menos intensidade. Dependente do homem em todos os aspectos, a mulher não pode se expressar 

sobre qualquer assunto, tanto no âmbito público, como no privado. 

Junito de Souza Brandão, em seu Dicionário mítico-etimológico, também aborda a questão 

da mulher ao apresentar o mito de Pandora. Na mitologia grega, foi ela a primeira mulher que 

existiu, criada por Hefesto, moldada à imagem das deusas imortais (assim como o homem, 

segundo esses mesmos mitos, foi moldado à imagem dos deuses). A ela foi dada a leveza e a 

luxúria, roupas esplêndidas, joias brilhantes, além dos dons da música, da graça, da destreza e do 

charme. Recebeu ainda as artes da sedução, manipulação e astúcia. O propósito de sua criação 

com todas estas características era o de que se tornasse perigosa tentação à que nenhum homem 

seria capaz de resistir.  

Entregue a Epitemeu como noiva, Pandora recebeu dos deuses um jarro lacrado como um 

presente para a humanidade. Não lhe disseram, no entanto, o que o jarro continha. Não demorou 

muito para que Pandora, tomada de grande curiosidade, o abrisse fazendo escapar de dentro dele 

todos os malefícios da humanidade: a doença, a dor, a tristeza, a loucura, a inveja e a morte. Ao 

recolocar a tampa às pressas, prende nele a esperança. Outra versão do mito de Pandora afirma que 

a caixa continha apenas bênçãos, que eram presentes de casamento de Zeus. Novamente vencida 

por sua curiosidade, Pandora abriu a caixa de forma descuidada, fazendo com que todas as bênçãos 

escapassem e retornassem aos céus, com exceção da esperança. Com a perda da maioria das 

bênçãos, a humanidade teve de suportar todos os infortúnios do mundo, restando-lhe apenas a 

esperança como consolo. Como castigo, por deixar a humanidade indefesa contra as dificuldades 

que afligem a vida humana, a mulher não terá direito ao espaço da polis, onde circulavam os 

homens e o poder, pertencendo apenas ao oikos, ao gineceu, lugar da casa grega a ela reservado. 

Conforme aponta Brandão, há na mitologia ocidental uma série de metáforas que se 

repetem e se referem a modos de pensar e agir que se vinculam às mulheres, uma espécie de 

modus operandi ligado ao feminino. Neste contexto é comum encontrarmos a presença das 

intrigas a vincular as ações das mulheres. Esta prática está presente, por exemplo, nas histórias de 

Penélope, Aracne e Ariadne.  

 Penélope era esposa de Ulisses (o famoso navegador, herói da Odisseia e da Ilíada). 

Durante vinte anos de ausência do esposo, antes, durante e depois da Guerra de Tróia, guardou-lhe 



 
 

 
 

fidelidade. Soube sempre frustrar as intenções de pretendentes que atraía, desorientando-os com 

vários ardis. O principal deles era a tessitura de um grande tapete, destinado a envolver o corpo de 

seu sogro Laertes, quando ele viesse a morrer. Obstinada em sua tarefa, declarava a todos os 

candidatos a desposá-la que não podia contrair núpcias antes de terminá-lo. Com este engenhoso 

pretexto, conseguia livrar-se de todo assédio, já que nunca terminava o trabalho, pois à noite 

desfazia tudo o que tecera durante o dia.  

Aracne era uma jovem tecelã cuja extraordinária arte de bordar rendeu-lhe a comparação 

com a deusa Atena. Todos admiravam seu trabalho devido à sua extrema qualidade. Quando sua 

fama chegou ao Olimpo, Atena enfureceu-se. Desafiou Aracne para uma competição e revoltou-se 

ao ver que ela se saíra melhor. Atena rasgou o bordado da jovem e, como castigo, transformou-a 

numa aranha. Assim, ela continuou a produzir lindas e intrigantes teias. Há ainda outra versão de 

que Aracne teria bordado alguma das trapaças de Zeus, pai de Atena, e que essa seria a causa da 

suposta punição. 

 Ariadne, filha de Minos, soberano de Creta, era apaixonada por Teseu. Este era descendente 

de Egeu, rei ateniense que se entregou ao Minotauro, ser meio homem, meio touro, habitante do 

labirinto edificado por Dédalos. Ariadne ofereceu a seu amado uma espada para ajudá-lo a lutar 

contra o monstro e um fio que o guiaria de volta ao exterior. Assim, Teseu consegue derrotar o 

Minotauro com a espada e escapa do labirinto graças ao fio de Ariadne.  

 Nesses mitos, revela-se a relação estabelecida entre a arte de tecer e o feminino. Neles, esta 

relação demonstra ora a possibilidade de se enganar alguém por meio de uma estratégia que se 

prolonga interminavelmente, um incessante fazer e refazer; ora a possibilidade de se criar histórias 

por meio desta arte, suscitando a saída de uma situação difícil. A metáfora do labirinto é recorrente, 

e dele se sai com ajuda de um fio.  

Conforme tão bem delineou Rose Marie Muraro em texto citado acima, ao longo da 

história, foi-se alterando o lugar da mulher na sociedade. Para sobreviver a tantas mudanças que 

por muitas vezes a segregaram, impedindo-a de manifestar-se, ela teve a narrativa como seu 

grande recurso de expressão. Assim como as figuras mitológicas, descritas por Brandão, lançam 

mão de seus talentos, tecendo histórias, a mulher usa a palavra para marcar seu lugar no mundo. 

Torna-se, assim, guardiã da memória, indissoluvelmente ligada à identidade. Em "A geografia dos 

sentimentos", Nélida Piñon confessa seu fascínio por esses legados de tempos remotos: 

 



 
 

 
 

Há muito esforço-me por acumular legados provenientes de todas as fontes. Leio 

nas paredes das covas de Altamira e de Lascaux a minha própria história privada. 

Os esboços alaranjados, que bailam nas sombras, levam-me, às vezes, às 

lágrimas. Tenho como consolo acreditar nos instantes inaugurais da consciência e 

da arte. Na exuberância de relato que dá combate aos vácuos narrativos em troca 

da simples história que emana do enfrentamento social, da transgressão às leis da 

mortalidade. Da ânsia profunda de contrariar a ordem que proclama ser a vida 

fugaz, obsoleta. (PIÑON, 2011, p. 33) 

 

E, "nesse percurso da imaginação, lançamo-nos aos mitos presentes no imaginário desse 

continente. Convencidos de que os mitos, por sua função, pelo vínculo com os inventos, 

transladam-se, desrespeitam normas geográficas". (PIÑON, 2011, p. 40). Esses mitos seriam 

também uma forma de dar voz à mulher e de permitir que ela sobrevivesse no tempo e no espaço. 

Eles atravessam gerações e são capazes de se expandir geograficamente, pois os povos migrantes 

tendem a propagar suas lendas pelas terras por onde andam. Nos dias de hoje, por exemplo, na 

literatura de cordel do Nordeste brasileiro, encontram-se traços de contos mouros, de histórias da 

tradição cigana. Em outras tantas regiões do país, registra-se a presença de lendas europeias, 

trazidas na época da colonização portuguesa. Estes mitos, estas lendas também contribuíram para 

a formação de nosso povo. Como ilustra Piñon: 

 

Eis-me aqui herdeira de séculos de perturbadora experiência civilizatória. A cada 

amanhecer, questiono o meu hábitat estético, experimentando na carne o heroísmo, 

as marcas do mal. A paixão, a ilusão, as intrigas, intensa matéria albergada no 

coração alheio, que forço por conhecer. Em busca de agentes que aliciem a 

imaginação criadora e devolvam-me os signos profundos, os instantes constitutivos 

que forjaram meu país. (PIÑON, 2011, p. 32) 

  

  

Essa tradição, que revela, na arte de tecer simbólica e mítica, o poder das mulheres, se reproduz no 

diálogo intertextual que Piñon propõe ao ressignificar a personagem Scherezade em Vozes do 

deserto. Reflete a autora sobre o seu processo criativo: 

  

Resigno-me, apaixonada, ao caráter disperso e arcaico do romance. Ao fluir de 

uma cosmogonia primitiva que congrega vivos e mortos, ata séculos. Apreende, 

sob a visão anímica contemporânea, a interminável cadeia de complexidades 

humanas. E cria, no texto ainda, vertentes simultâneas, enseja a criação de 

elementos indispensáveis à história dos povos. Uma complementação que só a 

obra de arte está autorizada a oferecer, a desvendar. (PIÑON, 2011, p. 35) 

 

 



 
 

 
 

 Cabe-nos, contudo, perguntar o que teria levado a escritora a ressignificar um mito 

oriental/árabe? Para auxiliar esta reflexão, apresentaremos a seguir um breve estudo sobre a 

sociedade árabe islâmica, origem do mito de Sherazade, escolhida por Piñon para compor seu 

romance.  

 

2.1.2 O papel da mulher no contexto árabe 

 

Edward Saïd, um dos mais importantes intelectuais palestinos, aponta que apresentar o 

mundo árabe para os povos ocidentais implica, antes de tudo, "desmistificar", ou melhor, 

esclarecer o termo que ele mesmo denominou de Orientalismo
5
.  

 Para Saïd, o Orientalismo é um "estilo de pensamento", um modo de ver e pensar 

abstratamente o Oriente, não deixando de representar um produto das forças da dominação 

ocidental. Desta forma, o Oriente seria "parte integrante da civilização e das culturas materiais da 

Europa" (1995, p. 20), pois "expressa e representa esse papel, cultural e até mesmo 

ideologicamente, como um modo de discurso com o apoio das instituições, vocabulário, erudição, 

imagística, doutrina e até burocracias e estilos coloniais." (1995, p. 20) 

 Na perspectiva de Saïd, sua obra Orientalismo se assume como uma crítica contundente do 

fenômeno do Orientalismo do século XVIII.  Para tanto, o autor constitui um corpus composto por 

escritos de intelectuais, literatos, governantes e políticos ingleses e franceses, representantes das 

principais potências que ocuparam e colonizaram o Oriente, sobretudo o árabe-islâmico na época 

moderna, acrescentando ainda os testemunhos americanos em virtude de os Estados Unidos terem 

entrado na contenda ocidental sobre o Oriente mais recentemente.  

 Sob essa perspectiva, o árabe aparece, no cinema e na televisão, como associado com a 

libidinagem ou com uma desonestidade sanguinária, sendo retratado, muitas vezes, como um 

degenerado excessivamente sexuado, capaz de intrigas inteligentemente tortuosas, porém sádicas, 

traiçoeiras e baixas. Seus papéis tradicionais no cinema são de traficantes de escravos, cameleiros, 

cambistas, patifes pitorescos. O líder árabe, por sua vez, é visto, muitas vezes, rosnando para o 

herói ocidental e sua "mocinha loira", ambos cativos e imbuídos de integridade (Cf. SAÏD, 1995). 

                                                           
5 "Minha ideia é que o interesse do povo europeu, e depois americano, no Oriente, era político, segundo alguns dos 

óbvios relatos históricos que apresentei, mas que foi a cultura que criou esse interesse, que atuou dinamicamente junto 

com a lógica política, econômica e militar bruta para fazer do Oriente o lugar variado e complicado que ele 

evidentemente era no campo que chamo de Orientalismo". (SAÏD, 1995, p. 40) 



 
 

 
 

 O jornalista brasileiro Rasheed Abou-Alsam, em artigo publicado no jornal O Globo, 

observa que, apesar de os primeiros imigrantes árabes terem aqui chegado há mais de cem anos, 

ainda se conservam, no pensamento de nosso povo, ideias distorcidas a respeito do que é ser árabe 

ou muçulmano. No imaginário brasileiro, "árabes do Golfo são ricos, sultões, donos de imensas 

riquezas petrolíferas. Mas são também trapaceiros, gananciosos e capazes de vender a própria 

mãe". O jornalista acredita que esse estereótipo foi construído porque os primeiros árabes que aqui 

chegaram "trabalhavam de mascates, vendendo mercadorias de porta em porta". (ABOU-ALSAM, 

2015, p. 16). O jornalista destaca ainda a disseminação de ideias errôneas sobre a cultura árabe. 

Tomando como exemplo uma novela televisiva do período, ele mostra como, na trama narrativa, 

costumes indianos são atribuídos a personagens árabes: 

 

[…] é esse o problema com muitos autores brasileiros. Para eles o Oriente Médio 

do mundo árabe é o mesmo do subconsciente indiano e da Turquia. São todos 

orientalismos que esses autores usam, abusam, misturando os três à vontade, e 

fazendo de tudo isso uma gororoba cultural que nos faz estremecer de tão 

horrível e errado. (2015, p. 16) 

 

Outro estereótipo que domina o imaginário ocidental em relação a esse povo é o da mulher árabe. 

Idealizada como extremamente sedutora (olhos amendoados e negros de khol), ela é representada 

como a maquiavélica sultana devoradora de homens, ou escondida sob misteriosos véus, ou ainda 

exposta como desinibida bailarina de harém. Tal visão estereotipada se comprova, nos dias de 

hoje, no mundo da belly dance, como é chamada, nos Estados Unidos, a dança árabe, que, na 

França, recebeu o nome de danse du ventre, e no Brasil, dança do ventre. Observa-se, atualmente, 

um grande esforço para afastar as bailarinas do limbo das fantasias sexuais e da erotização, 

fazendo com que esta dança seja reconhecida como parte de uma cultura milenar e não como uma 

prática menor, como por vezes é considerada. Ser uma bailarina do ventre, no mundo 

ocidental/latino, ainda pode ser perigoso e mal interpretado.  

 Em Vozes do deserto, as bailarinas são representadas como escravas. No entanto, 

conforme acreditam muitos bailarinos, esta dança surgiu entre as sacerdotisas egípcias. A 

psicóloga e bailarina Lucy Penna, em Dance e recrie o mundo: a força criativa do ventre, 

esclarece que a dança do ventre é antiga e "é sagrada pelo seu simbolismo" sendo "sua presença 

ancestral, um dos símbolos mais antigos da força criadora" (PENNA, 1993, p. 9). É possível que 



 
 

 
 

Piñon, sabendo dos mitos que envolvem a mulher e ciente do que é a sociedade árabe, deseje 

chamar atenção para esse olhar equivocado que se tem da mulher árabe. Vale então perguntar: 

quem são os árabes, afinal? Que papel teria realmente a mulher naquele contexto?  

Albert Hourani relata que "duas conferências, realizadas em Alexandria em 1944, no 

Cairo, resultaram, em 1945, na criação da Liga dos Estados Árabes". (2013, p. 465). Pertenciam à 

Liga sete estados: Egito, Síria
6
, Líbano, Transjordânia, Iraque, Arábia Saudita e Iêmen. Estes 

estados tinham certa liberdade de ação, juntamente com um representante dos árabes palestinos, 

"deixando a porta aberta para outros estados árabes entrarem e se tornarem independentes". (2013, 

p. 465). Bernard Lewis, no entanto, define como cidadão árabe "aquele que vive em nossos países, 

fala a nossa língua, é educado conforme os nossos costumes, tem orgulho de nossa glória, é um 

dos nossos". (APUD LEWIS, 1990, p. 13). Bernard Lewis, diz que poderíamos comparar essa 

definição com a de um autor ocidental chamado Hamilton Gibb, quando este diz que "são árabes 

todos aqueles para quem a missão de Maomé e a memória do Império Árabe constituem o cerne 

da história e que preservem a língua árabe e a sua herança cultural como patrimônio e bem 

comum." (GIBB. In: LEWIS, 1990).  

  Podemos observar que nenhuma das duas definições é puramente linguística, ambas 

inserem uma questão cultural, e uma das duas, uma qualificação religiosa. Todavia ambas devem 

ser interpretadas historicamente, porque é unicamente através da história dos povos chamados 

"árabes" que se pode esperar compreender o significado do termo, "desde o uso restrito das 

origens até sua aceitação atual, tão vasta e tão mal delimitada". (LEWIS, 1990. p. 14). Para 

entender melhor esse contexto, apresentaremos um panorama da sociedade árabe, a começar pela 

fundação do Islã. Tanto o Livro das mil e uma noites como Vozes do deserto têm como cenário 

este local e época.  

No início do século VII, às margens de dois grandes impérios, o Bizantino e o Sassânida, 

surgiu um movimento religioso que dominou a metade ocidental do mundo. Em Meca, cidade da 

Arábia Ocidental, o Profeta Maomé começou a convocar homens e mulheres à submissão à 

vontade de Deus, expressa no que ele e seus seguidores aceitavam como mensagens divinas a ele 

reveladas e mais tarde incorporadas num livro, o Alcorão. Em nome do Islã, a nova religião, 

exércitos recrutados entre os habitantes da Arábia conquistaram os países vizinhos e fundaram um 

novo império, o Califado. Este incluiu grande parte do território do império Bizantino e todo o 
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 Devido à Guerra Civil, a Síria está suspensa da Liga dos Estados Árabes desde 2011. 



 
 

 
 

Sassânida, estendendo-se da Ásia Central até a Espanha. O centro de poder passou da Arábia para 

Damasco, na Síria (sob o Califado Omíada) e depois para Bagdá, no Iraque (sob o Califado dos 

Abássidas). 

Segundo Tamara Sonn, "com esta expansão veio o desenvolvimento de uma cultura 

altamente sofisticada, marcada pela abertura do Profeta Maomé, que ainda serve de modelo para 

tudo que a verdadeira sociedade islâmica pode alcançar". (SONN, 2004, p. 64). A historiadora 

aponta que, na metade do século VIII, o território controlado pelos muçulmanos se estendia do 

Oriente Médio, passando pela Pérsia até o subcontinente indiano, e da África do Norte à Ibéria. 

Sociedades urbanas sofisticadas se tornaram centros culturais e também políticos. Este foi o início 

da Era de Ouro islâmica, que durou aproximadamente 500 anos. Assim, centros de aprendizagem, 

como a Casa da Sabedoria em Bagdá, atraíam sábios proficientes em ciências, filosofia e artes 

bem como acadêmicos do livro sagrado, o Alcorão
7
, cujo significado é a palavra de Deus revelada 

a Maomé. Tamara Sonn nos mostra que a sociedade árabe se constrói a partir de uma política de 

Estado na qual a religião tem suma importância, acreditando-se que o Islã é uma religião 

predestinada para os povos árabes, posto que, segundo o Profeta Maomé, seu fundador, Deus a 

escolheu para o seu povo.  

De acordo com a tradição, Maomé determinou que os costumes locais deveriam ser 

tolerados, contanto que não interferissem nos princípios islâmicos. Contudo, seria necessário 

determinar o que interferia ou não nesses princípios, pois: 

 

[...] era imperioso para os muçulmanos desenvolver um sistema legal que fosse 

suficientemente flexível, para poder funcionar com eficiência através dos 

diversos e sempre em expansão domínios islâmicos, mas bastante rigoroso para 

manter a inconfundível identidade islâmica. (SONN, 2004, p. 67) 

 

Nos tempos dos primeiros califados, esperava-se dos muçulmanos apenas que seguissem a 

prática islâmica, incluindo aí a oração regular, a caridade, o jejum e a peregrinação. No que se 

referia a outros itens do governo e a assuntos passíveis de conflito, o Alcorão estabelecia que os 

muçulmanos deveriam  "obedecer a Deus e àqueles dentre vós que detêm a autoridade" (4:62).  

                                                           
7
 Muitos autores e estudiosos do Islã defendem que o livro sagrado dos muçulmanos deva chamar-se, em português, o 

Corão, já que "al" (de Al-Qhurᾱn) estaria presente no artigo "o". Contudo, etimologicamente, as duas formas estão 

certas. Adotaremos o registro Alcorão, pois, como afirma Mansour Chalitta, em português a maioria das palavras 

árabes incorporou o artigo al à sua estrutura. Assim, dizemos o açúcar (não o çúcar), a alfândega (e não a fândega), 

etc. (Cf. CHALITTA, 2014) 



 
 

 
 

 Os primeiros sucessores de Maomé, após sua morte, então na condição de "guias" ou 

"chefes" (califas) e "líderes dos fiéis", tentaram seguir o exemplo do Profeta com uma vida baseada 

na devoção e arbitrando disputas quando estas surgiam. No entanto, com a expansão da soberania 

islâmica, esta prática informal se mostrou insuficiente e aos poucos se transformou em um sistema 

legal que podia funcionar independentemente do chefe de Estado. Este regime político, segundo 

Albert Hourani, desmoronou no século X: 

 

[...] e surgiram califados rivais no Egito e na Espanha, mas a unidade social e 

cultual que se desenvolvera em seu interior continuou. Grande parte da população 

tornara-se muçulmana, embora continuasse havendo comunidades judaicas e 

cristãs; a língua árabe difundira-se e tornara-se o veículo de uma cultura que 

incorporava elementos das tradições dos povos absorvidos no mundo muçulmano, 

e manifestava-se na literatura e em sistemas de lei, teologia e espiritualidade. 

Dentro dos diferentes ambientes físicos, as sociedades muçulmanas desenvolveram 

instituições e formas distintas; as ligações estabelecidas entre países da bacia do 

Mediterrâneo e do oceano Índico ciaram um sistema de comércio único, trazendo 

mudanças na agricultura e nos ofícios, proporcionando a base para o surgimento de 

grandes cidades, com uma civilização urbana expressa em edificações de um 

característico estilo islâmico. (HOURANI, 1991, p.22) 

 

 

Talvez isso fosse devido à cultura refinada e consolidada do Islã. Em meados do século 

VIII, havia um notável corpo de autoridades para identificar e interpretar as origens da lei islâmica. 

Dividiam-se em escolas de pensamento jurídico islâmico que se desenvolveu com base na prática 

local e de acordo com interpretações da escritura e relatos (hadiths) de pessoas do lugar sobre o que 

o Profeta disse ou fez (sua prática normativa ou Suna). O desenvolvimento dessas escolas foi 

essencialmente democrático. As decisões sobre o que seria prática de um lugar basearam-se em um 

consenso local (ijma). Em casos em que aparentemente não havia precedentes aplicáveis no 

Alcorão ou na Suna, estudiosos determinavam as implicações da revelação dos problemas em pauta 

de acordo com suas ponderações. Praticavam, assim, o ijithad, termo que designa este trabalho 

interpretativo.  

 No ano de 705, os Omíadas perderam o controle do califado ao serem depostos pela família 

Abássida. Sonn esclarece que: 

 

Como membros da oposição aos primeiros, os estudiosos da lei (fuqara) foram 

naturalmente favorecidos pelos abássidas. A nova família dominante nomeou esses 

juízes eruditos, em vez de simplesmente convocar funcionários leais, como faziam 



 
 

 
 

os omíadas. Isso representou um passo importante na formalização da lei islâmica. 

(SONN, 2014, p. 71) 

 

 

 Durante o domínio Abássida, os intelectuais identificaram fraquezas do sistema e a 

necessidade de maior rigor no pensamento legal. Por esta razão, uma nova escola de lei islâmica 

desenvolveu-se em torno da ideia de que o pensamento legal deveria ser consistente em todo o 

mundo islâmico. Não se tratava de um argumento para práticas ou juízos uniformes, mas apenas 

para uma concordância quanto às origens da lei islâmica e quanto a métodos de obtenção de sólidas 

sentenças legais em casos em que não havia precedentes. Objetivava-se, com isso, endossar a 

continuidade de procedimentos que refletissem uma crescente conscientização de que o cerne da 

unidade islâmica estava de acordo com a lei, independentemente dos oscilantes ventos políticos. A 

Escola que surgiu desse movimento recebeu o nome de seu ativo fundador, Muhammad ibn Idrisal-

Shafii, e é conhecida como a escola chafiita do pensamento legal. 

 A Escola de Jurisprudência de al-Shafii foi apenas uma entre as várias do sistema islâmico. 

Uma quarta escola de pensamento foi criada por um de seus alunos, Ahmad ibn Handal. Conhecida 

como a Escola de Pensamento Legal Hanbalit, ela dá ainda maior ênfase a práticas precedentes do 

que a Escola Chafiita, apesar de permitir um uso mais livre do ijihad. Os muçulmanos xiitas 

também desenvolveriam uma Escola de Pensamento Legal, a jafarita. Apesar de todas estas 

vertentes, al-Shafii ficou conhecido como "o arquiteto da lei islâmica" (Cf. SONN, 2004), uma vez 

que sua obra consolidou o pensamento legal islâmico como uma disciplina reconhecida no íntimo 

da vida islâmica. A partir de então, considerava-se muçulmano aquele que seguia a lei islâmica. 

 Não há um sistema político característico no Islã. Um governo não é designado islâmico 

com base na natureza de sua autoridade executiva. Ao longo de sua história, os muçulmanos 

desenvolveram inúmeros sistemas políticos, dos simples grupos comandados por anciãos (xeiques), 

passando pelos sistemas tribais comandados por califas, sultões e xás (reis), até as democracias 

constitucionais e ditaduras militares. Em todos esses sistemas prevalece a lei islâmica que 

determina o seguinte: "aqueles que evitam ações que são desestimuladas se beneficiarão de sua 

abstinência e aqueles que praticam as proibidas (haran) serão punidos". (SONN, 2004, p. 74) 

 A corte abássida de Harun-al-Rashid, imortalizado nas histórias do Livro das mil e uma 

noites, é conhecida pelo seu esplendor. Em Vozes do deserto, a autora nos dá pistas de que é neste 

espaço que sua trama se desenrola. Tal percepção se consolida ao compararmos a descrição de 

Tamara Sonn com a cena de Scherezade e Dinazarda entrando no palácio do Califa: 



 
 

 
 

 

O palácio real, cercado por lindos jardins, era tão imenso que sua manutenção exigia 

centenas de empregados. Pelo que se sabe, em seu interior havia milhares dos mais 

finos tapetes e cortinas tecidas com fio de ouro. O salão de audiências do rei era 

conhecido como o Saguão da Árvore, assim chamado pela árvore artificial que 

ficava em seu centro; era feita à mão, de ouro e prata e tinha pássaros mecânicos 

gorjeando em seus galhos. Bagdá era sem dúvida o centro do mundo civilizado, 

recebia enviados de quase todo o mundo, inclusive das cortes de Carlos Magno, a 

quem Harum também enviava seus representantes. A riqueza da corte de Harum 

provinha não só dos impostos coletados sobre as incomensuráveis possessões 

abássidas, como também do comércio de bens muito valorizados, vindos da África, 

da Índia, da China, da Ásia central, da Rússia e mais além. Moedas cunhadas em 

Bagdá foram encontradas na Alemanha, na Suécia e na Finlândia. A Espanha 

medieval islâmica era no mínimo tão sofisticada quanto Bagdá. No século X, 

Córdoba, a capital da Espanha omíada, era conhecida em toda a Europa como uma 

grande cidade. Suas ruas eram iluminadas por milhares de lanternas mantidas pelo 

Estado; também construíram centenas de fontes e banhos públicos, com água 

fornecida por aquedutos. Gozava de uma prosperidade até então desconhecida 

baseada em uma revolução agrícola que inclui a introdução de novas técnicas de 

irrigação e colheita. Laranjas (o nome vem do árabe naranj) e limões (do árabe 

limun), alcachofras (do persa e do arábico ardi shoki), algodão (do árabe qutun) e 

cana-de-açúcar (do árabe sukkar) estão entre os muitos produtos introduzidos na 

Europa nessa época. A cidade também tinha inúmeras bibliotecas públicas; só a 

biblioteca da corte possuía mais de 400 mil livros (a maior biblioteca da Europa, 

nesse tempo era a de um mosteiro suíço, com aproximadamente 600 livros) (SONN, 

2004, p. 82) 

 

 

 Na chegada de Scherezade e Dinazarda ao palácio, destacamos imagens que remetem a este 

cenário: 

Distante das janelas, Scherezade cerra os olhos, não quer ver a silhueta da cidade 

que se espelha nos jardins. Ou descobrir a sombra da câmara da morte que se 

projeta contra a parede próxima aos aposentos. Dinazarda, porém, mesmo 

volteando a cabeça, não percebe o cadafalso vizinho. Enamorada dos jardins 

imperiais, ela esmiúça das janelas em arco as aléias que, se perdendo no horizonte, 

formam um labirinto que a ameaça tragar. Apesar do feitiço das flores cujo aroma 

chega-lhe às narinas, distrai-lhe com os pássaros que, em vôo rasante, pousam no 

pombal de arquitetura extravagante. (VDD, 2012, p. 11) 

  

Importa destacar que as traduções de textos clássicos gregos, persas e hindus, na atmosfera 

intelectualmente rica do Islã medieval, foram a base do grande florescimento cultural do mundo 

muçulmano na Idade Média. Estas traduções também se fizeram importantes para a cultura 

europeia já que aí chegaram via Síria, Sicília e, especialmente, Espanha. Sonn defende a ideia de 

que: 



 
 

 
 

 

Preservar, desenvolver e transmitir o legado clássico não foi a única contribuição 

do mundo muçulmano medieval para a cultura universal. Os intelectuais islâmicos 

também produziram trabalhos inteiramente originais, lançando os fundamentos das 

disciplinas acadêmicas que ainda não estavam disseminadas no mundo ocidental, o 

que só viria acontecer na era moderna. Um bom exemplo é a obra de Ibn Khaltum 

(falecido em 1406). O seu Muqaddimah (Introdução à história dos árabes, persas e 

bérberes) é frequentemente citado como o primeiro trabalho de historiografia e 

precursor dos modernos estudos de antropologia, sociologia, economia e ciência 

política. Nele, esboça os padrões de desenvolvimento social e político, ao mesmo 

tempo em que observa padrões de história e economia. (SONN, 2004, p. 93) 

 

 

 Supõe-se que, na época dos Abássidas, foram encontrados textos das Mil e uma noites em 

manuscritos traduzidos logo depois por europeus. Nestes textos, uma mulher narrava histórias a um 

califa. Os europeus orientalistas idealizam-na como uma mulher bela e sedutora, talvez por conta 

das histórias encantadoras que contava. Na verdade, em vez de narrar para seduzir, ela precisava 

narrar para não morrer, nem deixar matar.  

No universo cultural do mundo árabe, o livro sagrado Alcorão é considerado não apenas 

uma fonte de conhecimento, mas também um modelo para a literatura árabe. Tanto seu estilo 

quanto sua linguagem influenciaram profundamente a literatura clássica que floresceu a partir do 

século VIII. Contudo, encontra-se aí a marca da segregação feminina, que perdura até hoje. 

Segundo Mansour Chalitta:  

 

A lei do Alcorão é feita de dois elementos: uma severidade rigorosa (notadamente 

contra os assassinos, os adúlteros, os ladrões e os renegados) e um espírito de 

indulgência, de justiça e de perdão. Determina que se cortem as mãos do ladrão, 

que se apliquem cem açoites, mas recomenda a clemência para os que se 

arrependem e repete centena de vezes que Deus é compassivo e misericordioso. 

(CHALITTA, 2014, p. 18) 

 

 

No caso do adultério, observa-se um tratamento diferenciado entre homens e mulheres. Se a lei 

exige quatro testemunhas do sexo masculino para ambos os casos prescreve: "Quando dois de vós 

cometerem adultério, castigai-os, mas se se arrependerem e se emendarem, deixa-os em paz. Deus é 

perdoador e clemente." (4:16). Entretanto, nota-se uma postura mais rigorosa quando o adultério é 

praticado por uma mulher. Nestes casos, o Alcorão orienta: 

 



 
 

 
 

Aquelas de vossas mulheres que forem suspeitas de adultério, chamai quatro 

testemunhas dos vossos contra elas. Se as testemunhas testemunharem, confinai-as 

então em vossas casas até que a morte as leve ou até que Deus lhes indique um 

caminho. (4:15) 

 

Além disso, há no Alcorão um código civil que regulamenta o casamento, o repúdio, a 

poligamia, os juros, o vestuário feminino, as relações entre homens e mulheres, o testamento, a 

filiação, os alimentos permitidos e proibidos, a atitude para com os adeptos de outras religiões, o 

vinho, os jogos de azar, a caça e dezenas de outros assuntos.  Em todos eles, a mulher terá sempre 

um papel secundário. Conforme afirma Mansour Chalitta, "o mundo do Alcorão é um mundo 

masculino. Deus fala aos homens e fala-lhes das mulheres". (CHALITTA, 2014, p. 23) 

           Entretanto, Bruce Laurence, professor de estudos islâmicos da Duke University, ressalta uma 

mulher de suma importância no Islã: Aicha, a última esposa do Profeta Maomé: 

 

Aicha não era apenas a mais jovem, era também a mais bonita das mulheres do 

Profeta. Seu pai, Abu Bakr, que fora um eminente muçulmano de primeira hora, 

tornou-se ele próprio o primeiro Califa ou sucessor de Maomé após sua morte. 

Aicha era uma menina de apenas 9 anos quando foi dada em casamento ao Profeta, 

em 623. Viveu por várias décadas depois do falecimento de Maomé, só morrendo 

aos 65 anos. Nessa altura, tornara-se uma eminente figura na comunidade de 

Medina, e a história de sua vida passou a fazer parte essencial dos eventos que 

definiram tanto o acolhimento do Corão quanto o desenvolvimento da jovem 

comunidade muçulmana. (LAWRENCE, 2006, p. 52) 

 

Continua Lawrence: 

 

Aicha era muito inteligente, ao mesmo tempo arguta observadora, dotada de 

excepcional memória. Lembrava-se mais que penas o texto do Corão; também 

sabia mais que a maioria dos outros muçulmanos sobre como, quando e porque o 

Corão fora revelado. Dava testemunho e lembrava aos outros os detalhes da 

conduta de Maomé, desde os menores embates domésticos até as principais ações 

públicas que moldaram a comunidade muçulmana. É graças a este casamento 

excepcional, de um homem próximo ao fim da vida com uma mulher ainda jovem, 

que sabemos tanto sobre ambos. (2006, p. 52) 

 

 

Aicha preferia ser conhecida como "A mãe dos Crentes", título atribuído ela e a todas as 

esposas do Profeta: 

O Profeta está mais próximo dos crentes 

Que eles mesmos entre si, 

E suas mulheres são as mães deles. (33:6) 



 
 

 
 

 

O status único de Maomé impunha, no entanto, um estigma a Aicha e suas outras 

mulheres. Durante a vida do Profeta, esperava-se que seus companheiros e outros muçulmanos se 

comportassem com relação a elas com respeito e cortesia. No entanto, eram muito visadas pelos 

incrédulos e frequentemente acabavam molestadas por eles. Por isso usavam véu
8
 como meio de 

proteção. Também estava definido, que após a morte do Profeta, estariam todas proibidas de casar 

com qualquer outro homem. Aicha é lembrada entre os muçulmanos por conservar a pureza, 

apesar dos perigos que enfrentava, em razão das exigências que lhe eram feitas como esposa mais 

jovem do Profeta. No curso de seu casamento com o Profeta Maomé, ocorreram as batalhas de 

Badr, Uhud e da Trincheira (as três principais batalhas contra os coraixitas, a maior tribo de Meca, 

oponente ao Profeta). Embora ainda muito jovem, Aicha participou das três batalhas, levando água 

para os guerreiros muçulmanos e ajudando a cuidar dos feridos. 

Ao partir para uma guerra, o Profeta costumava tirar na sorte qual mulher levaria consigo. 

Em 626, quando foi lutar com os Banual-Mustaliq, coube a Aicha, então com13 anos, acompanhá-

lo. Ela seguiu com os muçulmanos vitoriosos. No caminho de volta para Medina, após acamparem 

por um breve período, o Profeta ordenou inesperadamente que o exército retomasse a marcha. 

Pouco antes, Aicha havia deixado a liteira para fazer suas necessidades biológicas atrás de uma 

duna. Dando por falta de seu colar, pôs-se a procurá-lo na areia. Com isso, perdeu a noção do 

tempo, e, quando finalmente retornou ao acampamento, só restavam vestígios dele. Ninguém 

sentira sua falta porque era tão leve que os homens que carregavam a liteira nem perceberam que 

ela não estava ali. Na esperança de alguém notar sua ausência e voltar para buscá-la, Aicha decidiu 

sentar-se e esperar. Mas ninguém apareceu. Cansada, a jovem acabou se deitando e adormeceu 

profundamente. Foi quando surgiu um jovem muçulmano que se desgarrara do exército e tentava 

alcançá-lo. Ao ver Aicha, despertou-a e pediu que montasse em seu camelo. Puxando o animal, 

partiu a pé atrás do exército. Já era bem tarde na manhã seguinte, quando conseguiram encontrá-lo. 

Os homens haviam parado para descansar durante a parte mais quente do dia. Alguns, por acaso, 

viram os dois chegarem juntos, desacompanhados e começaram os boatos. Mentiras caluniosas 

logo se espalharam. A história acabou chegando aos ouvidos do Profeta. Toda a comunidade 
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comentava sobre o que teria acontecido entre os dois jovens muçulmanos quando voltaram da 

batalha contra os Banual-Mustaliq. Maomé fez questão de ouvir o que tinha a dizer Barirah, criada 

de Aicha. A mulher defendeu-a e disse ser capaz de provar sua inocência. 

A fim de provar a honradez de Aicha, o Profeta subiu ao púlpito, perante os fiéis e bradou: 

"Como alguém se atreve a lançar suspeita sobre a casa do Profeta de Deus?" Ele não apontou os 

culpados, mas responsabilizou cada uma das tribos pela conduta de seus membros. Aquele que foi 

mais implacável em difamar a honra de Aicha foi entregue à sua tribo para ser punido por ela. O 

que fora uma onda de boatos tornou-se matéria de reponsabilidade coletiva. Pouco depois, o Profeta 

teve a revelação do anjo Gabriel de que Aicha era realmente inocente. Após 626, ninguém pôde 

ignorar o fato de que a honra e a reputação de Aicha haviam sido protegidas por decreto divino. 

Dali em diante, todos ficaram ainda mais cientes de sua elevada posição junto a Deus. Para futuros 

codificadores da lei islâmica, seu constrangimento ocasionou uma diretriz muito específica com 

relação aos falsos testemunhos: 

 

Quanto aos que acusam 

mulheres castas, 

mas não apresentam quatro testemunhas, 

açoitai-os com 80 açoites 

e jamais lhes aceitem o testemunho, 

pois são eles os imorais. (24:4) 

 

 A ironia dessa história é que ela foi sustentada por uma autoridade inatacável: a própria 

Aicha. Ela era honesta mesmo quando estava "errada". Segundo outras narrativas, Aicha deu 

vazão à sua irritação em relação a outras esposas, revelando seu ciúme e a competição pela afeição 

de um marido cujo principal interesse era ser o fiel Profeta de Deus e defensor de sua comunidade. 

Consta que Aicha registrou mais de duas mil tradições do Profeta. É um feito prodigioso, só 

igualado por três outros companheiros, nenhum dos quais era tão próximo de Maomé, ou tão 

ciumento de sua afeição quanto Aicha. Como os direitos das mulheres permaneceram centrais para 

a definição do ethos no Islã, "ela foi uma pioneira, cujo exemplo continua a inspirar e a suscitar o 

respeito dos muçulmanos." (LAWRENCE, 2006, p. 61). 

 Para Lawrence, é a referência a Aicha que aproxima o Profeta do resto da humanidade para 

sempre em débito com as mulheres. Longe de ser um sinal de fraqueza, a proximidade de uma 

mulher atuante é uma marca - "homens de intelecto" - e - "possibilidades de coração". Nenhuma 

destas afirmativas vem diretamente do Corão, no entanto ambas fazem eco a seu espírito: os que 



 
 

 
 

ocupam as mais altas posições são louvados tanto como aqueles a quem foi concebida a ciência 

(58:11), e aqueles em cujo coração Deus "inscreveu" a fé (58:22). 

 No entanto, apesar de toda a importância de Aicha, a mulher no contexto árabe/muçulmano 

ainda mantinha um papel secundário. No livro sagrado do Islã, há inúmeras passagens que atestam 

isso. A poligamia, por exemplo, é um privilégio masculino: 

 

E se temeis não poder 

Fazer justiça para com os órfãos, 

Desposai as mulheres que vos agradem, 

Duas, três ou quatro; 

Mas se temeis não ser equitativos, 

Então uma, ou uma legítima escrava que possuís, 

Assim vos será mais fácil não vos desencaminhardes. (4:3) 

 

É certo que muitas vezes são mulheres devotas que usam invocações de misericórdia tal como 

prescritas para elas por walis (santos). Uma muçulmana que esteja preocupada com uma doença 

sua ou de outro membro de sua família pode se aproximar de um curandeiro profissional e pedir-

lhe que escreva certas passagens do Alcorão na superfície interna de uma tigela. Depois ela porá 

água na tigela e a mexerá até que a escrita desapareça. Tomará então a água abençoada em 

benefício da pessoa doente. Enquanto ela consome a água, o curandeiro poderá também recitar as 

seguintes palavras: "E Ele (Deus) curará o peito de um povo crente." (9:14); ou então: "Ó 

humanidade! Chegou-vos um bom conselho de vosso Senhor. / É um remédio para o que está em 

vossos peitos." (10:57); ou mesmo: "E fizemos descer do Alcorão o que é cura e / Uma 

misericórdia para os que acreditam." (17:82). Observamos, nestes casos, que a mulher não assume 

o papel principal, pois cabe a um homem recitar os versos do Alcorão. A socióloga Fátima 

Mernissi observa que "todas as religiões monoteístas são marcadas pelo conflito divino-feminino, 

mas nenhuma foi tão longe quanto o Islã, que optou pela ocultação do feminino, pelo menos 

simbolicamente, tentando velá-lo, escondê-lo, mascará-lo." (MERNISSI, 1987, p. 105)
9
.   

Vera Lúcia Soares, em seu estudo sobre a escritora argelina Assia Djebar, afirma que, para 

alguns intelectuais muçulmanos contemporâneos, o islamismo foi a primeira religião a conceder à 

mulher direitos plenos, colocando-a no mesmo nível do homem. Em seus trabalhos, eles procuram 

comprovar que, na época do Profeta, as mulheres não eram enclausuradas e participavam da vida 

social e política. (SOARES, 1998, p. 161). No entanto, Soares observa que "torna-se cada vez 
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mais forte nos países muçulmanos, outra corrente do pensamento islâmico contemporâneo (o 

fundamentalismo) que, também, com base nos textos sagrados defende o enclausuramento da 

mulher e seu afastamento de toda a atividade política". (p. 164). Conclui Soares: 

 

Evidentemente não se pode negar que o Alcorão apresente algumas disposições 

favoráveis à mulher e, considerando a situação da mesma na Arábia pré-islâmica, 

pode-se dizer que o Islã foi bastante progressista em seu tempo. Houve mudanças 

importantes, como por exemplo: a proibição do assassinato de bebês do sexo 

feminino, a regulamentação do casamento (antes só havia o concubinato), a 

limitação da poligamia a quatro esposas com a obrigação do marido de lhes dar o 

mesmo tratamento, a regulamentação do divórcio e do repúdio, o direito da 

mulher a uma parte da herança (até então, ela nada herdava, ou melhor, fazia 

parte do patrimônio). É também tido como certo respeito a forma com que 

Maomé tratava as mulheres, assim como é indiscutível que tenham existido, 

naquela época, mulheres rebeldes e guerreiras, o que não seria em absoluto um 

privilégio da cultura árabe-muçulmana. Mas, daí a se falar em "revolução 

feminina islâmica no século VII" e tentar buscar no Islã certos subsídios para 

defender a emancipação feminina, parece-nos certo exagero da parte desses 

intelectuais, ou, como diz Ghassn Ascha, "uma irrealidade", porque o próprio 

princípio básico da igualdade entre os sexos entra em contradição com as regras 

islâmicas sobre a obediência, a reclusão, a tutela, a poligamia e tantas outras que 

determinam a supremacia do homem sobre a mulher. (SOARES, 1998 p. 165) 

 

 

O professor Ghassan Ascha, estudioso do islamismo, afirma que o Islã, com suas suratas 

(capítulos do Alcorão) e hadiths (escritos de relatos sobre o Profeta)
10

, destina às mulheres um 

papel secundário, quase subalterno. Alguns médicos, teóricos e pensadores islâmicos chegam a 

julgá-las como seres frágeis, de baixa fé e de cérebro menor. Além disso, Ascha denuncia que a 

mulher é tratada como objeto sexual ao passo que o homem é protegido pelas leis no que concerne 

a seus desejos sexuais: 

 

E incontestável que a mulher é tratada como um objeto sexual e não enquanto um ser 

com sentimentos próprios, desejos sexuais e uma sensibilidade autônomos. As fouaqhᾱ 

(leis) muçulmanas não se interessam pelos desejos sexuais da mulher. [...] O Islã 

protege, dessa forma, as necessidades sexuais do homem por todos os meios morais e 

jurídicos. "Vossas mulheres são campos de trabalhos, como preferirem", escreve o 

Alcorão. E o Profeta teria dito: "a mulher não deve nunca se recusar a seu marido, ainda 

que esteja sob um bando de camelos", ou, segundo outra versão: "a mulher não pode se 
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recusar ao marido ainda que esteja à beira de um forno em chamas."
11

 (ASCHA, 1989, 

p. 56) 

 

Ghassam Ascha considera, em princípio sem fundamento, a ideia de que as antigas gerações de 

juristas religiosos não tenham sido capazes de interpretar o verdadeiro sentido do Islã, pela 

simples razão de que o "o Alcorão confirma dados culturais, sociais e econômicos que 

prevaleciam na época em que [esses juristas] viveram". Por consequência, a desigualdade entre os 

sexos, traço característico daquela sociedade, foi incorporada pelo Islã. O estudioso sugere que: 

"se quisermos defender a igualdade entre o homem e a mulher, desvinculemos definitivamente a 

questão da mulher do domínio religioso. No entanto, se quisermos defender o Islã, cessemos, 

então, de falar de igualdade". (ASCHA, 1989, p. 224-225. Apud, SOARES, 1998, p.166). 

A não igualdade entre homens e mulheres, defendida por Ascha, encontra-se clara nos 

versículos das Suratas 2 (A vaca) e 4 (As mulheres). Nelas evidencia-se que a mulher, além de ser 

colocada num nível inferior ao do homem e lhe dever total obediência, é ainda considerada, em 

várias situações, como um ser impuro: 

  

Os homens têm autoridade sobre as mulheres porque Deus os fez superiores a 

elas e porque gastam de suas posses para sustentá-las. As boas esposas são 

obedientes e guardam sua virtude na ausência de seu marido conforme Deus 

estabeleceu. Aquelas de quem temeis a rebelião, exortai-as, bani-as de vossa 

cama e batei nelas. Se obedecerem, não mais as molesteis. Deus é elevado e 

grande. (4:34) 
 
Ó vós que credes, não vos aproximeis da oração enquanto ébrios, até que saibais 

o que dizeis, ou maculados até que vos laveis. [...] Se estiverdes doentes, ou se 

algum de vós tiver acabado de satisfazer as necessidades ou de ter relações 

sexuais com as mulheres e não encontrardes água, recorrei então à terra limpa e 

esfregai os rostos e as mãos. Deus é indulgente e perdoador. (4:43) 

 

Vossas mulheres são vosso campo a lavrar. Lavrai vosso campo quando 

desejardes. Mas cuidai, antes, de vossas almas e temei a Deus e lembrai-vos de 

que o encontrareis um dia. E anuncia as boas novas aos crentes. (2:223) 
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 Il est clair que la femme est traitée comme un objet sexuel et non en tant qu'être ayant des sentiments propres, des 

désirs sexuels et une sensibilité autonomes. Les fouaqhᾱ musulmans ne s'intéressent pas beaucoup au besoin sexuel de 

la femme. (...) L'islam protege ainsi les besoins sexuels de l'homme par tous les moyens moraux et juridiques. "Vos 

femmes sont un champ de labour, comme vous voulez!", écrit le Coran. Et le prophète aurait dit: "La femme ne doit 

jamais se refuser à son mari, fût-ce sur le bât d'un châmeau"; ou selon une autre version: "La femme ne doit jamais 

refuser à son mari fût-ce le bord supérieur d'un four embrasé." (ASCHA, 1989, p. 56) 

 



 
 

 
 

Se, no contexto ocidental, pode-se considerar a sociedade árabe machista e repressora, no 

que se refere à construção do feminino, a literatura árabe sempre reservou um espaço privilegiado 

às mulheres. Nas canções árabes, por exemplo, elas são exaltadas, vistas como inatingíveis, 

causadoras de amores impossíveis, já que, por serem tão virtuosas, não se comunicam com 

nenhum homem, a não ser seus pais e maridos. As narrativas de As mil e uma noites vêm 

corroborar este fato, já que nos trazem Sherazade como narradora e protagonista. Assim como 

Aicha (símbolo da mulher virtuosa do Islã), Sherazade tem o trunfo da memória nas mãos. É a 

partir da memória que a primeira conserva a existência de seu povo e a segunda escapa da morte. 

 Essa importância da memória como meio de vida e de perpetuação também será tema de 

Vozes do deserto. Neste romance, a autora recorre direta e indiretamente aos mitos que envolvem 

as mulheres. Scherezade teve acesso a todos os livros, foi apresentada ao vasto acervo intelectual 

que a Idade de Ouro árabe oferecia e aprendeu a narrar com sua ama. No entanto, no romance de 

Nélida Piñon, as demais personagens femininas não se restringem àquelas que aparecem nas 

histórias narradas por Scherezade. Há também Fátima, a mulher com quem Scherezade aprendera 

a contar histórias; Dinazarda, sua irmã, que sonha em estar no lugar de sultana e ser mulher do 

Califa; e Jasmine, a escrava de belas curvas, uma figura ignorada socialmente, praticamente 

invisível para o Califa, mas que passa a se conhecer e a identificar-se nas histórias de seu povo 

narradas por Scherezade. Serão retratadas também as escravas reclusas do palácio do Califa. 

 Ao longo da trama de Vozes do deserto, com a hábil urdidura da grande escritora, vai-se 

reconstruindo a identidade feminina há muito tempo perdida e tão recalcada não só na sociedade 

oriental, como também na sociedade ocidental.   

 

2.1.2 O corpo e o véu: a reconstrução da identidade feminina 

 

Ainda que muitas traduções, como a de Antoine Galland, primeiro tradutor europeu das Mil e uma 

noites, aponte Sherazade como uma mulher de "uma beleza extraordinária" (Cf. GALLAND, 

1704), convém reforçar que a personagem-narradora é caracterizada por seus atributos espirituais 

e não físicos, sendo descrita apenas por seu intelecto. Isto pode ser constatado no trecho a seguir 

da tradução de Mamede Mustafá Jarouche, feita diretamente do árabe para o português:  

 

[...] o vizir encarregado de matar as moças tinha uma filha chamada Sahrazad, 

mais velha, tinha lido livros de compilações, de sabedoria e de medicina; 



 
 

 
 

decorava poesias e consultara as crônicas históricas; conhecia tanto os dizeres de 

toda gente como palavras dos sábios dos reis. Conhecedora das coisas, 

inteligente, sábia e cultivada, tinha lido e entendido. (JAROUCHE, 2005, p. 49) 

 

Logo, em todos os manuscritos árabes de As mil e uma noites, não há qualquer referência 

ao corpo de Sherazade. Ela é apenas uma voz que narra as histórias, desaparecendo da narrativa 

para dar lugar a elas. A invisibilidade do corpo de Sherazade pode ser atribuída ao fato de que não 

é comum, na sociedade árabe, a exibição dos corpos masculinos e femininos, o que se refletiria na 

arte. Ernest Hans Gombrich, autor de A história da arte, observa em relação à pintura árabe: 

 

Em última instância, devemos esses padrões delicados e riqueza de cores a 

Maomé, que desviou o foco do artista dos objetos concretos para esse universo 

onírico de linhas e cores. Facções muçulmanas posteriores seriam menos estritas 

na interpretação do veto às imagens, admitindo a pintura de figuras e ilustrações, 

desde que sem nenhum vínculo com a religião. Na Pérsia, a ilustração de 

romances, histórias e fábulas a partir do século XIV, e depois também na Índia, 

sob o domínio islâmico, revela o quanto os artistas dessas terras aprenderam com 

a disciplina que os restringiu ao desenho de padrões. A cena em um jardim de 

luar, de um romance persa do século XV é um rematado exemplo dessa perícia 

magnífica: parece um tapete que ganhou vida num conto de fadas. Há uma ligeira 

ilusão de realidade, como na arte bizantina, ou talvez ainda menos. Não há 

perspectiva nem tentativa de mostrar luz e sombra ou a estrutura do corpo. 

(GOMBRICH, 1950, p. 111)  

 

 

Cabe ressaltar que, nas narrativas de As mil e uma noites, é comum a descrição física dos corpos, 

seja pela beleza, seja pela feiura, como também pela erotização. Contudo, não devemos esquecer 

que Sherazade, Dinazarde e Sharyar eram muçulmanos, sendo assim improvável a exposição de 

seus corpos nos contos.   

Diante do exposto, talvez cause estranheza a existência de odaliscas seminuas reclinadas 

nas poltronas dos haréns, ou até mesmo as representações de Sherazade a que temos acesso nos 

dias de hoje. Na verdade, trata-se de meras representações segundo a visão de pintores europeus a 

respeito deste povo e de suas personagens. Outro fator importante que devemos levar em conta é a 

época em que os manuscritos das Mil e uma noites foram descobertos. É comum que um romance 

de 2004 traga esta temática, pois, no contexto ocidental/latino, podemos dizer que, a partir dos 

anos 1960, uma guinada epistemológica fez com que o corpo e os estudos sobre a corporeidade 

adentrassem as diversas formas de manifestação artística como a música, as artes plásticas, a 

literatura e a pintura.  



 
 

 
 

Antes disso, ele não ocupava espaço nem nas teorias científicas, sua materialidade era 

considerada pelas ciências médicas, mas não a sua representação. Freud e a psicanálise foram dos 

primeiros a explorar as relações entre o corpo e suas representações, sendo seguidos pela 

antropologia e por outras ciências humanas. Mas, vale lembrar que o próprio conceito de corpo é 

uma invenção cultural muito precisa. Especialmente no sentido de sua materialidade fisiológica, é 

uma construção derivada do experimentalismo e do racionalismo modernos. Para os gregos 

antigos, havia sarx (carne) e soma (o corpo antes ou após a morte), este último, uma representação 

(sema) do indivíduo (idios). Segundo alguns autores gregos, havia aspectos responsáveis pela vida 

do corpo (que podia ser apenas um cadáver), pela sua movimentação que caracterizava, segundo 

os gregos, o que vive: a alma (psyké), a respiração ou espírito (pneuma) e a mente (nous). "Não 

havia, portanto, um corpo físico no sentido moderno da palavra". (Cf. MARQUETTI e FUNARI, 

2014). Em suas reflexões, observam que o corpo: 

 

[...] desde o surgimento da espécie humana, foi tratado como palco de lutas entre 

o instinto e a manutenção do grupo; entre o desejo e os deveres de cidadão; entre 

Deus e o Diabo; entre o Eu e a sociedade; mas jamais, até agora, como ator 

principal dessa epopeia humana. Com a possibilidade tecnológica de transformar/ 

alterar o corpo, ele assume um novo estatuto, virtual, modificado por cirurgias, 

nas quais o mecânico e o orgânico se confundem, como um elemento 

geneticamente alterado e replicado. Comercializado em seu todo ou em partes, o 

corpo ganha um lugar de destaque e abre uma nova discussão: até onde ele ainda 

é o limite do humano? Mas indiferente a tudo, ele continua pulsando, através dele 

sentimos, agimos e nos posicionamos no mundo. (MARQUETTI E FUNARI, 

2014, p. 11) 

 

A afirmativa de Marquetti e Funari vai ao encontro do pensamento de Nízia Villaça e Fred 

Góes que, no livro Em nome do corpo, consideram que os desdobramentos atuais das 

possibilidades de transformação do corpo nos levam a rever a história da representação. Nas artes 

plásticas, a pintura dá testemunho de um processo de representação que paulatinamente se separa 

do próprio corpo, sobretudo quando a epiderme humana pintada entre os primitivos é substituída 

pela tela no limite do seu enquadramento. A ideologia da representação se funda, então, sobre a 

oposição entre um significado pleno e um significante transparente. Ela implica, assim, "uma 

repressão da escritura, do traço, do trabalho da significação e da substância do signo em prol de 

uma realidade legível" (VILLAÇA e GÓES 2014, p. 176).  



 
 

 
 

Sendo assim, para determinados teóricos, amantes da arte, artistas performáticos e 

estudiosos sobre o tema, o corpo passa a ser encarado como uma tela em branco. Nele, 

transformado em relato vivo, serão inscritos os afetos, as emoções e as representações da história 

do sujeito, ao seu tempo. O filósofo José Gil refere-se ao corpo enquanto "infralíngua", e defende 

que há uma constante comunicação dele com o mundo. 

A socióloga Christine Détrez, em seu estudo sobre o assunto, esclarece que, ao mesmo 

tempo em que o corpo se torna objeto da sociologia, ele implanta, com efeito, a multiplicação 

infinita de suas implementações. Se o corpo é visto como um objeto social, um objeto da 

sociedade e da sociologia, o campo das investigações é vasto, pois ele é suporte obrigatório de 

todas as atividades do indivíduo. Assim, o corpo está presente nas interações com o outro, como 

no trabalho, no esporte, nas questões ligadas à saúde, participando ainda das práticas mais íntimas, 

como a higiene, a alimentação ou a sexualidade. Numa perspectiva extremada, até mesmo a 

ausência do corpo, notadamente nas comunicações virtuais, marca ainda sua presença, mesmo 

quando rejeitada, renegada. A "presença ausente" seria igualmente um lugar reservado ao corpo no 

campo da sociologia: ausência na medida em que ela se encontra confrontada com a encenação 

(incorporação) da ação humana. (Cf. DETREZ, 2002) 

O corpo é um elemento marcadamente presente na narrativa de Vozes do deserto. É o 

corpo de belas curvas da escrava Jasmine, o corpo frágil de Scherezade, castigado pela relação 

sexual com o Califa, exaurido pela incessante tarefa de construir histórias, o de Dinazarda, tomado 

por seu desejo pelo Califa e o corpo recalcado do Califa, que, por muitas vezes, mantém relações 

sexuais de forma artificial, quase como um autômato, pois precisa mostrar-se viril. Em "A 

memória secreta da mulher", Nélida Piñon relata: 

 

Há muito sirvo à literatura. É com corpo e memória de mulher que analiso a 

minha espécie. Sob a custódia de tempos imemoriais, visito aleatoriamente os 

gregos clássicos, os persas, os habitantes do extremo oriente, as civilizações 

gastas e dispersas, mas vigorosa. Sempre no permanente esforço de buscar, entre 

tantas memórias, evocações, escombros, a história feminina. De tentar saber de 

que matéria, de que tecido, ela foi se fabricando. Essa memória que afinal, esteve 

em todas as partes, em todos os tempos, desde a fundação do mundo. (PIÑON, 

2003, p. 123) 

 



 
 

 
 

Em sua escrita, Nélida Piñon revela ter o desejo de resgatar a identidade feminina que se 

encontra presente no corpo: 

 

Tenho gosto em servir à literatura com memória e corpo de mulher. Em mim 

residem os recursos sigilosos que a mulher engendrou ao longo da história, 

enquanto integrava o cerimonioso cortejo que a levaria a participar dos mistérios 

de Elêusis. Dependo assim, do uso de múltiplas máscaras para iniciar a primeira 

frase de um romance. Para melhor perseguir as instâncias do meu século e dos 

séculos pretéritos. Sob a custódia do tempo, sofro cada palavra que fabrico. 

(PIÑON, 2002, p. 13) 

 

 

Dessa forma, Piñon nos remete a Paul Zumthor quando ele afirma que o corpo é o peso 

sentido na experiência que se faz dos textos, ou seja, é a materialização daquilo que nos é próprio, 

realidade vivida e que determina nossa relação com o mundo. O historiador também coloca a voz 

além do corpo como uma subversão ou uma ruptura da clausura deste que atravessa o seu limite 

sem rompê-lo, ou seja, "ela repousa no silêncio do corpo, emana dele, depois volta". Assim: 

  

Os fatos corporais não são jamais dados plenamente nem como um sentimento, 

nem como uma lembrança; no entanto, não temos senão o nosso corpo para nos 

manifestar. [...] a voz é uma subversão ou uma ruptura da clausura do corpo. Mas 

ela atravessa o limite do corpo sem rompê-lo; ela significa o lugar de um sujeito 

que não se reduz à localização pessoal. Nesse sentido, a voz desaloja o homem do 

seu corpo. (ZUMTHOR 2007 p. 80/84) 

 

É com a voz que Scherezade narra, através do corpo, o repositório de suas memórias. Vozes 

do deserto é o momento em que a voz retorna ao corpo, sem repousar, porque é preciso fabricar 

mais histórias. Este corpo engendra histórias até adoecer. O fato de Piñon escolher os bastidores 

das Mil e uma noites como pano de fundo para seu romance nos faz pensar em Scherezade. A 

jovem de aproximadamente vinte anos, de cabelos longos, aparência frágil, pele clara, feições 

delicadas (bem diferente da irmã Dinazarda, alta, morena, como o pai, de traços mais fortes) 

enfrentava por trás das mais belas histórias que tanto encantam o imaginário ocidental, uma dura 

realidade: a luta contra a morte. Vejamos alguns exemplos: 

 



 
 

 
 

Teme participar de um espetáculo constituído de espasmos falsamente simétricos 

e de corpos fundidos e desesperados. [...] Nem por isso Scherezade esquiva-se do 

bem e do mal, que margeiam a ela e seus personagens. O contágio humano, 

contudo, que suas histórias lhe impõem, exaurem. Tal ofício, a julgar pelo que 

sabe, tem regras incertas e, a qualquer descuido, o Califa a conduzirá à morte. 

(VDD, 2012, p. 65) / 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. (VDD, 2012, p. 129) 

 

 Para poder chegar à velhice e conseguir vencer a morte, restava-lhe apenas um trunfo, o 

estafante trabalho de fabricar suas histórias: 

 

Sempre reclusa, Scherezade amava o silêncio. Sem qualquer esforço, abstraía-se 

da realidade. Com alguns minutos de meditação imergia nos conflitos humanos, 

esquecida das funções diárias. Não reclamava comida, água, comprazendo-se em 

roubar horas do sono para dedicá-las a aventuras de certo gênio da lâmpada que, 

naqueles dias, a perseguia a ponto de ameaçar-lhe a integridade física. Um gênio 

que, oscilando entre o bem e o mal, alçava a voz rara para comover o coro de 

vozes que, do outro lado do desfiladeiro, solapavam o curso da história de 

Scherezade. (VDD, 2012, p. 110) 

  

Esse hercúleo trabalho se faz também em sua criadora, que confessa: 

 

Acumulo uma casa abarrotada, um palácio falsamente reluzente e uma miséria 

envergonhada. Tenho, entre os dentes, um repertório caótico frente ao qual 

capitulo entregue à desordem do meu instinto narrativo. [...] Sou um ser 

comprometido com o enigma da criação. A arte é a minha razão de ser. Sua 

substância é inicialmente desconfortável, mas meu ofício não conhece expurgo. 

Desconfio que escrevo para alargar o sentido da vida. E que, ao criar à revelia 

certas metáforas, sirvo ao mistério que reina na minha terra, privo com a 

intimidade do meu corpo. E cedo entendi que, entre uma história e outra, o ideal é 

esgotar o que inicialmente se encontra sob o meu domínio, até dar caça de novo ao 

singular. (PIÑON, 2002, p. 23) 

 

Fernando M. M. Pinto da Silva, em sua Dissertação sobre o corpo na literatura, endossa as 

palavras de Piñon ao anunciar que: 

 



 
 

 
 

[...] um corpo é um signo dentro de estrutura ou contexto, mas ao mesmo tempo 

não é signo uma vez que nenhuma outra coisa o pode substituir significativamente 

(nós somos insubstituíveis e sabemos mentir tanto pela fala como pelo corpo). 

Contudo, ou pelo contrário, sendo um corpo um produtor de signos, ele próprio se 

pode produzir em signo por relações de força e poder, de intensidades, nos 

acontecimentos promotores das suas diferenças e, por conseguinte, sua identidade. 

(PINTO DA SILVA, 2007, p. 24) 

  

Desse modo, o corpo de Scherezade será um produtor de signos e, ao mesmo tempo, reprimido 

por uma sociedade árabe e pertencente a um homem: o Califa. Além disso, está encoberto pelo 

véu, instrumento usado na época do Profeta para proteger as mulheres muçulmanas
12

: 

 

Como qualquer muçulmana, as filhas do Vizir não fogem da imposição dos véus, 

adotados inicialmente por Fátima, mulher do Profeta, após a revelação que Alah 

concedera ao marido. Manifestara-se ela tão grata pela magnitude da notícia 

trazida por Maomé que, em consonância com sua crença, cortara com rápidos 

golpes de faca pedaços de panos existentes na casa, em seguida cobrindo-se com 

eles. A partir daquela data, nenhum estranho lhe devia ver partes do corpo, 

observar o grau de fé que a cercava com uma auréola. (VDD, 2012, p. 30) 

 

Contudo, esse mesmo véu adquire outras funções, sobretudo para as duas irmãs: 

 

Elas haviam herdado da mãe e das amas os significados dos véus. O tecido 

inconsútil, como o tule, o cetim, a seda, que, colado ao corpo, serve de estímulo 

ao jogo erótico. A linguagem de gestos que daí decorre, propalando ambiguidades, 

luxúria, discórdia, desenganos, acertos. Com eles nos rostos, certas de não serem 

reconhecidas, fogem à tirania do pai e do Califa. Como se ancoradas no serralho, 

enquanto confiam que os olhos, apesar de tão expressivos, confundam o 

observador, dizendo o contrário do que sentem. (VDD, 2012, p. 31) 

 

Logo, entre as mulheres de Vozes do deserto, o véu possui significados que vão além da proteção, 

ou mesmo de uma imposição religiosa. Não é apenas um refúgio do patriarcado, mas também uma 

construção identitária. Junto ao corpo da mulher, forma com ela uma unidade, ajudando a compor 

a identidade feminina dessas personagens. Observa-se, no entanto, que Jasmine não o possui por 

sua condição de escrava, sinônimo de "sem identidade": 
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 Cf. página 41 desta Dissertação. 



 
 

 
 

Como serva, Jasmine não se adorna com véus. Sem a proteção deste escudo, 

sujeita-se à claridade, expõe sentimentos, fica à mercê da cobiça masculina. 

Habituada, porém, a acolher o instinto de quem a quer levar para casa, ela anda 

solta pelas adjacências dos aposentos, indo até a cozinha, trazendo e levando 

recados e merendas. (VDD, 2012, p. 31) 

 

O fato de não usar o véu só a mantém em liberdade quando está dentro do palácio. Pelos olhos de 

Jasmine, podemos contemplar a relação do Califa com os véus: 

 

Observa o apreço do Califa pelos véus. Como parte de uma cultura que os 

consagrara, ele aplaude com entusiasmo o que vem no rastro do seu fascinante 

código, e que amplia, sobremaneira, a faixa do gozo sexual. Igual ao Profeta que 

desvelara com as pontas dos dedos o rosto da esposa, também ele almeja, ainda 

hoje, uma graça que, originária de tal mistério, o faça transbordar de si mesmo. 

(VDD, 2012, p. 31) 

  

Ao longo da narrativa, ele não enxerga a jovem escrava, pois não a vê como humana. Somente no 

capítulo 63, se dá conta, pela primeira vez, de sua presença: 

 

Ajoelhada aos seus pés, Jasmine tributa-lhe cuidados apenas reservados a 

Scherezade. Ele examina a escrava como se fora um bicho acorrentado. Bela e 

fina, inclina-se em sua direção igual a uma palmeira do oásis. Mas de quem se 

trata, de onde procedera? Não se lembrava de haver-lhe ouvido a voz. O seu 

silêncio podia-se dever também a ter ouvido no cativeiro a beleza do árabe falado 

na corte e ressentir-se da língua tribal da família, pejada de expressões grosseiras, 

embora traduzisse à perfeição carências do deserto, enquanto tangiam os animais. 

Bom motivo para esconder o timbre metálico com que emitiria notas dissonantes. 

Sua quietude, contudo, despejava em torno inquietações e um espírito indômito. 

Detectou-lhe igualmente, por baixo da epiderme acetinada, uma sensualidade 

contida, irracional. (VDD, 2012, p. 339) 

  

 Jasmine só passa mesmo a ser vista pelo Califa nos últimos capítulos, quando sucede 

Scherezade na contação de histórias. No começo do romance, tudo o que ela desejava era 

pertencer à grei de Scherezade, pelo status que as filhas do Vizir possuíam naquela sociedade. 

Contudo, ao ouvir as histórias de Scherezade, sobretudo aquelas a respeito do "povo do deserto" 

de onde era originária, Jasmine passa a ter existência a seus próprios olhos, pois encontra sua 

identidade. Também chama atenção ao longo da narrativa, a intensa sexualidade da escrava. Ela 

mantém uma relação afetiva com a filha mais nova do Vizir, uma forma de transcender aos 

interditos e dar vazão a seu desejo sexual quando se masturba atrás do biombo, escondida de 



 
 

 
 

Dinazarda, assim que terminava de recolher os lençóis do leito onde acontecia a cópula entre 

Scherezade e o Califa.  

A sugestão de uma possível relação homoafetiva entre a escrava e Scherezade nos remete 

a Georges Bataille e seu conceito de continuidade. O filósofo francês, em sua obra O erotismo, 

propõe que todos os seres humanos são espécies descontínuas e procuram alguma continuidade 

por meio do sagrado ou do outro (o erotismo). Para chegar a ambos, haveria um tipo de abismo (o 

que ele chama de "interditos"), sendo possível transcendê-lo apenas pela transgressão. (Cf. 

BATAILLE, 1958). Por essa perspectiva, Jasmine buscaria em Scherezade essa continuidade. A 

relação de afeto que as une seria uma espécie de transgressão tanto para se chegar ao outro como 

para atingir o sagrado (sua ancestralidade).  

  Tanto a homoafetividade que envolve as duas personagens como a masturbação da 

escrava podem ser consideradas como movimentos identitários. A primeira implica que só 

podemos reconhecer nossa identidade a partir de um outro; a segunda, que o conhecimento do 

corpo é  uma forma de chegar a si mesmo e à identidade através dos signos. Embora Jasmine não 

usasse véu como adorno, poderíamos dizer que Scherezade lhe desvela sua identidade. Assim, 

ambas se constroem. Segundo o teórico suíço Philippe Perrot, o corpo, sobretudo o feminino, seria 

um processo:  

 

Processo no qual a higiene, a vestimenta, a alimentação, os cosméticos, o 

perfume, a domesticação dos pelos e dos cabelos, os artifícios, as bolsas, as 

próteses, as pedagogias dos gestos e da postura, o exercício físico ou, atualmente, 

a cirurgia estética constituem algumas grandes mediações. Tanto quanto dos bens 

e dos serviços, das ferramentas e das tecnologias, dos usos e da moda, dos desejos 

e da repulsa, dos preceitos e dos interditos, pelos quais o sujeito se transmuta em 

produto social. Transmutações lentas ou brutais segundo os fins e os meios, 

efêmeros ou duráveis segundo as regiões investidas e os modos de intervenção 

(um manequim se modifica menos rapidamente que um penteado, uma 

maquiagem desaparece mais rápido que um bronzeado), transmutações vitais, 

portanto, à identidade corporal e à incorporação social do indivíduo. As marcas 

culturais da feminilidade, por exemplo, que vêm redobrar, prolongando o simples 

atributo sexual, se fabricam pacientemente e se "naturalizam" progressivamente 

através desta "cadeia de montanhas" cambiante e permanente, por sua vez. 

(PERROT, 1995, p. 8-9)
13
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 Processus dont l'hygiène, le vêtement, l'alimentation, le cosmétique, le parfum, la domestication du poil e du 

cheveu, les artifices, les postiches, les prothèses, les pédagogies du geste et de la tenue, l'exercice physique ou, 

maintenant, la chirurgie esthétique constituent quelques grandes médiations. Autant de biens et de services, d'outils et 

de techniques, d'usages et de modes, traduisant autant de goûts et des dégoûts, de désirs et de répulsions, de préceptes 

et d'interdits, par lesquels un produit génétique se transmute en produit social. Transmutations lentes ou brutales selon 

les fins et les moyens, éphémères ou durables selon les régions investies et les modes d'intervention (une taille se 



 
 

 
 

 

Se o corpo é um produtor de signos, capaz de produzir e desdobrar sua própria identidade, a partir 

das suas próprias transformações, como a identidade feminina em Vozes do deserto, sobretudo a 

identidade de Scherezade se construiria e como a conceituaríamos nos dias atuais? O que poderia 

significar sua aparência em relação às histórias que contava para se manter viva? Que efeito teria 

esse reflexo em nossa sociedade? Ao caminharmos em direção às respostas a estas perguntas, 

destacamos o conceito de Deleuze e Guattari:  

 

[...] apesar de datados, assinados e batizados, têm sua maneira de não morrer, e, 

todavia são submetidos a exigências de renovação, de substituição, de mutação, 

que dão à filosofia uma história e também uma geografia agitadas, das quais 

cada momento, cada lugar, se conserva, mas no tempo, e passam, mas fora do 

tempo. (1992, p. 16) 

 

A socióloga Patrícia Reinhemer, corrobora essa afirmação ao dizer que o conceito de 

identidade estaria relacionado ao mundo imanente e transcendente (Cf. REINHEMER, 2006). 

Hans Ulrich Grumbecht vem ao encontro da concepção de Reinhemer, ao afirmar que:  

 

[...] esse conceito de identidade que usamos hoje é um conceito bastante recente e 

que talvez permaneça por uma década, por duas décadas e desapareça. Segundo 

Derrida, o que nunca conseguimos ver são identidades estáveis, para o filósofo 

francês, seriam apenas projeções. (GRUMBETCH, 1999, p. 115) 

 

Já o sociólogo jamaicano Stuart Hall nos sugere pensar a identidade como uma produção 

permanente, como algo que nunca se completa, ou seja, algo que está sempre em processo e é 

constituída interna e não externamente à representação. Portanto, essa visão problematizaria a 

autoridade e a autenticidade que a expressão "identidade cultural" reivindica. Esta tem dois 

caminhos: 

 

                                                                                                                                                                                              
modifie moins rapidement qu'une coifure, un maquillage disparaît plus vite qu'un hâle), transmutations vitales 

cependant à l'identité corporelle et à l'incorporation sociale de l'individu. Les marques culturelles de la "feminité", par 

exemple, qui viennent redoubler en le prolongeant le simple attribut sexuel, se fabriquent patiemment et se 

"naturalisent" progressivement à travers cette "chaîne de montagne" changeante et permanente à la fois. (Tradução 

nossa.) 

 

 

  



 
 

 
 

Pelos termos dessa definição, nossas identidades culturais refletem as 

experiências históricas: "povo uno", quadro de referência e sentido estáveis, 

contínuos e imutáveis por sob as divisões cambiantes e as vicissitudes de nossa 

história real. Tal unidade subjaz a todas as diferenças de superfície. (HALL, 

1999, p. 68) 

 

A busca por esse tipo de identidade, segundo o autor, tem impulsionado muitas produções no 

campo da representação visual e cinematográfica atualmente, fazendo surgir outras perguntas: 

Qual a natureza dessa busca profunda? Essas práticas se baseiam apenas na redescoberta ou, 

também, na produção da identidade? 

 A resposta vem com exemplos de movimentos sociais: feministas, anticolonialistas, 

antirracistas, orientados por "histórias ocultas" que dão testemunho do contínuo poder de criação 

dessa concepção de identidade no âmbito das práticas emergentes de representação como quer 

Stuart Hall (1999, p. 69). Esta segunda posição reconhece que, assim como muitos pontos de 

similaridade, há também pontos críticos de diferença profunda e significante que constituem "o 

que realmente somos", melhor dizendo, uma vez que a história interveio, "o que nós nos 

tornamos". Neste segundo sentido, tanto é uma questão de "ser" quanto de "se tornar", ou "devir". 

As identidades culturais provêm de alguma parte, têm histórias. Mas, como tudo o que é histórico, 

ainda como quer Hall, sofrem transformação constante. (HALL, 1999, p.64). O teórico inglês 

Homi Bhabha acrescentaria à ideia de Hall que, "mover o enquadramento da identidade do campo 

de visão para o espaço da escrita põe em questão a terceira dimensão que dá profundidade à 

representação do Eu e do Outro". (BHABHA, 1992, p.81) 

  A premissa de Bhabha encontra reverberações no que Barthes diagnostica como l'effet du 

réel, isto é, a "dimensão profunda, geológica" da significação, alcançada pela detenção do signo 

linguístico em sua função simbólica. Dessa forma, o espaço bilateral da consciência simbólica 

privilegia massivamente a semelhança, constrói uma ação analógica entre significante e 

significado que ignora a questão da forma e cria uma dimensão vertical dentro do signo. Neste 

esquema, o significante é sempre pré-determinado pelo significado, colocando aquele espaço 

conceitual ou real que é posto anteriormente e de fora do ato da significação. (BARTHES, 1972, 

p. 206-207). 

 A descrição de Barthes do signo como símbolo é análoga, de forma conveniente, à 

linguagem que usamos para designar uma identidade. Ao mesmo tempo, ela lança luz sobre os 

conceitos linguísticos concretos com os quais podemos aprender como a linguagem da 



 
 

 
 

personagem vem a ser investida com uma visualidade ou visibilidade da profundidade. Isto torna o 

momento de autoconsciência simultaneamente refratado e transparente e faz também com que a 

questão da identidade paire sempre de forma incerta, tenebrosa, entre sombra e substância. A 

consciência simbólica do signo (do EU) seria assim uma dimensão de autonomia ou isolamento 

"como se ele estivesse sozinho no mundo", privilegiando uma individualidade e um caráter 

unitário e expressando a integridade desta, em uma certa riqueza de agonia e anomia. (BARTHES, 

1972, p. 207).  Esta imagem da identidade humana e, certamente, a identidade humana como 

imagem estão inscritas no signo da semelhança. A relação analógica unifica a experiência do 

autoconhecimento ao encontrar, dentro do espelho da natureza, a certeza simbólica com a 

compulsão da cultura baseada "em uma analogia com a compulsão a crer quando fita um objeto". 

(BARTHES, 1972, p. 208). 

 Para o filósofo Richard Rorty, no Ocidente isso se converte na relação primária que se 

estabelece entre o si mesmo e os objetos. Isso se traduziria na percepção visual. Na representação 

sobressai a reflexão do eu que se desenvolve na consciência simbólica do signo. Ela demarca o 

espaço discursivo do qual emerge o Eu verdadeiro (inicialmente como asserção da pessoa) para, 

em seguida, pôr-se a reverberar com seu eu verdadeiro como questionamento da identidade. (In. 

BHABHA, 1992, p. 83).  

 O impasse ou aporia da consciência, que parece ser a experiência pós-moderna por 

excelência, é uma estratégia peculiar de duplicação. A cada novo confronto identitário extrapola-

se o enquadramento da autoimagem, ela escapa à vista, esvazia o eu como lugar da identidade e da 

autonomia e deixa um rastro resistente, uma mancha do sujeito, um signo de resistência. Dessa 

maneira, já não estamos diante de um problema ontológico do ser, mas de uma estratégia 

discursiva, já que o momento da demanda pela identificação torna-se, primariamente, uma reação 

a outras questões como significação e desejo, cultura e política. 

 Assim Nélida Piñon nos coloca diante de uma versão da personagem-narradora das Mil e 

uma noites que se liberta da morte e do patriarcado ao fugir do palácio, como faz Scherezade no 

final da trama. Se levarmos em conta o que disse a filósofa Simone de Beauvoir, que "a mulher 

não nasce mulher, ela torna-se mulher" (BEAUVOIR, 1967, p. 9), poderíamos então concluir que, 

tanto Sherazade (das Mil e uma noites), como Scherezade (de Vozes do deserto), se convertem em 

tecelãs de suas próprias histórias, já que dominam a situação, por meio da manipulação dos 

mistérios e artimanhas que intrigam os homens e perpetuam uma sociedade. Elas são hábeis ao 



 
 

 
 

orquestrar segredos da criação que resvalam na própria criação de um corpo para si. Maria Luzia 

Andrade completa essa ideia ao afirmar: 

 

O espírito inquieto de Scherezade tira paulatinamente o véu da tradição da 

narrativa, ao passo que revela ao Ocidente uma nova Scherezade, uma nova 

mulher, um gênero sobrevivente às sucessivas tentativas de castração, uma 

identidade avassaladora, um ser fruto da alteridade com o outro, também 

castrado, representado na figura de Jasmine. Assim, o discurso que subverte a 

ordem vigente é construído, na narrativa, num duplo movimento, mostrando, 

pois, os dois lados da mesma moeda: a "memória voluntária" (AGUIAR, 1998, p. 

21) da protagonista – por isso documentária de toda uma tradição do povo árabe – 

e o gênero que constrói sua identidade a partir da relação com o outro e do 

enfrentamento com este e consigo mesmo, bem como um corpo que anseia em 

significar e realizar-se no outro. (ANDRADE, 2011, p. 5) 

 

 

Assim, Scherezade é construída em resposta à sociedade machista e patriarcal representada 

pelo poder do Califa. Ela se faz na relação com Jasmine, a escrava que resgata sua identidade a 

partir das histórias que conta, com a irmã Dinazarda, que tem sede de poder e acredita que só o 

conquistará caso se torne sultana e com a cumplicidade entre as três.  

Nos dias atuais evidencia-se a preocupação feminina em relação aos espaços que vai 

ocupar na sociedade (os variados movimentos feministas são a afirmação deste processo). No 

entanto, ainda hoje encontramos mulheres que continuam submissas ao domínio masculino, presas 

a um cerco, a uma disciplina rígida. A indústria de cosméticos, as academias de ginástica, as 

cirurgias plásticas, como já foi mencionado, transformam o corpo feminino no que teóricos da 

corporeidade como Villaça, Góes, e também Elódia Xavier, chamam de "corpo disciplinado". Já 

as que saem, fogem e "ganham o mundo", conforme defende Maria Luzia Andrade, elas estão 

livres das amarras do controle, estão mental e corporalmente liberadas. Assim: 

 

Da mesma forma, no universo ficcional, pode-se estabelecer uma distinção entre 

o corpo disciplinado ou dos deveres, e o corpo liberado ou dos desejos e das 

demandas realizadas. Daí adotarmos as denominações "corpo disciplinado e 

corpo liberado", teorizadas por Elódia Xavier, para elucidarmos o clímax da 

narrativa Vozes do deserto. Scherezade que, apesar de uma postura subversiva ao 

longo da narrativa, tem sido, paradoxalmente, o indivíduo do "corpo disciplinado, 

digo, previsível, suscetível ao adestramento, às regras impostas, resultado de uma 

submissão" (XAVIER, 2007, p. 65) sexual, rompe as algemas das obrigações 

conjugais e sai mundo afora, com a fiel Jasmine – personagem sobre a qual são 

direcionadas a necessidade, a vontade e o desejo da protagonista. Se, por um lado, 

a fuga de Scherezade dos domínios do Sultão representa o assumir definitivo da 

posição de mulher e de gênero, por outro lado, configura "a aceitação da 



 
 

 
 

inconstância, isto é, da fluidez; significa também a liberação de esquemas 

predeterminados, coercitivos e repressores, próprio de um corpo liberado". 

(XAVIER, 2007, p. 179; In. ANDRADE, 2011) 

 

 

Dessa maneira a relação memória/gênero se completaria, segundo Andrade, com o corpo 

liberado, "ao passo que memória cultural, identidade e mulher perfazem e atualizam os discursos 

sobre gênero e corporeidade, na medida em que compõem um único, verossímil e avassalador 

discurso, no qual a ordem vigente está a todo o momento sendo contestada e rompida". 

(ANDRADE, 2011, p. 6). Maria Bernadette Veloso Porto, em texto sobre o corpo e a memória, 

complementa: 

 

Lugar do prazer e da dor, da memória e do esquecimento – lidos a partir de seu 

caráter complementar – da visibilidade e da invisibilidade, do que está à flor da 

pele ou na profundidade das entranhas, da liberdade e da opressão, por sua 

dimensão histórica e ideológica, o corpo se investe de valores plurais no seio da 

sociedade onde se inscreve. Da infância à velhice, ele é o suporte de gestos, 

mitos, ritos e atitudes que o integram a uma ordem simbólica. Na constituição da 

bagagem memorial de um indivíduo, vinculadas à acumulação de experiências, 

depositam-se em seu corpo, muitas vezes de modo inconsciente, marcas do vivido 

que se sobrepõem como um palimpstesto. Lugar de memória, o corpo fala e se 

cala, exibe e se esconde, conciliando a tensão produtiva entre o familiar e o 

estrangeiro que sempre nos habitam. (PORTO, 2010, p. 76) 

 

 Deste modo, diz ainda Porto, "escrever seria, pois, um investimento corporal capaz de 

deixar inscrição de si, assinaturas sobre uma superfície em contínua invenção". (2010, p. 79). 

Talvez por isso existam tantas mulheres escritoras em regiões extremamente repressoras como os 

países árabes. Elas querem denunciar a situação em que vivem e libertar-se por meio de suas 

escritas. Nesse contexto repressor, a memória seria um trunfo de existência e resistência. Vale, no 

entanto, considerar que em Vozes do deserto, apesar de cenário e personagens pertencerem ao 

Oriente Médio, a autora é uma brasileira. Isto nos leva a outras reflexões. Como se constrói a 

identidade feminina nas Américas? Maria Bernadette Veloso Porto esclarece que, assim como 

acontece com outros povos, nas Américas, sobretudo na América Latina, tem-se a memória como 

alicerce: 

  

 Memórias tatuadas no corpo e na "alma" das Américas revelam e escondem o 

passado nem sempre tão distante que deixou cicatrizes na pele do presente. A 

produção literária do testemunho na América Latina – e no Brasil, em particular – 



 
 

 
 

ilustra o registro da dor tatuada nos corpos torturados, prisioneiros e herdeiros de 

uma dor ancestral nem sempre expressa. (PORTO, 2011, p. 78) 

   

 Reflexão semelhante encontramos em Nélida Piñon quando afirma: 

 

Na condição de latino-americanos somos nômades, funâmbulos, poetas. 

Transeuntes de uma arqueologia alimentada de gêneses e culturas variadas. 

Máscaras complexas e amorosas compostas de melancolia, tristeza, alegria, 

dissimulação. Imersos no turbilhão da nossa amplitude, conceituamos coisas, 

seres, perspectivas inovadoras. Categorias associadas ao fervor intrépido desse 

continente que, diante da sua miséria e do seu delírio criador simultâneo, 

fragmenta-se em arte, faz repercutir o poder do seu temperamento cultural. 

(PIÑON, 2004, p. 37) 

 

Escreve ainda a escritora que o corpo é "puro verbo" (Cf. PIÑON, 2009). Partindo desse 

pressuposto, passaremos a enfocar a importância da memória latino-americana, sobretudo em 

torno da mulher, em sua narratividade. Vamos examinar a possível influência de Scherezade na 

América Latina, visto que Nélida Piñon é uma escritora latino-americana, cuja memória, como ela 

mesma afirma em Coração andarilho, texto autobiográfico, traz as marcas das sociedades 

brasileira e galega, bem como de suas vivências e dos livros que leu. 

  

2.2 Narratividade feminina e alteridade americana 

 

 Não diferente das demais, as sociedades ameríndias sempre tiveram o hábito de "contação" 

de histórias e lendas, com a finalidade de educar e controlar os homens que nelas vivem. Assim 

como nas sociedades primitivas matricêntricas, nas sociedades ameríndias é dada grande 

importância à mulher, o que se constata ao pesquisarmos o que algumas delas escreveram. Em 

certas tribos indígenas brasileiras, por exemplo, ela será mais valorizada que os homens por ser 

responsável pela perpetuação da espécie humana. Em outras, norte-americanas, a mulher estaria 

para a sua tribo como as lobas para suas matilhas por suas características semelhantes, como bem 

relata Clarissa Pinkola Estés em  Mulheres que correm com os lobos: 

 

Os lobos e as mulheres são gregários por natureza, curiosos, dotados de 

grande resistência e força. São profundamente intuitivos e têm grande 

preocupação para com seus filhotes, seu parceiro e sua matilha. Têm 



 
 

 
 

experiência em se adaptar a circunstâncias em constante mutação. Têm uma 

determinação voraz e uma extrema coragem. (ESTÉS, 1992, p. 15) 

 

 

 Com a chegada do colonizador, a América torna-se eurocêntrica, machista e patriarcal, 

fazendo com que a mulher exerça um papel secundário nas sociedades do Novo Mundo, tendo os 

seus instintos naturais perseguidos e recalcados. Esclarece Estés: 

 

[...] as duas espécies foram perseguidas e acossadas, sendo-lhes falsamente atribuído o fato 

de serem trapaceiros e vorazes, excessivamente agressivos, e de terem menor valor do que 

seus detratores. Foram alvo daqueles que preferiram arrasar as matas virgens bem como os 

arredores selvagens da psique, erradicando o que fosse instintivo, sem deixar que dele 

restasse algum sinal. A atividade predatória contra os lobos e contra as mulheres por parte 

daqueles que não os compreendem é de uma semelhança surpreendente. (ESTÉS, 1992, p. 

16) 

 

Assim, a colonização também faz da América uma cópia, um simulacro que, segundo 

Silviano Santiago, se "quer mais e mais semelhante ao original, quando a sua originalidade não se 

encontra na cópia do modelo original" (SANTIAGO, 1978, p. 14). Isso quer dizer que o 

extermínio dos nativos e a imitação dos costumes europeus causou o apagamento da identidade 

dos povos nativos, pois, devido ao "extermínio constante dos traços originais, pelo esquecimento 

da origem, o fenômeno de duplicação se estabelece como a única regra válida de civilização". 

(SANTIAGO, 1978, p. 14) 

Assim fizeram com as mulheres, além dos indígenas, e também dos negros que até os dias 

atuais têm sido considerados sujeitos inferiores, com base em uma ideia que chegou à América 

Latina e construiu um cânone, um lugar de fala e uma representação simbólica e discursiva que 

tinha como parâmetros o homem branco, europeu e de classe social alta associada à exploração e ao 

domínio. Foi assim que se formaram os sujeitos latino-americanos no processo da conquista, 

valorizando discursos racistas e machistas expressados nas mais variadas formas. Segundo Carolina 

Gusman Vásquez: 

 
A raça converteu-se no melhor mecanismo de dominação dessa época. A latino-

América foi construída sob esse conceito, e  identidades como negro, índio e mulher 

construíram-se na relação de hierarquização, superior-inferior, dominado-

dominante. [...] Resumindo, foi através desse caminho histórico, colonial, 

eurocêntrico e machista, entre outras coisas, que se construíram as representações e 

os imaginários do latino-americano, definindo as relações entre homens e mulheres, 

a divisão do trabalho, e, com ele, as posições sociais que tinham as mulheres, 



 
 

 
 

reforçando o papel de inferioridade frente ao homem, marcando assim sua 

subjetividade. (VASQUEZ, 2014, p. 61-69) 

  

 

Dessa maneira se constitui o Novo Mundo, uma nova civilização, o que Silviano Santiago 

chamará de "renascimento colonialista", o qual:  

 

[...] engendra, por sua vez, uma nova sociedade, a dos mestiços, cuja principal 

característica é o fato de que a noção de unidade sofra uma reviravolta, é 

contaminada em favor de uma mistura sutil e complexa entre o elemento europeu e 

o elemento autóctone — uma espécie de infiltração progressiva efetuada pelo 

pensamento selvagem, ou seja, abertura do único caminho possível que poderia 

levar à descolonização. Caminho percorrido ao inverso do percorrido pelos 

colonos. (SANTIAGO, 1978, p. 16)  

 

 

   Neste novo e ao mesmo tempo inatingível movimento de contraposição de valores culturais e 

sociais impostos pelos conquistadores, uma transformação maior se opera, ao mesmo tempo que 

afeta de forma definitiva a correção do código linguístico e do código religioso, que, de acordo com 

Silviano Santiago, "contribuíram para a propagação da cultura ocidental entre nós". (1978, p. 16), 

uma vez que estes códigos:  

 

[...] perdem seu estatuto de pureza e pouco a pouco se deixam enriquecer por 

novas aquisições, por miúdas metamorfoses, por estranhas corrupções, que 

transformaram a integridade do Livro Santo e do Dicionário e da Gramática dos 

europeus, o elemento híbrido reina. (SANTIAGO, 1978, p. 16) 

 
 

A resistência feminina, por sua vez, estaria além da hibridização: se encontraria mais uma 

vez na memória, como bem relata Nélida Piñon, em sua coletânea de ensaios intitulada O 

presumível coração da América: 

 

A memória da mulher encontra-se na Bíblia. Ainda que não tivesse sido ela interlocutora 

de Deus. Essa memória encontra-se igualmente nos livros que não escreveu. Uma memória 

que os narradores usurparam enquanto vedavam à mulher o registro poético de sua 

experiência. (PIÑON, 2011, p. 11) 

   

Dessa forma, ela constata que tais circunstâncias não impediram que: 

 

 



 
 

 
 

[...] estas mulheres acolhessem nas almas o caudal de evocações provindas das mães, 

das avós, das percussoras lendárias, construtoras todas de um monoteísmo com o qual 

fortaleciam as tribos. Quando no refúgio das tendas, a despeito das adversidades do rude 

cotidiano, dos preceitos da obediência conjugal, elas alimentavam uma versão difusa do 

enredo humano que subsistia no esconderijo de suas lembranças. (PIÑON, 1998, p. 124) 

 

Em Scherezade, produto de uma escritora galego-brasileira, esse arcabouço de memória encontra-

se, igualmente, nos livros que não escrevera, mas que lera e registrara em sua memória, como 

também nos estudos sobre medicina, alquimia e ciência e de histórias que ouvira desde sua 

infância e guardara consigo. Essa memória vai se manifestar através da contação de histórias de 

forma oral: a narrativa oral revela no exercício da memória o poder feminino que o homem 

usurpara. Como bem reitera Piñon: 

  

Narro porque sou mulher. Narro porque desde os meus primórdios cumpro uma 

crença proteica. Sob o ardor da vida, sob a epifania das palavras, cabe-me assumir 

todas as formas humanas. A nenhuma delas dou as costas, tampouco cancelo suas 

vozes narrativas. Declaro-me filha do império humano. Ressoam em mim as 

derradeiras badaladas que o carrilhão humano faz repicar no destemido 

descampado. (PIÑON, 2011, p. 13) 

 

 

A importância da memória também se refletirá em Jasmine, escrava oriunda dos povos do 

deserto, que resgata sua identidade nas histórias da ama, recuperando assim a memória de seu 

povo e, por consequência, tornando-se narradora. Embora no romance se trate de uma personagem 

do mundo árabe, nela se encontram de certo modo representadas as escravas negras e também 

indígenas da América Latina, que narram para destruir o patriarcado colonialista. O que iria ao 

encontro do pensamento de Silviano Santiago, quando afirma:  

 
A maior contribuição da América Latina para a cultura ocidental vem da 

destruição sistemática dos conceitos de unidade e de pureza: estes dois conceitos 

perdem o contorno exato de seu significado, perdem seu peso esmagador, seu 

sinal de superioridade cultural, à medida que o trabalho de contaminação dos 

latino-americanos se afirma, se mostra mais e mais eficaz. A América Latina 

institui seu lugar no mapa da civilização ocidental graças ao movimento de 

desvio da norma, ativo e destruidor, que transfigurava os elementos feitos e 

imutáveis que os europeus exportavam para o Novo Mundo. Sua geografia deve 

ser uma geografia de assimilação e de agressividade, de aprendizagem e de 

reação, de falsa obediência. A passividade reduziria seu papel efetivo ao 

desaparecimento por analogia. Guardando o seu lugar na fila, é, no entanto, 

preciso que assinale a sua diferença, marque a sua presença, uma presença muitas 

vezes de vanguarda. O silêncio seria a resposta desejada pelo imperialismo 

cultural, ou ainda o eco sonoro que apenas serve para apertar mais os laços do 



 
 

 
 

poder conquistador. Falar, escrever, significa: falar contra, escrever contra. 

(SANTIAGO, 1978. p. 16) 

 

 

 Piñon segue nesta mesma linha de reflexão ao dizer: 
 

 

Somos, sem dúvida, filhos de utopias fracassadas. Somos, igualmente, construtores 

de novas utopias. Graças à utopia que aquece o nosso cotidiano, sentimo-nos 

capazes de aperfeiçoar as leis do convívio, de afugentar a barbárie, a 

intransigência, a impiedade. Capazes, sim, de sermos livres e magnânimos para 

erguer as paredes do próprio lar, para amar os de sangue e os forasteiros. Para 

forjar, juntos, um porvir em que aprenderemos a repartir - entre todos - as benesses 

da colheita, como se fôramos, de verdade eleitos de Deus. (PIÑON, 2011, p. 43) 

 

 

Edward Saïd em Cultura e imperialismo observa que "as próprias nações são narrativas" e 

"as histórias estão no cerne daquilo que dizem os exploradores e os romancistas acerca das regiões 

estranhas do mundo; elas também se tornam método usado pelos povos colonizados para afirmar 

sua identidade e a existência de uma história própria" (SAÏD, 2000, p. 13). Arnaldo Vianna Neto, 

completa essa reflexão, ao considerar que: 

 

[...] o ato de narrar, além de referenciar e ressignificar dispositivos discursivos 

identitários nacionais, tem pois, ainda, na concepção de Saïd, uma função 

acentuadamente política ao impedir a homogeneização cultural, a exclusão e/ou a 

submissão das identidades por outras narrativas que exercem o poder e o controle 

sobre a discursividade histórica. (VIANNA NETO, 2003, p. 88) 

 

  

Logo, Nélida Piñon, em sua narrativa, ressignifica a narradora das Mil e uma noites e os mitos que 

ela traz consigo, pois: 

 
[...] Como grata sou igualmente às minhas circunstâncias históricas. Afinal, nasci 

no país que quis, no continente latino-americano, que fala à minha imaginação. 

Em um tempo que me permite viajar por épocas pretéritas. No coração da língua 

lusa, que amo com exaltação. (PIÑON, 2011, p. 44) 

 

 

Em Vozes do deserto, Piñon aborda ainda a temática feminina em uma sociedade machista e 

patriarcal. Nesse contexto, a mulher tem a narrativa como arma, como poder de resistência e 

enfrentamento. Sendo assim, "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 de sua 



 
 

 
 

imaginação" (VDD, p. 7). Como criadora, a personagem tem "fome de justiça social, de justiça 

privada, de justiça interior" e tem, "sobretudo, a literatura como destino". (PIÑON, 2011, p. 44). 

  No próximo capítulo, veremos como a memória presente na oralidade ganha o lugar do 

poder. Procuraremos, também, abordar a desconstrução dos estereótipos que envolvem a sociedade 

árabe, sobretudo nos dias atuais. Analisaremos, ainda, como se dá a presença de Sherazade no 

cenário brasileiro.   

 

3.  Oralidade, memória e poder em Vozes do deserto  

  

 Há uma obstinada crença de que o livro das Mil e uma noites teria sido elaborado por 

centenas de mãos, em dezenas de idiomas em muitíssimos tempos e lugares. Por esta perspectiva, 

pode ser produção de todos e ao mesmo tempo de ninguém, projetado no limbo da indeterminação 

absoluta que permite, segundo Mamede Mustafá Jarouche, dizer qualquer coisa sobre ele, 

pensando-o "como um processo de constituição que de tão inesgotável se tornou uma espécie de 

função, tudo isso entremeado por uma 'oralidade' meio analfabeta, mas muito sábia que excita e 

deslumbra". (JAROUCHE, 2005, p. 11) 

 Jarouche considera também que, ao contrário do que ocorre no Ocidente, onde além da 

rigidez em diferenciar a oralidade da escrita, se tem a escrita como algo superior, no Oriente 

Médio essa rigorosa diferença não é considerada de suma importância. Podemos notar que nos 

manuscritos das Mil e uma noites encontram-se marcas da oralidade (Cf. JAROUCHE, 2005), 

embora eles tenham surgido numa época em que o refinado árabe clássico dos centros 

educacionais (alfus-ha) era bastante prestigiado. Esta fusão entre oralidade e escrita nos faz 

lembrar o que ocorre nas Antilhas da contemporaneidade. O escritor martinicano Patrick 

Chamoiseau utiliza o termo oralitura para designar a literatura oral produzida no decurso da 

escravidão nas plantações de cana-de-açúcar ao longo do período colonial. Para Chamoiseau 

existiria uma alquimia entre a oralidade, a oralitura e a escrita e que seria necessário tomar a 

oralitura, o impulso, o imaginário, a filosofia e a visão de mundo que se pode encontrar entre 

diferentes povos como desejos de existência
14

. (CHAMOISEAU, 1995). 
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 "Ce dont je parle c'est une alchimie particulière entre l'oralité, l'oraliture et l'écriture. [...] Il faut prendre 

l'oraliture, la culture, l'élan, l'imaginaire, la philosophie, la vision du monde qu'on peut trouver dans ces 



 
 

 
 

 Dessa forma, a tradição oral seria uma ferramenta de existência em diferentes sociedades. 

Ora, não saberíamos da existência das sociedades ágrafas senão por este recurso. O linguista 

Louis-Jean Calvet defende que "o texto da tradição oral, obviamente, está imerso em uma cultura 

e em uma ideologia que lhe conferem a maioria de suas características. E essas características, por 

sua vez, relacionam-se diretamente com a história". (CALVET, 2011, p. 111). Por exemplo, os 

mitos articulados no capítulo anterior atravessaram gerações, chegaram até os dias atuais e se 

expandiram geograficamente através das tradições orais, que, de acordo com Rosalind Thomas, 

"são tradições que se referem ao passado, segundo uma definição, que foram passadas adiante por 

mais de uma geração". (THOMAS, 2005, p. 153). Dessa maneira, diz Thomas, tudo o que se sabe 

sobre tradições orais no mundo moderno "sugere que elas são extremamente instáveis, a menos 

que existam mecanismos específicos, formais ou rituais de preservá-las cuidadosamente". (p. 153). 

Assim: 

 

Quanto ao caráter das tradições, não se pode produzir regras rígidas e seguras, 

mas o que emergiu da vasta e sofisticada bibliografia antropológica sobre a 

tradição oral é que tradições orais dependentes de seus transmissores humanos e 

da memória não são passadas acidentalmente: as razões para que sejam lembradas 

e passadas adiante são fundamentais. Os transmissores selecionam a tradição e 

podem mudá-la no processo: as razões para a mudança podem ser culturais, 

sociais, políticas ou ideológicas. (2005, p. 153) 

 

Em outras palavras, se uma sociedade atribui grande importância à posse e à identidade 

dos ancestrais míticos, a memória e as tradições buscarão registrá-los e a notoriedade atribuída a 

eles exercerá influência consciente ou inconsciente sobre aqueles que disseminam a tradição. O 

historiador português Fernando Rosas admite que, na realidade, "[...] os diferentes tipos de 

investimento em torno da memória surgem-nos como um processo social complexo de construção 

das legitimidades que sustentam as formas de estar, de transformar ou de conservar o mundo em 

que vivemos". (ROSAS, 2011, p. 6). Dessa maneira, a memória, além de uma forma de existência, 

passa a ser, também, uma forma de resistência. Scherezade transforma sua realidade de condenada 

                                                                                                                                                                                              
différents peuples, comme des désirs d'existence. C'est comme un nouveau peuple renaît. Et nous sommes 

en train de renaître!" (CHAMOISEAU, Patrick. Entrevista. Fort-de-France, 1995). Entrevista concedida a 

Magdala França Vianna, e publicada em seu texto Por uma cultura da hibridação: conflito e diferença na 

dispersão e pluralização do sujeito canônico (1995). 
 

 



 
 

 
 

à morte em mais um dia de vida, visto que ela conserva na memória as personagens e os contos 

dos quais precisa para sobreviver e transcender o poder do Califa.  E é por meio da oralidade que 

ela obterá êxito, pois, como afirma o medievalista Paul Zumhtor: 

 

Ninguém sonharia em negar a importância do papel que desempenharam na 

história da humanidade as tradições orais. As civilizações arcaicas e muitas 

culturas das margens ainda hoje se mantêm, graças a elas. E ainda é mais difícil 

pensá-las em termos não-históricos, e especialmente nos convencer de que nossa 

própria cultura delas se impregna, não podendo subsistir sem elas. (ZUMTHOR, 

1997, p. 10) 

 

3. 1. O poder de transformação da narrativa oral e a inversão de papéis 

 

Scherezade usa a arma do discurso para escapar da morte. Esta arma será eficaz não só 

para mantê-la viva como para transcender o poder que o Califa tem sobre ela. Para tanto, traz 

consigo, além do conhecimento das ciências que aprendera com seus mestres, a memória do povo 

árabe, das ruas e dos palácios, bem como a do povo do deserto de onde viera Jasmine. É também 

conhecedora de outros povos e tem, guardadas em sua memória, genealogias de outras linhagens 

provindas, quem sabe, de sociedades ágrafas, além das histórias que aprendera a contar com sua 

mãe e sua ama Fátima. Contudo, para lograr sua sobrevivência, precisará de outro recurso: a voz.  

Para Zumthor, a voz, instrumento da oralidade, é "querer dizer e vontade de existência, lugar de 

uma ausência, que nela se transforma em presença" (1997, p. 11). Isto porque, "ela modula os 

influxos cósmicos que nos atravessam e capta seus sinais: ressonância infinita que faz cantar toda 

a matéria assim como o atestam tantas lendas sobre plantas e pedras enfeitiçadas que, um dia, 

foram dóceis". (1997, p. 11). Assim, escreve ainda Zumthor:  

 

A imagem da voz mergulha suas raízes numa zona do vivido que escapa a 

fórmulas conceituais e que se pode apenas pressentir [...]. Este pano de fundo, 

pleno de significâncias potenciais sucessivas sobrepostas, distingue a voz do 

olhar, em ação corporal à qual se associam, não menos que à estrutura da 

performance, muitos mitos. [...] Por isso a linguagem é impensável sem a voz: os 

sistemas de comunicação não-vocais são chamados às vezes de linguagem 

vocalizada, figurativamente. (1997, p. 12 - 13) 

 



 
 

 
 

Zumthor chama de palavra a "linguagem vocalizada, realizada fonicamente na emissão da voz", 

posto que: 

 

Na voz a palavra se enuncia como lembrança, memória-em-ato de um contato 

inicial na aurora de toda vida e cuja marca permanece em nós um tanto apagada, 

como a figura de uma promessa. Surgindo desta falha, "entre a transparência do 

abismo e o foco das palavras", como escreve ainda D. Vasse, a voz deixa ouvir 

uma "ressonância ilimitada no curso de si mesma". O que ela nos libera, anterior 

ou interiormente à palavra que veicula, é uma questão sobre os começos; sobre o 

instante sem duração em que os sexos, as gerações, o amor e o ódio foram um só. 

(1997, p. 13) 

 

 Assim são as vozes do deserto reproduzidas pela voz de Scherezade, vozes que darão fortaleza ao 

seu corpo fisicamente tão frágil, a ponto de transcender o poder do Califa de ter-lhe a vida em suas 

mãos, dado que: 

 

Um corpo que fala está aí representado pela voz que dele emana, a parte mais 

suave deste corpo a menos limitada, pois ela o ultrapassa, em sua dimensão 

acústica muito variável, permitindo todos os jogos. Outras culturas codificam a 

ligação da voz com o corpo, como para protegê-la e dela se apropriar. Elas 

impõem a quem fala, em tal condição, tal postura, ou então classificam 

auditivamente o papel social do falante. (ZUMTHOR, 1997, p. 14) 

 

Dessa maneira, o corpo frágil de Scherezade se torna o repositório de uma forte memória trazida 

pela oralidade e propagada por sua voz que mantém o Califa refém de suas histórias. Com isso, ela 

reverte sua posição neste jogo de poder. Envolvido com as narrativas da esposa e na expectativa 

de saber como elas terminam, o Califa a mantém viva por mais um dia. Além disso, estas histórias 

passam a acompanhá-lo em seu cotidiano. O soberano reflete sobre os fatos tão incríveis contados 

pela mulher e vive na expectativa de seus desfechos que o intrigam durante toda a jornada de 

trabalho. Dessa forma, o Califa não se apaixona por Scherezade, mas se encanta com suas 

histórias, tornando-se refém delas numa relação de dependência. Assim:  

 

O Califa, por sua vez, preparando-se para proferir a sentença ao amanhecer, é 

prisioneiro do estado narrativo. Embora rejeite a dependência que tem da jovem, é 

tão intensa a sua ânsia de ouvi-la que não se afasta do palácio mesmo quando 

forçado a inspecionar o reino, que lhe cobra presença. Prova do seu apego às 

palavras da contadora é haver-lhe surgido, em torno dos olhos, pigmentações 



 
 

 
 

escuras, indícios de prolongada fadiga. As sobrancelhas em desordem e a barba 

embranquecida, refletidas no cristal, chamam-lhe a atenção. Invade-o a difusa 

noção de que, a partir da primeira conjunção carnal com Scherezade, e das suas 

intermináveis mentiras, descuidara-se da aparência, vinha sacrificando seguidas 

noites de sono. (VDD, 2012, p.276) 

 

A façanha de Scherezade nos remete à Aula de Roland Barthes, que traz instigantes 

reflexões a respeito da literatura. Para o teórico, literatura é a perversão que nos faz ultrapassar, 

fugir e refazer, andar contra a corrente da fascista língua que, como desempenho de toda 

linguagem, nos obriga a dizer que a literatura "trapaceia a língua numa trapaça salutar, numa 

esquiva, num logro magnífico que permite ouvir a língua fora do poder, no esplendor de uma 

revolução permanente da linguagem". (BARTHES, 1977, p. 7). Câmara Cascudo, na introdução 

de Contos tradicionais do Brasil, também reflete sobre a relação que se estabelece entre memória 

e narrativa oral: 

 

O conto é um vértice de ângulo dessa memória e dessa imaginação. A memória 

conserva os traços gerais, esquematizadores, o arcabouço do edifício. A 

imaginação modifica, ampliando pela assimilação ou por abandono de 

pormenores, certos aspectos da narrativa. O princípio e o fim das histórias são as 

partes deformativas na literatura oral. (CASCUDO, 2004, p. 12) 

 

Nélida Piñon afirma que a imaginação e a fantasia são grandes aliadas da memória, pois nos levam 

a conjeturar por onde ela andou e o que "engendrou ao longo de suas andanças" (PIÑON, 1998, p. 

124). No caso das mulheres:  

 

[...] acolheram nas almas o caudal de evocações provindas das mães, das avós, 

das precursoras lendárias, construtoras todas de um monoteísmo com o qual 

fortaleciam as tribos. Quando no refúgio das tendas, a despeito das adversidades 

do rude cotidiano, dos preceitos da obediência conjugal, elas alimentavam uma 

versão difusa do enredo humano que subsistia no esconderijo de suas lembranças. 

(PIÑON, 1998, p. 124) 

 

Assim, os contos de Simbad, de Zoneida e de outras personagens, as tantas que habitam no 

recôndito da memória de Scherezade, fazem com que ela se liberte de seu algoz e escape da morte, 

enquanto ele se torna prisioneiro das histórias que conta. Mais do que isso, Scherezade conquista 

um novo espaço para a mulher, pois, após sua fuga, o Califa, rendido ao jugo encantatório das 



 
 

 
 

narrativas, passa a ouvir as histórias contadas agora por Jasmine. Logo, é importante ressaltar este 

poder transformador da narrativa que fará com que uma escrava, até então invisível aos olhos do 

amo, torne-se senhora absoluta dos contos que continuarão a aprisioná-lo. Desse modo, Vozes do 

deserto torna-se o que Mikhail Bakhtin chama de "romance polifônico" por conter a presença de 

outros textos (as histórias de Scherezade), de outras vozes (as vozes das personagens do romance e 

dos contos de Scherezade). O herói (Scherezade), por sua vez: 

  

[...] tem competência ideológica e independência, é interpretado como autor de 

sua concepção filosófica própria e plena, não como objeto da visão artística final 

do autor. Para a consciência dos críticos, o valor direto e pleno das palavras do 

herói não fosse objeto da palavra do autor, mas veículo de sua própria palavra, 

dotado de valor e poder plenos. (BAKHTIN, 1981, p. 3) 

 

A voz de Scherezade, enquanto heroína, é tão plena como a palavra comum de um autor; "não está 

subordinada à imagem objetificada do herói com uma de suas características, mas tampouco serve 

de intérprete da voz do autor". Uma vez que ela "possui independência excepcional na estrutura da 

obra, é como se soasse ao lado da palavra do autor, coadunando-se de modo especial com ela e 

com vozes plenivalentes de outros heróis". (BAKHTIN, 1981, p. 5).  

Segundo Muna Omran, em estudo sobre o feminino na poesia de expressão árabe, essa 

narradora constitui-se num mito do imaginário ocidental sobre a construção representativa das 

mulheres orientais. Suas histórias repletas de aventuras e erotismo, também se presentificam no 

imaginário dos autores de língua árabe, no qual este mito da sedução feminina é muito mais do 

que uma mera imagem, "é uma expressão simbólica cujos valores são carregados de conotações 

afetivas, o que caracteriza seu poder de sedução". (OMRAN, 2010, p. 20).  

No entanto, Nélida Piñon (re)constrói Scherezade com um poder que vai além da sedução, 

um poder libertário, ao contrário da Sherazade das Mil e uma noites, que, mesmo sobrevivendo, se 

manterá como propriedade do Califa. Scherezade foge e vai viver no deserto com sua ama que lhe 

ensinara a contar histórias. Lá, vive grande parte de seus personagens, lá, vivia Jasmine quando 

era livre. Assim, ao mostrar o poder da memória como forma de existência e resistência, ao revelar 

uma Scherezade que ousa tecer seu próprio destino em Vozes do deserto, a escritora rompe com o 

estereótipo da mulher árabe, comumente retratada como odalisca do harém, ou voluptuosa sultana.  

 

 



 
 

 
 

3.2.  A desconstrução de estereótipos seculares em relação ao papel da mulher 

 

    Em Vozes do deserto, ao refazer a história de Scherezade, Nélida Piñon chama atenção 

não só para os estereótipos da mulher árabe vista pelo olhar dos orientalistas, mas também para o 

papel da mulher no verdadeiro contexto árabe. Tais estereótipos em muito se assemelham aos que 

pesam sobre a mulher na sociedade ocidental/latina, como já foi apontado no capítulo anterior. 

Consciente de sua posição de mulher que escreve, Piñon dá seu testemunho: 

 

Há muito sirvo à literatura. É com corpo e memória de mulher que analiso a minha 

espécie. Sob a custódia de tempos imemoriais, visito aleatoriamente os gregos clássicos, 

os persas, os habitantes do extremo oriente, as civilizações gastas e dispersas, mas 

vigorosas. Sempre no permanente esforço de buscar, entre tantas memórias, evocações, 

escombros, a história feminina. De tentar saber de que matéria, de que tecido ela foi se 

fabricando. Essa memória que, afinal, esteve em todas as partes, em todos os tempos, 

desde a fundação do mundo. [...] Essa memória que, havendo partilhado intensamente 

da invenção da linguagem humana, enriqueceu-a com o mistério peculiar da sua emoção 

de mulher. Alimentou-a de sobressaltos marcados pelo perene mutismo a que esteve 

condenada. E que conquanto tornou-a quase afásica, não dava trégua à realidade de que 

também fazia parte. (PIÑON, 1998, p. 123) 

              

Em seu romance, Nélida Piñon nos traz Scherezade num papel transformador: além de ser dotada 

de um intelecto que até então caberia somente aos homens, é também uma mulher que se liberta. 

Ao fugir para o deserto, livra-se definitivamente do poder opressor do patriarcado. A jornalista 

libanesa Joumana Haddad, em seu livro Eu matei Sherazade, questiona o pensamento que se tem 

da mulher árabe, usando a mulher ocidental como interlocutora:  

 

Cara Ocidental [...] embora eu seja a chamada "mulher árabe", eu — e muitas 

mulheres como eu — uso o que tenho vontade de usar, vou aonde tenho vontade 

de ir e digo o que tenho vontade de dizer; embora eu seja a chamada "mulher 

árabe", eu — e muitas outras como eu — não uso véu, não fui subjugada, não sou 

analfabeta, nem oprimida e certamente não sou submissa, embora eu seja a 

chamada "mulher árabe", nenhum homem me proíbe — como não proíbe a 

muitas outras mulheres como eu — de dirigir um carro, nem de andar de 

motocicleta, nem de estar ao volante de um caminhão (aliás, nem de um avião); 

embora eu seja a chamada "mulher árabe", eu — e muitas outras como eu — 

tenho grau de instrução superior, uma vida profissional ativíssima e uma renda 

maior que a de muitos homens árabes ( e ocidentais) que eu conheço;  embora eu 

seja a chamada "mulher árabe", eu — e muitas outras como eu — não moro numa 

tenda, não pratico dança do ventre (não fique ofendida se pertencer ao "campo 

esclarecido": ainda há quem tenha essa imagem de nós, apesar do mundo 



 
 

 
 

sabidamente globalizado do século XXI); e, por fim, embora eu seja chamada 

"mulher árabe", eu — e muitas outras como eu — sou muito parecida com 

VOCÊ! (HADDAD, 2014, p. 14) 

 

 Nota-se que, para Haddad, tal como acontece com as mulheres ocidentais, as mulheres 

orientais lutam por seus espaços na sociedade, nos dias que correm. Em países que seguem com 

mais rigor o islamismo, há muitas escritoras que denunciam a dura realidade que enfrentam nessas 

sociedades. Muitas delas vivem sob ameaça, publicam seus romances com pseudônimo, evitam 

aparições públicas e jamais mostram seus rostos. A escritora marroquina Nedjma é um desses 

exemplos. Haddad afirma não ver grande diferença entre as mulheres árabes e as do mundo 

ocidental, uma vez que o Cristianismo seria tão segregador quanto o Islã. Para ela, a questão da 

mulher na sociedade necessita ser amplamente debatida e denunciada:  

 

Pois já está na hora — já faz um tempo — de nós, mulheres do mundo árabe, 

questionarmos os tipos de religião existentes hoje. E os tipos de política. E de 

sexualidade. E de escrita. E de vida. E esse questionamento é que faz toda a 

diferença entre a mulher árabe típica e outra atípica. Entre uma mulher submissa 

a ponto de se conformar com seu "destino" e com limites impostos a ela, e uma 

mulher forte a ponto de viver, e de dizer não, mesmo que viver e dizer não, às 

vezes, signifique perder. (HADDAD, 2014, p. 112) 

 

Em outras palavras, o que Haddad coloca em questão é o que, no Brasil, chamamos de 

"empoderamento feminino". Aceita por uns, criticadas por outros, por se tratar de um empréstimo 

do inglês empowerment, a palavra "empoderamento", designa a ação social de participar de 

debates que visam potencializar a conscientização civil sobre os direitos sociais e civis. Esta 

consciência possibilita a aquisição da emancipação individual e também da consciência coletiva 

necessária para a superação da dependência social e dominação política. Assim, o poder e a 

dignidade são devolvidos a quem desejar o estatuto de cidadania e principalmente a liberdade de 

decidir e controlar seu próprio destino, com responsabilidade e respeito ao outro. Desse modo, o 

"empoderamento feminino", ou "empoderamento das mulheres" é uma forma de exigir equidade 

de gênero nos variados tipos de atividade sociais, de modo democrático e responsável. 

 A filósofa estadunidense Judith Butler observa que o problema da desigualdade de gênero 

não está relacionado simplesmente ao sexo, uma vez que "sexo é um atributo biológico e gênero é 

culturalmente construído" (BUTLER, 2003, p. 24). Assim, uma vez que, na biologia, sexo não 

está vinculado ao poder, na cultura, o gênero estaria, e de forma desigual. Neste cenário, 



 
 

 
 

Scherezade seria, segundo Aparecida Alexandrina da Silva Soares Almeida, em sua Dissertação 

sobre Vozes do Deserto, a guerreira astuciosa que afasta, paulatinamente, "o véu da tradição, 

apresentando ao Ocidente a figura de uma nova mulher que supera a castração, constrói uma nova 

identidade feminina marcada pela beleza e pela magia, tornando-se um signo envolvente da 

libertação." (ALMEIDA, 2013, p. 33) 

 Logo, pela perspectiva de Almeida, a Scherezade de Vozes do deserto vai muito além do 

simples ato de seduzir, ao contrário da Sherazade das Mil e uma noites que, segundo Haddad: 

 

Envia às mulheres a mensagem errada: "Persuada os homens, dê a eles as coisas 

que você tem e que eles querem, pois assim eles a pouparão". [...] parece óbvio 

que esse método coloca o homem numa posição de onipotência e a mulher numa 

posição contemporizadora, inferior. Não ensina às mulheres resistência e 

rebelião, como fica implícito quando o caráter de Scherazade é discutido e 

analisado. Ensina-lhes, isso sim, a fazer concessões e negociações sobre seus 

DIREITOS básicos. (HADDAD, 2014, p. 126) 

 

 A Scherezade construída por Piñon é um ser transformador, que, na verdade, como reitera 

Almeida, "rompeu um esquema social rígido e colocou em seu lugar um novo mundo, no qual a 

mulher pode exercer sua feminilidade com inteligência de deliberação própria" (ALMEIDA, 2014, 

p. 32).  A partir dessas reflexões, cabe agora examinar a representatividade de Scherezade no 

contexto brasileiro. 

  

3.3 A descrição de Scherezade no cenário brasileiro 

 

Para o historiador e antropólogo Luís da Câmara Cascudo, especialista no estudo dos 

contos populares no Brasil, o conto popular: 

 

[...] revela informação histórica, etnográfica, sociológica, jurídica, social. É um 

documento vivo, denunciando costumes, ideias, mentalidades e julgamentos. Para 

nós é o primeiro leite intelectual. Os primeiros heróis, as primeiras cismas, os 

primeiros sonhos, os movimentos de solidariedade, amor, ódio, compaixão vêm 

com histórias fabulosas oriundas na infância. A mãe-preta foi a Sheherazada 

humilde das dez mil noites, sem prêmios e sem consagrações. Quando lhe 

ouvimos contar, segue, lentamente, ao nosso lado, emergindo nas horas tranquilas 

e raras de alegria serena. (CASCUDO, 2004, p. 12) 

 



 
 

 
 

Gilberto Freyre, em seu livro Casa grande & senzala, ressalta a importância dessas negras que se 

tornaram, entre nós, as grandes contadoras de histórias. Ao cumprirem o papel de "amas-de-leite" 

ou "mães criadeiras", elas acabaram por difundir e perpetuar a literatura oral junto às crianças. 

Segundo narra o antropólogo, as amas negras possuíam um amplo repertório de contos orais, que 

abarcava desde histórias europeias trazidas pelos colonizadores portugueses, a tradições indígenas 

e africanas, como também as histórias que elas mesmas inventavam ou simplesmente adaptavam 

ao cenário local ou regional. Segundo Freyre:  

 

As histórias portuguesas sofreram no Brasil consideráveis modificações na boca 

das negras velhas ou amas de leite. Foram as negras que se tornaram entre nós as 

grandes contadoras de histórias. Há o akpalô fazedor de alô ou conto; e há o 

arokin, que é o narrador das crônicas do passado. O akpalô é uma instituição 

africana que floresceu no Brasil na pessoa de negras velhas que só faziam contar 

histórias. Negras que andavam de engenho em engenho contando histórias às 

outras pretas, amas de meninos brancos. [...] Por intermédio dessas negras velhas 

e das amas de menino, histórias africanas, principalmente de bichos ‒ bichos 

confraternizando com as pessoas, falando como gente, casando-se, banqueteando-

se ‒ acrescentaram-se às portuguesas, de Trancoso, contadas aos netinhos pelos 

avôs coloniais ‒ quase todas histórias de madrastas, de príncipes, gigantes, 

princesas, pequenos-polegares, mouras-encantadas, mouras-tortas. (FREYRE, 

1998, p. 413 - 414) 

  

É interessante observar que, em Vozes do deserto, Scherezade aprendera as ciências com 

seus mestres, bebera na fonte dos contos populares na Medina e aprendera a contar histórias com 

sua ama, Fátima. Logo, a influência do conto popular contado por mulheres é algo presente em 

todo o mundo. Têm-se, assim, os griôs na África, os contadores de histórias das cidades árabes e 

também os contadores Antilhanos dos mercados. No entanto, constata-se que, ao longo dos 

séculos, nos mais diversos lugares, o primeiro contato que se tem com um conto, ocorre no oikos, 

ou seja, no espaço da casa, por intermédio das amas negras, das mães, das tias e das avós.  Seriam 

elas precursoras das escritoras dos dias atuais, mulheres que exercem seu direito de ter voz, de se 

dizer, de contar. A historiadora Norma Telles observa que:  

 

O discurso sobre a "natureza feminina", que se formulou a partir do século XVIII 

e se impôs à sociedade burguesa em ascensão, definiu a mulher, quando maternal 

e delicada, como força do bem, mas, quando "usurpadora" de atividades que não 

lhe eram culturalmente atribuídas, como potência do mal. Esse discurso que 



 
 

 
 

naturalizou o feminino, colocou-o além e aquém da cultura. Por esse mesmo 

caminho, a criação foi definida como prerrogativa dos homens, cabendo às 

mulheres apenas a reprodução da espécie e sua nutrição. (TELLES, 2015, p. 403) 

 

Logo, a autonomia, a subjetividade necessária à criação foi negada à mulher, cabendo-lhe 

somente a encarnação mítica dos extremos da alteridade, do misterioso e intransigente outro, 

confrontado com veneração e temor. A ela destina-se uma vida de sacrifícios e servidão, "uma 

vida sem história própria. Demônio ou bruxa, anjo ou fada, ela é a mediadora entre o artista e o 

desconhecido, instruindo-o na degradação ou exalando pureza. É musa ou criatura, nunca 

criadora". (TELLES, 2015, p. 403).  Telles ressalta que, mesmo assim, foi a partir do século XVIII 

que um grande número de mulheres começou a escrever e publicar tanto na Europa quanto nas 

Américas: 

Tiveram primeiro de aceder à palavra escrita, difícil numa época em que se 

valorizava a erudição, mas lhes era negada educação superior, ou mesmo 

qualquer educação a não ser a das prendas domésticas; tiveram de ler o que sobre 

elas se escreveu, tanto nos romances quanto nos livros de moral, etiqueta ou 

catecismo. A seguir, de um modo ou de outro, tiveram de rever o que se dizia e 

rever a própria socialização. Tudo isso tornava difícil a formulação do eu, 

necessária e anterior à expressão ficcional. (TELLES, 2015 p. 403) 

 

Não ocorrem grandes mudanças ao longo do século XIX. Nessa época, as mulheres ainda eram 

excluídas de uma efetiva participação na sociedade, da possibilidade de ocuparem cargos públicos, 

de assegurarem a própria sobrevivência dignamente, além de serem impedidas do acesso à 

educação superior.  Ficavam trancadas, fechadas dentro de casas ou sobrados, mocambos ou 

senzalas, construídos por pais, maridos, senhores. "Além disso, estavam enredadas e constritas 

pelos enredos da arte e ficção masculina. Tanto na vida quanto na arte, a mulher do século passado 

aprendia a ser tola, a se adequar a um retrato do qual não era a autora".  (TELLES, 2015, p. 408). 

Nesse mesmo século:  

 

[...] para as mulheres que pensaram ser algo mais do que "bonecas" ou 

personagens literárias, os textos dos escritores colocaram problemas tanto 

literários quanto filosóficos, metafísicos e psicológicos. Como a cultura e os 

textos subordinaram e aprisionaram as mulheres, elas precisaram escapar dos 

textos masculinos que a definiam como ninharia, nulidade ou vacuidade, como 

sonho e devaneio, e tiveram de adquirir alguma autonomia para propor 

alternativas à autoridade que as aprisionava. Desde os "cadernos-goiabada", como 



 
 

 
 

os denomina a escritora, nossa contemporânea, Lygia Fagundes Telles, até 

jornais, romance e polêmicas. Ao falar dos "cadernos goiabada", Lygia se refere 

aos cadernos onde as mocinhas escreviam pensamentos e estados de alma, diários 

que perdiam o sentido depois do casamento, pois, a partir daí não mais se podia 

pensar em segredo – ao que se sabe, em se tratando de mulher casada, só podia 

ser bandalheira. Ficavam sim, com o caderno do dia a dia, onde, em meio às 

receitas e gastos domésticos, ousavam escrever uma lembrança ou ideia. 

Cadernos que Lygia vê como um marco das primeiras arremetidas da mulher 

brasileira na carreira das letras, ofício do homem. (TELLES, 2015, p. 409) 

 

No entanto, Telles afirma que, no Brasil do século XIX, houve uma grande participação das 

mulheres na literatura brasileira. Várias delas fundaram jornais tendo em vista esclarecer e 

informar as leitoras. No final deste período, chegaram até a fazer reivindicações críticas. Esses 

jornais, muitas vezes, pertenciam a mulheres de classe média "algumas das quais investiam todos 

os seus recursos neles. Eram tantos que chegaram a formar uma rede, de norte a sul, atentos às 

publicações e ações das mulheres". (TELLES, 2015, p. 426). Podemos supor que, com essa 

prática, o número de leitoras cresceria.  

A escritora Marina Colassanti, em artigo para o livro organizado por Peggy Sharpe, 

explica por que há tantas leitoras no Brasil contemporâneo: 

 

No mundo inteiro as mulheres lêem mais que os homens. Os homens sempre 

disseram que as mulheres lêem mais porque têm mais tempo livre (entenda-se, 

não têm o que fazer). Mas de acordo com dados recentemente divulgados pela 

ONU através do Relatório do Desenvolvimento Humano, 1995, as mulheres 

trabalham mais que os homens. No caso de países em desenvolvimento, como o 

Brasil, a carga horária da mulher é 13% superior à dos homens. Então podemos 

dizer sem medo de erro que as mulheres lêem mais, embora tendo menos tempo 

disponível, porque têm mais interesse pela leitura. Essa constatação ganha ainda 

em intensidade quando lembramos que as mulheres representam 2/3 do 

analfabetismo mundial. (COLASSANTI, 1997, p. 39) 

 

Na mesma obra, a escritora Helena Parente Cunha aborda a discussão que ainda persiste no Brasil 

"sobre a experiência ou não de uma literatura feminina, uns defendendo a sua legitimidade, outros 

recusando o rótulo, com a desculpa de que a literatura não tem sexo". Cunha observa que a 

preferência dos críticos "recai na denominação 'literatura de autoria feminina'." (CUNHA, 1997, p. 

108). Estendendo sua reflexão para um âmbito abrangente, Cunha destaca que: 

 



 
 

 
 

O desejo por parte da mulher de encontrar a identidade se inscreve no quadro 

mais amplo do Brasil e dos países colonizados em geral que, em virtude da 

multiplicidade de influências externas e estrangeiras recebidas, incrementam o 

empenho nacionalista e sentem a permanência de definir o seu traço identitário. 

Ainda hoje, o País sofre a situação conflitante de uma sociedade que almeja a 

industrialização e seu acerto com o progresso, mas ainda vive debaixo da forte 

presença do mundo agrário.  (1997, p. 109) 

 

Em meio a essas contradições, nossas Scherezades contam e escrevem histórias para sobreviver, 

existir, resistir e, muitas vezes, denunciar os abusos e maus-tratos que a mulher ainda sofre no 

país. Em Tese de Doutorado sobre Nélida Piñon, Arnaldo Vianna Neto sugere que:  

 

Um dos compromissos de suas narrativas parece ser com o resgate de uma 

historicidade esvaziada de relatos de memórias femininas, ou seja, com o 

desocultamento dessa diferença como interrogação de discursos totalizantes que, 

ao longo da história, ocultaram as relações entre a mulher e as matrizes 

capitalistas de (re)produção material e simbólica, resultando na metáfora 

identificadora de uma narrativa de mulheres na qual Nélida Piñon se insere. 

(2003, p. 55) 

 

Assim, como tão bem assinala Nélida Piñon, "enquanto a história hierarquiza, a memória 

segreda, conspira, tem o mérito de nem sempre saber que sabe" (PIÑON, 2002, p. 92). Dessa 

forma, a memória feminina se propaga, narra, produz literatura e transgride o status quo como o 

faz Scherezade. O mito de Scherezade, de narrar para não morrer, para existir e resistir, prevalece 

no Brasil com seu poder transformador. 

 

3.4 Oralidade e escrita femininas: o poder transformador da narrativa feminina 

   

 Na coletânea de ensaios sobre narrativa feminina brasileira intitulada Entre resistir e 

identificar-se, organizada por Peggy Sharpe, Earl E. Fitz relata que: 

 

As escritoras brasileiras estão transformando a face da literatura latino-americana 

contemporânea. De fato, não é exagero dizer que elas estão ajudando a 

transformar e a escrever o mundo inteiro. As escritoras brasileiras estão 

influenciando as maneiras pelas quais a literatura está sendo escrita e 

compreendida nas várias culturas do globo. (FITZ, 1997, p. 24) 

 



 
 

 
 

Assim, ao serem descobertas por leitores em outras partes do mundo, como Europa, África e 

América do Norte, as escritoras brasileiras serão lidas e avaliadas em diferentes contextos. No 

entanto, apesar de muitas diferenças que possam existir, na maioria das vezes, haverá 

coincidências entre a realidade enfrentada pelas mulheres no Brasil e aquela vivida por mulheres 

de outros países, no que se refere ao modus operandi feminino. Marina Colassanti afirma que: 

 

Durante séculos, as mulheres foram grandes narradoras, aquelas que ao redr do 

fogo ou à beira da cama mantinham vivas narrativas milenares. Às narradoras 

recorreram os irmãos Grimm para elaborar sua coletânea. E foi, sobretudo graças 

às narradoras que se preservou o folclore narrativo italiano, como reconhece 

Ítalo Calvino na introdução da coletânea por ele elaborada. Esse papel foi 

consentido às mulheres sem constrangimentos. E não apenas porque se tratava 

de oralidade ‒ aparentemente mais perecível ‒, mas porque elas atuavam como 

transmissoras de elementos culturais estratificados, repetidoras de narrativas já 

existentes e emitidas por outras fontes. Em última análise, como mantenedoras 

de valores da sociedade patriarcal. A coisa muda de figura quando elas se tornam 

narradoras de seus próprios textos. (COLASSANTI, 1997, p. 40) 

 

Enquanto criadoras, elas escapam ao controle dessa sociedade patriarcal, transformando-se em 

ameaça. Com isso, "faz-se preciso retirar a força antes permitida. Mas a literatura traz consigo 

outro fator extremamente ameaçador" (1997, p. 41), diz ainda Marina Colassanti, pois: 

  

Literatura ‒ reconhecível como tal ‒ implica linguagem individual. E linguagem 

individual é transgressão, ruptura de normas, questionando o já estabelecido. Se 

nos homens a transgressão é estimulada e louvada pela sociedade ‒ o herói é 

sempre, de uma maneira ou de outra, um transgressor ‒ nas mulheres ela é 

execrada. A heroína não é aquela que transgride, mas aquela que dentro da norma 

se supera, enaltecendo a norma. No reconhecimento de uma literatura feminina, 

viria embutido o reconhecimento de uma linguagem individual. E esse 

reconhecimento levaria, não apenas à legitimação de transgressão por parte das 

mulheres, como à afirmação inequívoca de que transgredir faz parte da sua 

natureza e não diminui em nada a feminilidade. (1997, p.41) 

 

Logo, aceitando a literatura feminina, a sociedade estaria aceitando simultaneamente 

aquele modelo de mulher que tanto faz questão de negar, e que com tanto esforço, estamos 

tentando fazer prevalecer. Em seu texto "A geografia dos sentimentos", Nélida Piñon confessa: 

 



 
 

 
 

Sou uma escritora brasileira. Escrever é uma paixão renovada, de que raramente 

me descuidei. [...] Inventar, para mim, é uma saga antiga. Terei narrado antes 

mesmo de escrever. Uma história cujas peripécias ia engrossando com farinha e 

fantasia. Escandir as palavras desde cedo pareceu-me um milagre. Um alerta para 

o corpo desprevenido. Engendrar palavras garantia a representação cênica, a 

durabilidade amorosa, as versões antagônicas do mundo. Viver era simplesmente 

erotizar o verbo, fazê-lo carne e afeto áspero. (PIÑON, 2002, p. 30)  

 

Se a erotização, segundo Bataille, tem por objetivo atingir a continuidade, a narrativa busca a 

continuidade da memória para que a existência dos povos perdure. Como escritora, Nélida Piñon 

afirma sucumbir à "febre do imaginário", esse que "fabrica ilusões e arte", pois "sua força motriz 

circunscreve-nos a uma substância que utiliza a arte como forma de interpretar o universo, de ler 

os sentimentos humanos" (2002, p. 36). Do mesmo modo, a mulher que conta histórias é dona 

dessa ferramenta fabulosa, capaz de transformar sua realidade, de ajudá-la a transgredir e 

transcender o mundo patriarcal. Ao construir sua versão da personagem-narradora das Mil e uma 

noites, Piñon cria uma Scherezade que transcende o patriarcado representado pelo Califa, uma 

mulher que ousa transgredir o estabelecido, ao fugir da vida imposta e buscar novos caminhos. Em 

sua transgressão, Scherezade estava certa de que: 

 

O Califa não viria ao seu encalço. Detectara nele sinais de esgotamento. A 

suplicar-lhe quase que desparecesse da vista, pois não a queria entregar ao 

verdugo. Afinal, reconciliado com as mulheres, e pouco lhe importando as suas 

traições, ele compreendera a necessidade de preservar a sua própria biografia, que 

não se comparava em repercussão à do aventureiro Harum Al-Hachid.[...] O que 

Scherezade semeara em seus aposentos, através dele, nunca se apagaria. Para isto, 

Jasmine e Dinazarda, discípulas suas, repetiriam cada relato à exaustão. Nem 

elas, e nem seus sucessores, deixariam morrer a substância da alma árabe. Ainda 

que ele e as jovens nunca mais ouvissem 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. (VDD, 2012, p. 351) 

 

Ao escolher o deserto, antiga casa de Jasmine, como sua nova casa, Scherezade escolhe 

também voltar a quem lhe ensinara a narrar. Escolhe entregar-se à imensidão, ao infinito. Assim 

como o sertão de Guimarães Rosa, o deserto para o qual Scherezade foge "é o mundo", um mundo 

que pode ser transformado. Em outras palavras, é um mundo mítico, ativo, interativo. No entanto, 

diferentemente do sertão de Rosa, espaço da relação tensa que se estabelece entre o ser humano e 



 
 

 
 

o mundo, o deserto de Scherezade é sua liberdade, é o encontro consigo mesma, com o universo 

do seu corpo. Ali, ela se descobre diluída nas mil e uma vozes que agora a constroem.  

Recorrendo a Gérard Genette, que trata do palimpsesto, ou seja, a co-presença de dois ou 

vários textos, ou a presença efetiva de um texto em outro (Cf. GENETTE, 1982), poderíamos 

dizer que é isto que ocorre na elaborada criação de Nélida Piñon em Vozes do deserto. Também a 

conceituação de Arnaldo Vianna Neto confirma o romance de Nélida Piñon como um bem-

acabado palimpsesto a dialogar com uma obra milenar, uma vez que se trata de um "texto em que 

se inscrevem e apagam interpretações sucessivas, e que continuam engendrando-se permitindo 

interpretações infinitas em tempo e espaço" (VIANNA NETO, 2003, p. 14). Esta elaboração 

literária, segundo Ednéa Aparecida Boso, possibilitaria "constatar que a maior ênfase recai sobre a 

construção da personagem feminina que, incorporada à imagem de Scherezade, permite visualizar 

a mulher e, respectivamente, sua interioridade, numa espécie de " 'raio x'  do ser humano". 

(BOSO, 2011, p. 37), pois:  

 

A privacidade se torna pública, ou seja, é "escancarada" de tal modo que leva o 

leitor a vivenciar e participar ativamente da história. Portanto, aquelas histórias 

do "texto-moldura" de As mil e uma noites, contadas pela personagem de 

Scherezade para ludibriar o Califa, já não interessam mais no contexto atual da 

obra e consequentemente, ingressarão num plano inferior e sem êxito. A 

tendência, agora, é visualizar a mulher de todos os tempos na representação de 

Scherezade. (2011, p.37) 

 

O pensamento de Boso nos remete a outro questionamento: como se daria a visão da 

mulher em relação a sua narrativa no imaginário brasileiro? 

 

3.5 Narrativa feminina e imaginário brasileiro 

 

  Em seu livro de ensaios Aprendiz de Homero, Nélida Piñon ressalta que:  

 

A mulher é a memória do mundo. Expulsa da gerência da realidade, ela devotou-

se ao longo dos séculos às tarefas domésticas, às lides amorosas, à defesa da 

formação da família, à transmissão privada dos códigos morais e religiosos. 

(PIÑON, 2008, p. 275) 

 



 
 

 
 

No entanto, a mulher não se acomodou neste papel que lhe foi destinado pela sociedade patriarcal. 

Ainda segundo Nélida Piñon, a mulher brasileira:  

 

[...] admite, a cada ano do século em pauta, que não lhe são suficientes a placidez 

do lar, a submissão às ideologias repressivas, a perpetuação da espécie. Seu 

crescente protagonismo na caprichosa cena do cotidiano garante-lhe ações que 

impulsionam sua presença no mercado de trabalho e no horizonte do país. E 

conquanto sofra avanços e retrocessos históricos, vai devagar acercando-se do 

empolgante mistério de sua natureza profunda. (PIÑON, 2008, p. 278) 

  

Esta evolução revela-se na própria literatura. Citamos a mulher inatingível, presente nos textos da 

segunda geração dos românticos brasileiros, que levava ao infortúnio o homem que a ela se unisse 

carnalmente, como acontece em Uma noite na taverna de Álvares de Azevedo. Citamos as 

heroínas românticas de José de Alencar, símbolos da aptidão que a mulher tem para fugir da razão, 

deixando-se levar pela sensibilidade, entregue à expressão dos sentimentos. Há ainda as mulheres 

fatais de Machado de Assis que usam de suas ambiguidades para mudar seus destinos, tornando-se 

donas de suas vidas e se colocando à frente dos homens. Diante delas, o leitor não encontra 

respostas definidas. Daí o fascínio que continua a exercer a personagem Capitu, sendo impossível 

pensar em Dom Casmurro sem a lembrança de sua imponência, da sedução de seus "olhos de 

ressaca". Desde a publicação do romance, em 1899, a pergunta continua sem resposta: Capitu traiu 

ou não Bentinho? E como não lembrar a sedutora Rita Baiana, de Aluísio de Azevedo? Mulher 

livre, ela tem destaque em O Cortiço, sendo objeto de desejo tanto dos homens (que a queriam 

como amante), como das mulheres (que a queriam como amiga). Para essas mulheres, escreve 

Nélida Piñon:   

A tarefa, porém, de retomar a alma, de dar ao mundo e a si mesma, inconteste 

visibilidade, é um movimento penoso e solitário. Mas para prosseguir, invicta, na 

desconcertante rota da liberdade, ela passa a exigir do encontro familiar e social 

subsídios e motivações contínuas. Se anteriormente as evoluções de sua psique 

dispensavam os testemunhos de sua agonia, nos tempos que ora decorriam a 

mulher reclama o reconhecimento público de sua plenitude cidadã. (PIÑON, 

2008, p. 277) 

 



 
 

 
 

 Já no século XX, conhecemos a Sinhá Vitória de Graciliano Ramos. Nas agruras do árido 

sertão, em meio à mais absoluta miséria, ela tem seu protagonismo, simbolizando a esperança. 

Dominada por um sentimento que não tem parâmetro, nem resposta, ela consegue imaginar um 

futuro melhor para ela e sua família. No pitoresco e áspero cenário baiano de Jorge Amado, 

encontramos Dora, a jovem personagem de Capitães da Areia. Única mulher habitante do 

trapiche, ela representa a força e ao mesmo tempo o amor maternal, acolhendo com carinho os 

meninos, quando retornam da dura batalha por uma vida melhor. Merece ainda destaque, a jovem 

Tereza Batista que, "Cansada de Guerra", mata o algoz, Capitão Justo, para se libertar. Mulher 

corajosa, ela enfrenta uma vida de sofrimento, mas também de gozo, cercada de grandes amores e 

paixões. Por fim, a emblemática figura de Gabriela, a libertária cozinheira com "cheiro de cravo e 

cor de canela", cuja felicidade não estava nas amarras do casamento e da vida na alta sociedade 

baiana, mas em amar e ser livre. No Grande Sertão: Veredas de Guimarães Rosa surge Diadorim, 

o jagunço corajoso, o guerreiro enigmático. Na verdade, Diadorim é uma mulher travestida de 

homem, uma jovem violenta, forte, porém sensível e delicada. Ela não aceita o papel que lhe 

caberia cumprir no sertão machista e patriarcal. Não se julga predestinada ao exercício da 

maternidade ou aos cuidados do lar, como Otacília, nem tampouco à função de prostituta para a 

satisfação sexual dos jagunços, como Nhorinhá, tornando-se dessa forma uma nova representação 

do feminino. Assim, como bem resume Nélida Piñon: 

 

Nas décadas que sucedem, o seu retrato moderniza-se. Parte integral da trama 

brasileira, esta mulher questiona o seu papel social, o significado de seu gênero 

em face das novas concepções que lhe são atribuídas, indaga que rumo seguir que 

não exclua o seu amplo espectro afetivo. Quer preservar a alma arqueológica, 

presente desde o alvorecer humano, resguardar as tradições civilizatórias, assim 

como os outros ganhos da cultura do lar. Oscila entre um comportamento 

provocador e a manutenção da ética mosaico-cristã, de caráter eminentemente 

conservador, erigida em defesa de um conjunto moral e teológico de viés 

anacrônico, de que é também mantenedora. (PIÑON, 2008, p. 278) 

 

 Ainda no século XX, temos as personagens de Clarice Lispector, como a reprimida 

Macabéa ou a submissa Ana que, em algum momento de suas existências, viverão instantes de 

"epifania". São figuras comuns que, ao enfrentar as próprias fraquezas, problemas e incertezas, ao 

longo das narrativas, começam a questionar as reais funções que lhes caberiam na sociedade, 



 
 

 
 

repensando o casamento, o amor, a relação com o outro, a própria existência, assim como 

testemunha Nélida Piñon:  

  

Só que, por haver se alojado no epicentro de suas reivindicações, torna-se alvo do 

opróbio público e da confiança familiar. Sua existência, antes fruída em meio às 

frustrações psíquicas e à penúria intelectual, dramatiza-se consideravelmente. Em 

busca da afirmação pessoal, ela trava em terreno aberto a luta pela sua 

emancipação. Nas ruas, nas fábricas, na lavoura, atrás do balcão. Mas, por força 

desta política libertária, perde o amparo incondicional da casa, que sempre foi 

cárcere e mortalha, à medida que se distancia das ladainhas dos santos padroeiros, 

sob cujos cuidados se entregara com intuito, quem sabe, de esquivar-se das 

tentações. Como consequência, seus anseios e eventuais desmandos, típicos por 

sinal dos movimentos sociais, vão sendo parcialmente atendidos. Enquanto se 

força em seguir um decálogo que, longe de expulsar as fímbrias ancestrais do seu 

ser, mencione suas conquistas essenciais. (PIÑON, 2008, p. 278) 

 

 No século XXI, as personagens tornam-se cada vez mais libertárias. São criadas por 

escritoras, mulheres que traduzem o espírito da época e ganham voz. Se antes a mulher aceitava 

passivamente as imposições, se era oprimida e silenciava-se diante da sociedade, pouco a pouco, 

no trabalho tantas vezes anônimo de muitas, foi conquistando o espaço que lhes foi negado por 

tanto tempo. Mulheres já libertas podem agora se expressar livremente ou então caminham em 

direção à liberdade, como a protagonista de Vozes do deserto, a milenar contadora de histórias 

reconstruída por Nélida Piñon: 

 

Assim, esta brasileira, herdeira do engenho humano, é parte também do banquete 

da arte. Leva inscritas no imaginário as marcas de uma matriz que gera seres, mas 

povoa os livros que escreve com personagens lendários. Afinal, havendo sido 

segregada, afásica, acusada até de responder pelo pecado, ela bem pode trazer à 

superfície as memórias há séculos soterradas, reviver tempos vencidos com sua 

versão inovadora. (PIÑON, 2008, p. 279) 

 

Dessa maneira: 

 

Na cena brasileira é instauradora e fundacional ao mesmo tempo. Algumas 

brejeiras, cheias de graça, enquanto outras, de beleza outonal, cumprem o papel 

que lhes foi historicamente designado. São elas, porém, que têm primazia de 



 
 

 
 

detalhar os próprios feitos. Como quem são nos dias atuais, passados cem anos. 

Relatar, mediante a exposição de precioso repertório, o seu longo desterro, as 

noites soturnas, as dores inconcebíveis. Falar, enfim, de que substância é feita 

uma genealogia que se bateu contra a custódia alheia e os valores questionáveis. 

(PIÑON, 2008, p. 281) 

 

Sendo assim, Scherezade seria uma ressignificação de Sherazade em território brasileiro, pois: 

 

Na condição de cartógrafa, timoneira, dona-de-casa, eventualmente chefe de 

estado, abandonou a servidão e vislumbra o porvir. E avança, embora tenha muito 

a caminhar. Sua voz reverbera, fala agora com Deus e os homens, com o próprio 

destino. Única e singular, eis uma brasileira. (PIÑON, 2008, p. 282) 

 

Com essa releitura, ao ressignificar uma personagem tão emblemática, Nélida Piñon mais uma vez 

cumpre seu papel de escritora, como se reafirma no artigo "O gesto da criação: sombras e luzes":  

 

Na condição de escritora, proclamo que a vida merece ser memorizada. Afinal, 

adestrados para a função de recordar, nós, escritores, somos como os amautas. 

Uma categoria que, entre os incas, era educada para memorizar, devia preservar 

os feitos de sua raça, de modo que nada fosse esquecido. Iguais aos aedos, os 

rapsodos gregos, que, através da sagrada repetição das palavras e das narrativas, 

tiveram a honra de conservar a história de Homero, para nenhum homem jamais 

esquecer de que matéria foram feitas aquelas narrativas milenares. De que argila a 

alma se fazia enquanto forjada ao longo dos séculos. Pois que havia necessidade 

de viver o milagre da arte. A arte não era a invenção exclusiva dos artistas, a arte 

nasceu da urgência, da estrita solicitação da comunidade. (PIÑON, 1997, p. 88) 

 

Por essa perspectiva, pode-se considerar a mulher brasileira, a mulher árabe e as demais mulheres 

do mundo, ao desempenharem a função de escritoras, como palimpsestos de Mnémosine. Segundo 

Piñon, ela seria a: 

  

[...] senhora da memória, na qualidade de irmã de Chronos, igualmente viajava 

pelo tempo. Dispunha, pois, da memória e dos tempos humanos. Dominava 

cronologias, que sustentam as memórias. Podia chegar ao primórdio das coisas, à 

inauguração do mundo, às primeiras trevas do homem, aos primeiros medos 

humanos. Reerguia, escavava, ora a arqueologia, ora a genealogia. A arqueologia 

escavava, restaurava o que havia existido. Quanto à genealogia, revolucionária, 

mexia nas camadas da terra, sem o dever de preservar. Próxima, aliás, aos 

sentimentos, a genealogia alvoroçava o coração da terra. (PIÑON, 1997, p. 91) 

 



 
 

 
 

Sendo assim, é possível que muitas Scherezades, Sherazades, Xerazades, Cherazades e 

Sharazadas ainda surjam em território brasileiro, ou por todo o mundo, construídas e reconstruídas 

pelo poder da palavra oriunda do arcabouço da memória de seus novos criadores e dos povos aos 

quais pertencem. 

  

4. Considerações Finais 

 

Pensar em Sherazade é recuperar, em um imaginário específico, a personagem narradora 

de uma coletânea dos contos encontrados em manuscritos, apropriados pela esfera da tradição oral 

que resultou no Livro das mil e uma noites. Embora Sherazade não seja representada a partir de 

características físicas, prevalecendo sua esperteza para se livrar da morte como algo marcante, no 

imaginário ocidental predomina sua imagem como uma bela e sedutora mulher. Isto se deve à 

visão do ocidental em relação ao oriental-árabe, chamado de orientalismo. Em Vozes do deserto, a 

autora brasileira Nélida Piñon construirá Scherezade neste embate entre a real imagem da 

narradora das Mil e uma noites e os sentidos enganadores que sua figura evoca, transportando este 

mito para a cena contemporânea brasileira, latino-americana. 

Por se tratar de uma personagem feminina, realizamos, ao longo deste trabalho, um estudo 

sobre o feminino no decorrer da história e sobre sua representação na sociedade contemporânea. 

Foi possível notar que, desde a revolução agrícola, as mulheres ocupavam um papel secundário 

tanto nas sociedades ocidentais quanto nas orientais. Assim como na sociedade árabe, a sociedade 

pós-colonial latino-americana destinava à mulher "contadeira de histórias" o espaço interno da 

casa, o papel de procriadora e cuidadora, a responsabilidade da educação dos filhos e a 

subordinação ao homem. Todavia, é importante destacar que o corpo é um produtor de signos que 

está em constante mudança e que não pode ser velado, nem engessado. Ao contrário, precisa estar 

em movimento. Para tanto, tem-se a narrativa, produto da memória, que logo se torna uma arma 

feminina de que as mulheres se apropriaram para existir. 

Assim, partindo do pressuposto de que o corpo é um produtor de signos em constante 

mudança e que, segundo Nélida Piñon, em Coração andarilho, o corpo é "puro verbo", pode-se 

dizer que a construção/reconstrução da personagem-narradora das Mil e uma noites, além de se dar 

no universo dos mitos, nos imaginários e nas narrativas por onde perpassa e com os quais dialoga, 

ocorreria também em suas relações com outras vozes femininas: a voz da ama que lhe ensina a 



 
 

 
 

contar histórias, a voz da irmã, cúmplice dos acontecimentos, a voz da escrava Jasmine, que 

pertence aos setores mais frágeis da sociedade da época, por ser escrava e mulher. Será Jasmine, 

no entanto, que, após a fuga de Scherezade, assumirá seu lugar de narradora das histórias para o 

Califa, conquistando, assim, o poder da narrativa. 

A reversão de papéis, modificando-se a relação de poder do homem sobre a mulher no 

cenário patriarcal, ocorre quando o poderoso Califa, dominado pelo desejo de saber o final de cada 

uma delas, espera ansioso cada desfecho, tornando-se, de certo modo, refém dessas histórias 

contadas primeiro por Scherezade, depois pela escrava Jasmine. Em Vozes do Deserto, com os 

conhecimentos conquistados em seus estudos, com as experiências vividas nos passeios nas 

Medinas, Scherezade acumulou tesouros na memória que foram transformados na construção de 

mundos, personagens, rostos e corpos. Diferente da narradora das Mil e uma noites, questionada 

por Joumana Haddad, a Scherezade construída por Nélida Piñon se mantém viva e independente, 

não se torna propriedade do Califa, nem aceita ocupar uma posição inferior.  

A imagem dessa Sherazade, guardiã da memória, pode-se encontrar no Brasil, refletida nas 

muitas "mães-pretas", nas mulheres indígenas e nas tantas gerações de mulheres que contavam  

histórias nos oikos das fazendas e das casas. Ao narrarem experiências e lembranças, elas 

mantinham vivas as histórias que o tempo se encarregaria de calar. 

 O século XIX, conforme aponta Norma Telles, marcou um momento importante nesse 

processo de conquista da voz feminina, com o surgimento das primeiras produções literárias 

escritas por mulheres. Dessa forma, a mulher deixou de ser apenas a personagem de romances, 

apresentada pelo prisma do outro, e passou a ser criadora, escritora de sua própria história, dos 

próprios romances. Já os séculos XX e XXI testemunham o surgimento de novas autoras, 

mulheres que traduzem o espírito da época, que ganham voz por meio de suas personagens. São 

mulheres que se expressam livremente ou caminham resolutas para a conquista desta liberdade. 

Assim é a protagonista de Vozes do deserto, a milenar contadora de histórias reconstruída por 

Nélida Piñon. 

É neste mosaico de múltiplas representações que Scherezade será (re)construída, e mesmo 

desconstruída, tornando possível ao leitor e ao crítico literário contemporâneos a percepção de mil 

e uma imagens, a elaboração de mil e um estudos em torno dessa multifacetada e tão intrigante 

personagem.  

 



 
 

 
 

5. Referências Bibliográficas 

 

ABOU-ALSAMH, Rasheed. A mídia brasileira ainda discrimina árabes e muçulmanos. Jornal O 

Globo. Rio de Janeiro, 15/05/2015. 

 

AGAMBEN, Giorgio. O que é o contemporâneo? - e outros ensaios. Tradução de Vinícius 

Nicastro Honesko. Chapecó: Ed. Argos, 2009. 

 

Alcorão sagrado. Edições autorizadas pelo Centro Cultural Beneficente Árabe Islâmico de Foz do 

Iguaçu, Paraná, 2006. 

 

ANDRADE, Maria Luzia Aparecida Oliveira. Vozes do deserto de Nélida Piñon: Mulher e 

memória na perspectiva feminista. In: Anais do XII Seminário Nacional - Mulher e Literatura e III 

Seminário Nacional - Mulher, Literatura, Gênero, Identidade e Hibridismo Cultural. São Paulo, 

UESC, 2007. http:// www.uesc.br/seminariomulher/anais/elvira.html 

 

ASCHA, Ghassan. L'inégalité entre l'homme et la femme en Islam. In: ___. Du statut inférieur de 

la femme en Islam. Paris: L'Harmattan, 1989.  

 

 

ALMEIDA, Aparecida Alexandrina Silva Soares. Discursividade  intencional feminina em Vozes  

do  Deserto – Nélida Piñon, 01/11/2012 77 f. Dissertação de Mestrado em Letras. Instituição de 

Ensino: Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia. Biblioteca Depositária: PUC Goiás.  

 

 

BATAILLE, Georges. O erotismo. Porto Alegre: L&PM, 1987. 

 

BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. Trad. Paulo Bezerra. São Paulo: Martins Fontes. 

2010. 

________. Problemas da poética de Dostoiévski. Rio de Janeiro: Ed. Forense Universitária, 1981. 

 

BARTHES, Roland. S/Z. Paris: Seuil, 1982. 

 



 
 

 
 

________. O rumor da língua. São Paulo: Brasiliense, 1988. 

 

________. Aula. São Paulo: Editora Cultrix, 1977. 

 

BHABHA, Homi K. A questão do Outro: diferença, discriminação e o discurso do colonialismo. 

In: HOLLANDA, Heloisa de. (Org). Pós-modernismo e política. Rio de Janeiro: Rocco, 1992. 

 

BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo I: fatos e mitos. Trad. Sérgio Milliet. São Paulo: 

Difusão Europeia do livro, 1970. 

 

BENJAMIN, Walter. O narrador. Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. In: BENJAMIN, 

Walter. Magia e técnica, arte e política. Obras escolhidas. São Paulo: Brasiliense, 3.ed., 1987. 

 

BRANDÃO, Junito de Souza.  Dicionário mítico-etimológico. Vol. I e II. Rio de Janeiro: Editora 

Vozes, 1991. 

 

BOSO, Ednea Aparecida da Silva. Mulheres em transgressão: a visibilidade da voz feminina em 

Vozes do deserto de Nélida Piñon. 01/06/2011 192 f. Mestrado em Letras. Instituição de Ensino: 

Universidade Est. Paulista Júlio de Mesquita Filho / ASSIS, Assis Biblioteca Depositária: FCL-

ASSIS.  

 

BUTTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Tradução de 

Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 

 

CALVET, Jean-Louis. Tradição oral e tradição escrita. São Paulo: Parábola Editorial, 2011. 

 

CAMPBELL, Joseph. O poder do mito. Joseph Campbell com Bill Moyers. Org. Betty Sue 

Flowers. Trad. Carlos Felipe Moisés. São Paulo: Palas Athena, 1990. 

 



 
 

 
 

CASCUDO, Luís da Câmara. Contos tradicionais do Brasil. São Paulo: Editora Global, 2004. 

 

COELHO, Celso Francisco Maduro. Por que tanta saudade de Sherazade? A revitalização da 

narrativa moderna depois da exaustão das Vanguardas Modernistas. Revista Semear, nº 7, PUC- 

Rio, Rio de Janeiro, 2001.  

http://www.letras.pucrio.br/unidades&nucleos/catedra/revista/7Sem_07.html 

 

COLASSANTI, Marina. Por que nos perguntam se existimos? In. SHARPE, Peggy (org).  Ente resistir 

e identificar-se: para uma teoria da narrativa brasileira de autoria feminina. Florianópolis: Ed. 

Mulheres, 1997. 

 

CUNHA, Helena Parente. A mulher partida: a busca do verdadeiro rosto na miragem dos espelhos. In. 

SHARPE, Peggy (org). Ente resistir e identificar-se: para uma teoria da narrativa brasileira de autoria 

feminina. Florianópolis: Ed. Mulheres, 1997. 

 

DA SILVA, Fernando Manuel; MACHADO, Arnaldo Pinto. Da literatura do corpo e do corpo na 

literatura: Derrida, Deleuze e monstros no Renascimento. Dissertação de Mestrado. In: www. 

lusofonia.net. 2007. 

 

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. O que é a filosofia? Bento Prado Jr. e Alberto Afonso 

Muñoz (trads.). Lisboa: Editorial 34, 1991. 

 

________ Mil platôs. AAVV (trad.). São Paulo: Editora 34. Col. Trans. (1995-1997). 

 

DELEUZE, Gilles. Lógica dos sentidos. Trad. Luiz Roberto Fortes. São Paulo: Perspectiva, Ed. da 

Universidade de São Paulo, 1974. 

 

DERRIDA, Jacques.  L'écriture et la différence. Paris: Seuil, 1967. 

 

________ Le monolinguisme de l'autre. Paris: Galilée, 1996. 

 

DÉTREZ, Christine. La construction sociale du corps. Paris: Seuil, 2002. 

http://www.letras.pucrio.br/unidades&nucleos/catedra/revista/7Sem_07.html


 
 

 
 

 

ESTÉS, Clarissa Pinkola. Mulheres que correm com os lobos. Mitos e história do arquétipo da mulher 

selvagem. Tradução Waldéa Barcellos. Rio de Janeiro: Rocco, 1999. 

 

FOUCAULT, Michel. O que é um autor? In: FOUCAULT, Michel. Ditos e escritos: estética – literatura 

e pintura, música e cinema. (Vol. III). Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001. 

 

________. Ditos e escritos: Estética - literatura e pintura, música e cinema.  (Vol. III). Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 2001. 

 

FITZ, Earl. Ambiguidade de gênero: estabelecendo a diferença entre a ficção escrita por mulheres no 

Brasil e na América espanhola. In. SHARPE, Peggy (org). Ente resistir e identificar-se: para uma teoria 

da narrativa brasileira de autoria feminina. Florianópolis: Ed. Mulheres, 1997. 

 

FREUD, Sigmund. Totem e tabu e outros trabalhos. Vol. III (1913-1914). Standard brasileiro das obras 

psicológicas completas de Sigmund Freud. São Paulo: Ed. Imago, 1950. 

 

GENETTE, Gérard. Palimpsestes: la littérature au sécond dégré. Paris: Seuil, 1982. 

 

GIL, José. Metamorfoses do corpo. Lisboa: Relógio D’água, 1997. 

 

GUMBRECHT, Hans Ulrich. Minimizar identidades. In: JOBIM, José Luís (org). Literatura e 

identidades. Rio de Janeiro: Editora da UERJ, 1999. 

 

HADDAD, Joumana. Eu matei Sherazade: confissões de uma árabe enfurecida. Tradução de 

Dinah Azevedo. Rio de Janeiro/São Paulo: Editora Record, 2011. 

 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 1999.  

 

HOURANI, Albert. Uma história dos povos árabes. Trad. Marcos Santarrita. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2006. 



 
 

 
 

 

JAROUCHE, Nota Editorial do Livro das mil e uma noites. Apresentação. In: Livro das mil e uma 

Noites. Vol.1. Tradução de Mamede Mustafá Jarouche. 1. ed., v. I. Rio de Janeiro: Editora Globo, 

2005. 

 

KRANER, Heinrich e SPRENGER, James. Malleus maleficarum: o martelo das feiticeiras. Rio de 

Janeiro: Editora Rosa dos Tempos, 1991. 

 

KRISTEVA, Julia. Sèméiotikè. Recherches pour une sémanalyse. Paris: Seuil, 1969. 

 

LAWRENCE, Bruce. O corão: uma biografia. Tradução Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar Editor, 2006.  

 

LEWIS, Bernard. Os árabes na história. Tradução de Maria do Rosário Quintela. Lisboa: 

Editorial Estampa, 1990. 

 

Livro das mil e uma noites. 1,2,3 v. Tradução de Mamede Mustafá Jarouche. 1. ed., v. I. Rio de 

Janeiro: Editora Globo, 2005. 

 

MARQUETTI, Flávia Regina e FUNARI, Pedro Paulo Abreu. O corpo dissecado. In: Corpo a 

corpo: representações antigas e modernas da figura humana. Org. Flávia Regina Marquetti e Pedro 

Paulo de Abreu Funari. São Paulo: FAP-UNIFESP, 2014. 

 

MURARO, Rose Marie. Sexualidade da mulher brasileira. 2ª edição. Rio de Janeiro: Editora 

Vozes, 1983. 

 

________. A mulher do terceiro milênio. Rio de Janeiro: Editora Rosa dos Tempos, 1992. 

 

________. Prefácio. In: KRANER, Heinrich e SPRENGER, James. Malleus maleficarum: o martelo 

das feiticeiras. Rio de Janeiro: Editora Rosa dos Tempos, 1991. 

 



 
 

 
 

NETO, Arnaldo Rosa Vianna. Movências e mutações em construções identitárias das Américas: 

cartografias dos imaginários em narrativas de Réjean Ducharme e Nélida Piñon. 01/08/2003 413 f. 

Tese de Doutorado em Letras. Instituição de Ensino: Universidade Federal Fluminense, Niterói. 

Biblioteca Depositária: Biblioteca Central do Gragoatá. 

 

O Alcorão, livro sagrado do Islã; tradução de Mansour Chalitta. 7ª Edição. Rio de Janeiro: Edições 

Best Bolso, 2014. 

 

OMRAN, Muna. O feminino na poesia de expressão árabe contemporânea, Revista Litteris – 

Dossiê Estudos Árabes & Islâmicos, Número 5, Julho de 2010. 

 

 

PERROT, Philipe. Le corps féminin: Le travail des apparences XVIIIe – XIXe  siècle. Paris. 

Éditions du Seuil, 1984. 

 

 

PENNA, Lucy. Dance e recrie o mundo: a força criativa do ventre. São Paulo: Summus editorial, 

1993. 

 

 

PIÑON, Nélida. Vozes do deserto. 7ª Edição. Rio de Janeiro: Record, 2012. 

 

 

________. Aprendiz de Homero. Rio de Janeiro / São Paulo: Record, 2008. 

 

 

________. Coração andarilho. Rio de Janeiro: Record, 2009. 

 

 

________. O presumível coração da América. Rio de Janeiro: Ed. Record, 2011. 

 

 

________. O gesto da criação: sombras e luzes. In. SHARPE, Peggy (org).  Ente resistir e 

identificar-se: para uma teoria da narrativa brasileira de autoria feminina. Florianópolis: Ed. 

Mulheres, 1997. 

 

PORTO, Maria Bernadette. Corpo e memoria. In: GONZÁLEZ, Elena Palmero; COSER, 

Stelamaris (orgs). Em torno da memória: conceitos e relações. Porto Alegre: Editora Letra 1, 

2017. 

 

 

PRIORI, Mary. Magia e medicina na colônia: o corpo feminino. In: PRIORI, Mary (org). História 

das mulheres no Brasil. São Paulo: Editora Contexto, 2015. 



 
 

 
 

 

 

RACY, A.J. Making music in the arab world: the culture and artist of Tarab. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2004. 

 

REINHEMMER, Patrícia. Arte e identidade: estratégias do jogo social. In: Revista Campus. São 

Paulo: 2006. 

 

REIS, Carine Isabel. A magia da narrativa: uma leitura de Vozes do Deserto de Nélida Piñon. 

Dissertação de Mestrado em Letras. Área de Concentração em Leitura e Cognição. Instituição de 

Ensino: Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC. Rio Grande do Sul: Setembro de 2008.  

 

SAÏD, Edward. Orientalismo – o Oriente como invenção do Ocidente. Trad. de Tomás  

Rosa Bueno. São Paulo: Cia das Letras, 1995. 

 

________. Culture et impérialisme. Paris: Fayard / Le Monde diplomatique, 2000. 

  

________.  Des intellectuels et du pouvoir. Paris: Seuil, 1996.  

 

SANTIAGO, Silviano. Uma literatura nos trópicos. São Paulo: Editora Perspectiva, 1978. 

 

SCHMIDT, Érica. Vozes do deserto: contar e viver histórias - uma leitura do romance de Nélida 

Piñon nas tessituras de Ṧahrᾱzᾱd, 30/06/2017, 85 f. Dissertação de Mestrado em Literatura e 

Crítica Literária. Instituição de Ensino: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo. 

Biblioteca Depositária: NADIR KFOURI.                                                

 

SHARPE, Peggy (org). Ente resistir e identificar-se: para uma teoria da narrativa brasileira de autoria 

feminina. Florianópolis: Ed. Mulheres, 1997. 

 

SOARES. Vera Lúcia. A escritura dos silêncios: Assia Djebar e o discurso do colonizado no feminino. 

Niterói. EdUFF, 1998. 

 



 
 

 
 

SONN, Tamara. Uma breve história do Islã: um guia indispensável para compreender o Islã do 

século XXI. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 2004. 

 

TELLES, Norma. Escritoras, escritas, escrituras. In: PRIORI, Mary (org). História das mulheres 

no Brasil. São Paulo: Editora Contexto, 2015. 

 

THOMAS, Rosalind. Letramento e oralidade na Grécia Antiga. Trad. Raul Fiker. São Paulo: 

Odysseus Editora, 2005. 

 

TODOROV, Tzvetan. As estruturas narrativas. Tradução: Leyla Perrone Moysés. São Paulo: 

Perspectiva, 2006. 

 

________. Poética da prosa. Tradução de Claudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2003.  

 

VASQUEZ, Carolina Guzman. As herdeiras do colonialismo na América Latina. In. Miradas: 

gênero, cultura e mídia. Org. Lídia Rubim. Salvador, UFBA, 2014. 

 

VERNANT, Jean-Pierre. Mito e religião na Grécia Antiga; tradução Joana Angélica d’Ávila 

Mello. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

 

VIANNA, Magdala França. Por uma cultura da hibridação: conflito e diferença na dispersão e 

pluralização do sujeito canônico. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, 1995. 

 

VILLAÇA, Nízia e GÓES, Fred. Em nome do corpo. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2014. 

 

 

ZUMTHOR. Paul. Performance, recepção, leitura. Trad. Jerusa Pires Ferreira e Suely Fenerich. 

São Paulo: Cosac Naïf, 2007. 

 

________. Introdução à poesia oral. Trad. Jerusa Pires Ferreira e Maria Inês de Almeida. São 

Paulo: Editora HUCITEC, 1997. 

 



 
 

 
 

Entrevistas 

 

UNIVESP. Entrevista com Mamede Mustafá Jarouche. Livros: Livro das mil e uma noites. 

Publicado em 05 de outubro de 2012. Disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=rub7I6e17O8&t=9s 

 

Anônimo. Nélida Piñon - Sempre um papo. 28/09/2004 - Parte 1. 2008. Disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=bcoh6oNsIvI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rub7I6e17O8&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=bcoh6oNsIvI

