
    

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS E LINGUÍSTICA 

 

PATRÍCIA RUFINO DE CARVALHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATUALIZAÇÕES DAS IMAGENS MÍTICAS DE EROS, TÂNATOS E HERMES  
EM VOZES DO DESERTO, DE NÉLIDA PIÑON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA  

2014



                                                                                                        
TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAR AS TESES E 

DISSERTAÇÕES ELETRÔNICAS (TEDE) NA BIBLIOTECA DIGITAL DA UFG 
 

Na qualidade de titular dos direitos de autor, autorizo a Universidade Federal de Goiás 
(UFG) a disponibilizar, gratuitamente, por meio da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 
(BDTD/UFG), sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o do-
cumento conforme permissões assinaladas abaixo, para fins de leitura, impressão e/ou down-
load, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. 

 
 1. Identificação do material bibliográfico:        [X] Dissertação         [  ] Tese 
  
 2. Identificação da Tese ou Dissertação 

Autor (a): Patrícia Rufino de Carvalho 
E-mail: rufinocarva-

lho@yahoo.com.
br 

  

Seu e-mail pode ser disponibilizado na página?   [X]Sim            [  ] Não 
Vínculo empregatício do autor Bolsista  
Agência de fomento: CAPES  Sigla:  
País: Brasil  UF:GO  CNPJ: 97015377187 
Título: Atualizações das imagens míticas de Eros, Tânatos e Hermes em Vozes do de-

serto, de Nélida Piñon 
 
Palavras-chave: Literatura Brasileira, Nélida Piñon, Vozes do deserto Imaginário, Mi-

tocrítica 
Título em outra língua: Actualization the images the Eros, Thânatos and Hermes in 

Voices of desert the Nélida Piñon 
 
Palavras-chave em outra língua: Brazilian Literature, Nélida Piñon, Voices of the de-

sert, Imaginary, Mythcriticism. 
 
Área de concentração: Estudos Literários 
Data defesa: (29/09/2014)            
Programa de Pós-Graduação: Letras e Linguística 
Orientador (a): Profª. Drª.  Sueli Maria de Oliveira Regino 
E-mail: mariaregino@yahoo.com.br 
Co-orientador 
(a):* 

 

E-mail:  
*Necessita do CPF quando não constar no SisPG 
 
3. Informações de acesso ao documento:  
 
Concorda com a liberação total do documento [X] SIM          [  ] NÃO 
 

Havendo concordância com a disponibilização eletrônica, torna-se imprescindível o en-
vio do(s) arquivo(s) em formato digital PDF ou DOC da tese ou dissertação. 

O sistema da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações garante aos autores, que os ar-
quivos contendo eletronicamente as teses e ou dissertações, antes de sua disponibilização, 
receberão procedimentos de segurança, criptografia (para não permitir cópia e extração de 
conteúdo, permitindo apenas impressão fraca) usando o padrão do Acrobat.  

                                                                                                           
                                                Data: 05/08/2018 
 

          Assinatura do (a) autor (a) 

mailto:mariaregino@yahoo.com.br


 

 

PATRÍCIA RUFINO DE CARVALHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATUALIZAÇÕES DAS IMAGENS MÍTICAS DE EROS, TÂNATOS E HERMES 
EM VOZES DO DESERTO, DE NÉLIDA PIÑON 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Letras e Linguística da 
Faculdade de Letras da Universidade 
Federal de Goiás, para obtenção do grau 
de Mestre em Letras e Linguística. 
 
Área de concentração: Estudos Literários 
 
Orientadora: Profa. Dra. Sueli Maria de 
Oliveira Regino  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

GOIÂNIA 

 2014 



Ficha catalográfica elaborada
automaticamente com os dados fornecidos pelo(a) autor(a).

Carvalho, Patrícia Rufino de,
   Atualizações das imagens míticas de Eros, Tânatos e Hermes em
Vozes do deserto, de Nélida Piñon [manuscrito] / Patrícia Rufino de,
Carvalho. - 2014.
   MMXIV, 2014 f. 

   Orientador: Prof. Drª Sueli Maria de Oliveira Regino.
Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Goiás, Faculdade
de Letras (FL) , Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística,
Goiânia, 2014.
  Bibliografia.
  

   1. Literatura Brasileira . 2. Nélida Piñon. 3. Vozes do deserto. 4.
Imaginário. 5. Mitocrítica. I. de Oliveira Regino, Drª Sueli Maria, orient.
II. Título.





 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

A Deus, porque por Ele e para Ele são todas as coisas; 

 

Ao meu querido e amado Rogério, por tudo o que não precisa ser 
dito; 

 

 Ao Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística, por ter me 
admitido no Curso de Mestrado; 

 

Aos professores do Programa de Pós-Graduação em Letras e 
Linguística, pelas discussões profícuas durante as aulas;  

 

Aos funcionários do Programa de Pós-Graduação em Letras e 
Linguística, Bruno e Consuelo pela atenção e paciência nos 

momentos de dúvidas; 

 

À CAPES, pela concessão de bolsa. 

 

À minha orientadora, Professora Drª.  Sueli Maria de Oliveira 
Regino, por ter me iniciado e acompanhado pela teoria do imaginário 

com paciência e compreensão; 

 

Às professoras Suzana Yolanda Lenhardt Machado Cánovas e a 
professora Leila Borges Dias Santos, pela leitura atenta e carinhosa 

que definiu o trabalho no Exame de Qualificação; 

 

À Professora Drª.  Enivalda Nunes Freitas e Souza, pela singeleza e 
carinho em aceitar o nosso convite para a Banca; 

 

Aos meus amigos de tantos lugares, em especial, Patrícia Chanelly, 
Isabel e Roseli pelos gestos carinhosos, pelas horas de conversas, 

trocas de conhecimentos e angústias compartilhadas. 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

 

O estudo da produção literária de escritoras contemporâneas como Nélida 

Piñon tem contribuído, nos últimos anos, não apenas para ampliar a 

compreensão dos processos literários, como também para constatar a inserção 

da mulher em um contexto social que nem sempre lhe foi favorável e no qual, 

ainda hoje, a linguagem é um modo de sobrevivência. Este trabalho tem como 

principal objetivo investigar a atualização dos mitos de Eros, Tânatos e 

Hermes, em Vozes do deserto (2004). Já os objetivos específicos estão 

relacionados à contextualização de Piñon no cenário literário brasileiro, à 

identificação dos mitemas que apontam para os mitos de Eros, Tânatos e de 

Hermes. Para que fossem alcançados os objetivos desta pesquisa, adotamos a 

metodologia proposta por Gilbert Durand assim como a Teoria Geral do 

Imaginário. Por isso utilizamos a ―mitodologia‖ e a hermenêutica simbólica. 

Procuramos definir a forma pela qual os mitos são reatualizados, considerando 

na análise, não apenas a trajetória da autora no âmbito da literatura brasileira, 

como também sua personalidade contestadora e subversiva.  

 

Palavras-chave: Literatura Brasileira, Nélida Piñon, Vozes do deserto 

Imaginário, Mitocrítica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

 

 

The study of literary production of contemporary writers with Nélida Piñon has 

contribute, in last years, not only for enlarge a comprehension of process 

literary, with also for note insertion of woman in context social that neither 

always it was favorable and as, yet today, language is a way of survival. This 

work have like objective main search into actualization of myths of Eros, 

Thanatos and Hermes in Voices of the desert (2004). Already the specific 

objective are associated the contextualization of Piñon in Brazilian literary 

setting, to indentification of mythemes that indicate for myths of Hermes, of Eros 

and Thanatos. So that were attain objective this research, we adopted a 

methodology, wherefore utilize a ―mitodologia‖ and a hermeneutic symbolic. We 

search define the way in as myths are actualization, considering in analysis, not 

only the trajectory of author in ambit of Brazilian literature like too her 

personality disruptive and subversive.    

 

keywords: Brazilian Literature, Nélida Piñon, Voices of the desert, Imaginary, 

Mythcriticism. 
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Rememorando os mitos, reatualizando-os, renovando-os 
por meio de certos rituais, o homem torna-se apto a 
repetir o que os deuses e os heróis fizeram "nas origens", 
porque conhecer os mitos é aprender o segredo da 
origem das coisas. "E o rito pelo qual se exprime (o mito) 
reatualiza aquilo que é ritualizado: re-criação, queda, 
redenção". E conhecer a origem das coisas — de um 
objeto, de um nome, de um animal ou planta — "equivale 
a adquirir sobre as mesmas um poder mágico, graças ao 
qual é possível dominá-las, multiplicá-las ou reproduzi-las 
à vontade". Esse retorno às origens, por meio do rito, é de 
suma importância, porque "voltar às origens é readquirir 
as forças que jorraram nessas mesmas origens".   
 
                                                Junito Brandão de Sousa 
 
 
Contar histórias sempre foi a arte de contá-las de novo, e 
ela se perde quando as histórias não são mais 
conservadas. Ela se perde porque ninguém mais fia ou 
tece enquanto ouve a história. Quanto mais o ouvinte se 
esquece de si mesmo, mais profundamente se grava nele 
o que é ouvido. 

 

Walter Benjamin 
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INTRODUÇÃO 

 

 

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 a 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.  

Nélida Piñon   
 

 

A escritora Nélida Cuiñas Piñon nasceu no dia 3 de maio de 1937, no Rio de 

Janeiro. O seu nome é um anagrama do nome do pai, Daniel, um comerciante 

originário da Galícia. Tinha dez anos quando se mudou com os pais e os avós 

maternos para Borela, município de Cotobade, na Galícia, onde ela e a família 

permaneceram por dois anos. Para a menina urbana, a aldeia galega foi uma 

descoberta e um encantamento, porque a forte presença da natureza, o modo de 

vida camponês, e, sobretudo, o imaginário galego, iriam se infiltrar, mais tarde, na 

matéria de sua ficção. Em seu site oficial, Nélida Piñon afirma: "Para esta Galícia fui 

levada menina, quando aprendi suas lendas, sua língua. Assimilei sua poderosa 

oralidade, pois ali é o território onde as histórias, uma vez iniciadas, não merecem 

parágrafo 1‖.  

De seu contato com a cultura galega à graduação em Jornalismo, em 1957, 

pela PUC do Rio de Janeiro, Piñon assumiu seu encantamento e engajamento pela 

palavra, passando a escrever para o jornal universitário. Dois anos depois, em 1959, 

                                                           
1
 Citação extraída do site da autora.  
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publicou os seus primeiros contos. Entre as suas principais obras, destacamos: 

Guia-mapa de Gabriel Arcanjo (1961); Sala de armas (1973); Tebas do meu coração 

(1974); A casa da paixão (1977); O calor das coisas (1980); A doce canção de 

Caetana (1987); Vozes do deserto (2004); Aprendiz de Homero (2008); e Coração 

andarilho, publicado em 2009, um livro memorialista. 

Nélida Piñon é uma mulher engajada, que acredita no papel desempenhado 

pela literatura na sociedade, no poder potencial da palavra, e, principalmente, na 

transformação que a literatura pode provocar no ser humano. Em ―Os segredos da 

narrativa‖ ensaio publicado na obra Aprendiz de Homero, livro ensaístico que reúne 

vinte quatro ensaios acerca da criação literária, Piñon afirma: ―Sou um ser 

comprometido com o enigma da criação‖ (2008, p. 23). Ao assumir o seu 

engajamento pela palavra, ela o faz com maestria, e o reconhecimento pela sua 

capacidade acontece.  

Isso pode ser confirmado pelos inúmeros prêmios e títulos recebidos por sua 

capacidade de criar textos profundamente significativos e simbólicos, como 

aconteceu em 1995, quando Piñon conquistou o Prêmio Juan Rulfo de Literatura 

Latino-Americana – México, pela primeira vez concedido ao Brasil. E, um ano após a 

publicação de Vozes do deserto, em 2005, Piñon recebeu dois importantes prêmios 

literários: o Prêmio Príncipe de Astúrias; e o Prêmio Jabuti, esse último pela 

publicação de Vozes do deserto. 

Apesar de ser uma escritora valorizada no âmbito internacional, e suas 

obras já terem sido traduzidas para o espanhol, o francês, e o inglês, entre outras 

línguas, no âmbito nacional o número de trabalhos dedicados às obras de Nélida 

Piñon ainda é reduzido. Como observou uma especialista na obra de Piñon, Naomi 

Hoki Moniz, em As viagens de Nélida, desde o primeiro livro, a escritora ―ficou 
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rotulada como uma autora hermética, difícil, e ―experimentalista‖ no sentido 

pejorativo do termo, e, ainda, o que é mais lamentável, a autora de um romance 

eletrônico (1993, p. 12-13). 

Mesmo anos depois das primeiras publicações, as obras de Piñon ainda são 

consideradas por alguns como de difícil leitura, e de complexos textos. A crítica 

brasileira reconhece que as obras são bem construídas, porém, não estimula e nem 

estuda as obras de Piñon. Nesse sentido, Moniz entende que esse descaso, ou 

negligência da crítica, configura uma perda para o público leitor, que só teria a 

ganhar ―se fosse ajudado a penetrar nesse rico e complexo mundo ficcional – um 

mundo que Piñon tem trabalhado independente e corajosamente para construí 

desde 1961‖ (1993, p. 13).  

O reflexo disso pode ser observado junto ao Banco de Teses da CAPES2, 

pois é reduzido o volume de trabalhos dedicados às obras de Piñon. Por outro lado, 

no site dessa romancista, há referência a diversos ensaios, e artigos que foram 

publicados em revistas de circulação nacional e em anais de congressos, há 

também, em número reduzido, trabalhos monográficos. É em função disso, que 

reafirmamos a importância de um olhar atencioso para a obra de Piñon.  

Apesar da pouca atenção da crítica, Nélida Piñon continua a militar com as 

palavras, e afirma: ―A ficção, porém, a qual escolhi servir, cresce sob signo da 

trapaça‖ (PIÑON, 2008, p. 40). A dedicação à ficção proporcionou à escritora a 

ocupação da trigésima cadeira na Academia Brasileira de Letras, a mesma que foi 

de Aurélio Buarque de Holanda. A ocupação de uma cadeira na instituição deu-lhe o 

direito de concorrer à presidência da Academia. Eleita por seus colegas de 

                                                           
2
http://capesdw.capes.gov.br/>Acesso em 07/05/2014. 

http://capesdw.capes.gov.br/
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Academia, Piñon foi a primeira mulher a presidir aquela organização de escritores, 

fazendo-o entre os anos de 1996 a 1998. 

 Ao se referir a Nélida, e a um romance publicado por ela em 1984, Alfredo 

Bosi, em História concisa da Literatura Brasileira (2006, p. 436) afirma que: ―Belo 

cruzamento de sondagem das relações familiares e crônica dos tempos de Getúlio é 

A República dos Sonhos, de Nélida Piñon‖. É um romance que rende homenagem à 

Galícia medieval e de tradição oral, terra de peregrinações, como também, 

representa o drama de uma família que em busca de novas experiências 

embarcaram para o Brasil e aqui recomeçaram suas vidas. 

Em A literatura feminina no Brasil contemporâneo, no capítulo “A república 

dos sonhos: memória- historicidade - imaginário‖, Nelly Novaes Coelho observa que: 

 

Nélida Piñon é das vozes que se destacam no panorama geral da ficção 
brasileira, seja pela natureza de sua problemática, pela força de sua 
linguagem insólita e forte, ou pela sintonia de sua arte com a transformação 
em processo em nosso século (1993, p. 288). 

 

Além dessas considerações, Coelho (1993), a partir da leitura das obras, 

observou a atração de Piñon por seres fundadores de cidades, de civilizações. Isso 

porque as personagens representadas ganham uma dimensão mítica, aproximando-

se com os seres das narrativas dos mitos cosmogônicos. Confirmando as 

afirmações de Coelho, Piñon declara, em tom confessional, na segunda orelha de 

Aprendiz de Homero: 

 

Sentada na poltrona verde, tenho a Ilíada no colo. Enquanto Gravetinho 
atordoa-me com sua natureza canina, sintonizo-me com a imaginação do 
grego, fonte de permanente inspiração. Assentada sobre as pedras 
fundadoras da civilização que o poeta empilhou para formar uma muralha, 
dialogo com ele. Convicta de que, onde esteja, ele simula ouvir a brasileira 
que julgando-se às vezes camponesa e universal, reage às suas raivosas 
argumentações em seu lugar. Mas como Homero tem a imortalidade a seu 
favor, é paciente. Sabe que a justiça narrativa se faz e que o tempo dissolve 
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os nós cegos da paixão. E mesmo quando Cassandra, em uma outra 
tragédia grega, despede-se dos corifeus para ir ao encontro da morte, 
aceito suas emendas. Afinal, sou sua aprendiz (PIÑON, 2008). 
 

A autora de Vozes do deserto confirma a influência que a cultura grega 

exerce sobre suas obras, cujos traços podem ser observados tanto nesse romance 

como na coletânea de contos intitulada Sala de Armas. Na obra ensaística, Aprendiz 

de Homero, os títulos dos ensaios nos remetem para o campo do discurso da 

criação literária e para personagens das literaturas canônicas.  

Nas narrativas da romancista, é possível observar que, ao representar as 

personagens, Piñon constrói um espaço que remete o leitor para as culturas 

arcaicas, mais precisamente para o mundo mítico. Ainda sobre a poética de Piñon, 

Moniz afirma que: 

Nélida Piñon iniciou a sua carreira com um ambicioso projeto literário, no 
qual domina não somente a preocupação com a linguagem, mas há o 
desejo de fundar o discurso literário no plano do mito e tomar a linguagem 
como matéria-prima da narrativa (1993, p. 14).  
 

Piñon dispõe de uma bagagem cultural formidável, resultado de seu convívio 

com as tradições de duas culturas: a galega e a brasileira. Além disso, no Brasil, 

viveu e sofreu com os conflitos e com a repressão promovida pela Ditadura Militar, 

iniciada nos anos de 1964 e encerrada no ano de 1984.  

Mesmo sob esse regime, Nélida Piñon, continuou seu projeto literário, viajou 

pelo interior do Brasil, e fora do território nacional dando palestras sobre literatura. 

Não hesitava em escrever sobre os grandes movimentos de contestação que a cada 

ano ganhava forças no âmbito nacional e internacional, eram eles: o movimento 

feminista; o movimento estudantil e o movimento contra a guerra do Vietnã na 

década de 703.  

                                                           
3
 Informação extraída do site oficial da Nélida Piñon, 

http://www.nelidapinon.com.br/autora/aut_biografia.php acesso em: 01/05/2013.. 

http://www.nelidapinon.com.br/autora/aut_biografia.php%20acesso%20em:%2001/05/2013


13 

 

A escritora Nélida Piñon se considera uma feminista histórica4, e faz parte de 

um grupo que, segundo a professora Céli Regina Jardim Pinto (2010) o feminismo 

da segunda metade do século XX é militado por mulheres de classe média, 

educadas, da Crítica Literária e da Psicanálise.  

Esse movimento que teve origem na Inglaterra, ainda segundo Pinto (2010), 

nas últimas décadas do século XIX, quando ocorreram as primeiras manifestações 

feministas. Um grupo de mulheres reivindicava seus direitos, e entre as 

reivindicações estava a de ter direito ao voto, assim como os homens. E por isso, 

essas mulheres ficaram conhecidas como ―As sufragetes‖, que quer dizer, as 

mulheres que lutaram pelo direito do voto. Elas promoveram grandes manifestações 

em Londres, e, por diversas vezes foram presas, fizeram greves de fome. Em 1913, 

na famosa corrida de cavalo em Derby, na Inglaterra, a feminista Emily Davison 

atirou-se à frente do cavalo real, e mesmo com a morte de Davison, o direito ao 

voto, no Reino Unido, só foi confirmado em 1918. 

A partir dessa conquista, observa-se que, o ínfimo ganhou forças, ou seja, mais 

mulheres se tornaram adeptas do movimento. No Brasil, o direito ao voto só foi 

concedido às mulheres em 1932, isso porque a bióloga e cientista brasileira Bertha 

Maria Julia Lutz (1894–1976), ao retornar de uma temporada de estudos no exterior, 

na Universidade de Paris, na Sorbonne, em 1918. Lutz trouxe para o Brasil as 

discussões do movimento feminista, e foi a primeira mulher brasileira a mobilizar 

ações em prol das mulheres. 

Ao se considerar uma feminista histórica, Piñon reafirma seu papel de 

mulher engajada. O seu compromisso com as mulheres é o de militar com as 

palavras. Na coletânea de contos Sala de Armas, publicado em 1973, década de 

                                                           
4
 Entrevista concedida ao Programa Provocações, da TV Cultura, exibido no dia 19 de junho de 2013.  
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fortalecimento e aumento das manifestações do movimento feminista na Europa, em 

Nova York e no Brasil, mesmo que de forma mais discreta em função do Governo 

Militar.  

Na poética de Piñon são ressaltadas diferentes posturas femininas diante do 

abandono masculino, como também a humanização masculina a partir do contato 

com a mulher. Nesse sentido, o jornalista Luciano Trigo5 observou que para Nélida, 

  

[...] a palavra é instrumento que mais diretamente põe o homem a nu, em 
contato consigo mesmo, com seus problemas individuais, com suas 
dramáticas contradições enquanto ser social, e político cultural e 
economicamente determinado. Daí a sua consciência da função do escritor, 
que não deve se limitar apenas a criar, sua tarefa máxima, mas também 
deve emprestar sua consciência à consciência dos seus leitores, sobretudo 
num país como o Brasil, onde é preciso fazer com que o povo reflita sobre a 
sua existência e reivindique uma realidade melhor e mais justa.   
 

 

Como foi observado pelo jornalista, na poética de Piñon a palavra é um 

instrumento que está a serviço da imaginação do escritor. A autora estudada tem 

consciência da sua função enquanto ser nesse mundo. E é por isso que cria textos 

literários significativos, em que por meio da voz narrativa de seus romances e 

contos, Piñon engendra na vivência das personagens questões fundamentais sobre 

a existência humana.   

Diante do que foi exposto acerca da trajetória de Nélida Piñon, observa-se 

que nos últimos anos, o estudo da produção literária de escritoras contemporâneas 

como Nélida Piñon tem contribuído não apenas para ampliar a compreensão dos 

processos literários, como também para constatar a inserção da mulher em um 

contexto social que nem sempre lhe foi favorável e no qual, ainda hoje, a linguagem 

é um modo de sobrevivência.  

                                                           
5
 Citação extraída do site oficial da Nélida Piñon, entrevista concedida ao jornalista Luciano Trigo da 

Revista Continente Multicultural. 
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O romance Vozes do deserto atualiza a história da jovem Scherezade, que 

decide se casar com o Califa, para impedir que as mulheres do califado continuem a 

ser exterminadas após a primeira noite de núpcias com o tirano. Nesse sentido, 

portanto, o texto de Piñon estabelece um diálogo intertextual com a narrativa árabe 

dos contos das Mil e uma noites. 

No que diz respeito à protagonista de Mil e uma noites, Scherezade, em seu 

site, Piñon afirmou que esse ser ―é uma guerreira da imaginação, uma militante da 

palavra que reverbera através de fascinantes relatos‖ 6. E é ―um dos mitos do saber 

narrativo‖, descrevendo-a como uma mulher de ―espírito indômito‖ que ―enfrenta a 

tirania do sultão com a mesma paixão que dedica às causas populares‖. 

Dentre as diversas traduções dos manuscritos antigos das Mil e uma noites 

há aquelas que funcionam como fonte de pesquisas para pesquisadores de 

diferentes áreas do conhecimento, especialmente para os que têm interesse na 

cultura árabe. No Brasil, Mamede Mustafá Jarouche, formado em Letras Português e 

Árabe pela da Universidade de São Paulo, é professor efetivo na USP desde 1992.     

Com vasta experiência na área de tradução de textos árabes, e como 

docente dessa universidade, Jarouche pesquisa e leciona disciplinas relacionadas à 

Literatura Árabe, e afirma ter interesse nos temas: orientalismo, narrativa árabe, 

cultura árabe, Oriente Médio e tradução do árabe.  

É de Jarouche a primeira tradução direta dos manuscritos árabes publicados 

no Brasil, em quatro volumes, pela Editora Globo. Antes desse abnegado trabalho, o 

que era possível encontrar no Brasil era traduções e adaptações do francês, o 

                                                           
6
Citação extraída do site oficial da Nélida Piñon. 
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primeiro tradutor ocidental especializado em orientalismo, Jean-Antoine Galland7 

(1646 – 1715).  

Jarouche publicou em 2005 o resultado de um laborioso trabalho, Livro das 

mil e uma noites, volume 1 e 2, cujas origens são os manuscritos do ramo sírio. O 

terceiro e o quarto volumes, com o mesmo título, ambos advindos de textos do ramo 

egípcio, foram publicados em 2007, e a última tradução, em 2012. Para que esse 

trabalho fosse realizado, Jarouche recorreu aos microfilmes dos manuscritos árabes 

e às principais traduções existentes.  

  Na apresentação do primeiro volume, Jarouche (2005), afirma que são 

cinco as principais edições árabes das Mil e uma noites. A primeira edição foi feita 

entre 1814 e 1818, em Calcutá, na Índia, em dois volumes. Essa edição foi baseada 

no manuscrito Arabic 6299, que atualmente pode ser encontrado nos acervos da 

India Office Library, em Londres.  

Para Jarouche (2005), essa é uma edição de pouco valor crítico-filológico, 

pois o editor e professor de árabe da extinta Faculdade de Fort William, em Calcutá, 

Ahmad Bin Mahmud Sirwani Alyamani, não observou as muitas adulterações 

sofridas no decorrer do processo de impressão, o que prejudicou o trabalho do 

tradutor. 

 A segunda edição das Mil e uma noites foi publicada em Breslau, na 

Alemanha, por volta dos anos de 1825 e 1843. A publicação saiu em doze volumes 

e os oito primeiros foram publicados por Christian Maximilian Habicht (1775 - 1839) 

arabista alemão, enquanto os quatro últimos, pelo alemão Heinrich Leberecht 

Fleischer (1801-1888), um professor e estudioso da cultura oriental.  

                                                           
7
 Escritor e orientalista francês, especialista em manuscritos antigos, línguas orientais e moedas. 

Galland foi o primeiro tradutor europeu das Mil e uma noites, e sua tradução foi publicada em francês 
entre os anos de 1704 e 1717. 
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De acordo com Jarouche (2005) a edição de Breslau apresenta 

peculiaridades, pois é a primeira edição completa. Trata-se da única que contém as 

mil e uma noites de histórias. Por outro lado, essa edição foi considerada uma 

fraude, pois Christian Maximilian Habicht alegou estar reproduzindo um manuscrito 

tunisiano que, na verdade, nunca existiu.  

Ainda assim, de acordo Jarouche (2005), a edição de Breslau trouxe novas 

contribuições. Por meio dela foi possível identificar os acréscimos e as modificações 

realizadas pelo primeiro tradutor ocidental das Mil e uma noites, já que os tradutores 

alemães utilizaram como fonte de pesquisa, também, a tradução francesa de 

Galland. Conforme Jarouche, outra contribuição dessa edição é que nela aparecem 

muitos contos árabes que ainda não tinham sido encontrados. Essa edição foi 

republicada em fac-símile no Cairo em 1998. 

Sobre a terceira edição das Mil e uma noites, publicada em Bulaq, um 

distrito de Cairo, Jarouche (2005) afirma que é a primeira baseada no manuscrito do 

ramo egípcio, atualmente perdido, e foi impressa em dois volumes no ano de 1835. 

Apesar de ser uma edição importante, apresenta, de acordo com Jarouche, diversas 

falhas.  

Uma delas está no fato de o revisor não ter atentado para a supressão de 

inúmeras páginas durante o processo de impressão. Foi republicada em fac-símile 

em Beirute em 1997, apesar dos problemas de impressão, Jarouche afirma que ela 

é importante porque ajuda a identificar as transformações operadas pelo ramo 

egípcio tardio das Mil e uma noites.   

A quarta edição, assim como a primeira, também foi publicada na cidade de 

Calcutá, na Índia, compilada pelo editor Wiliam H. Macnaghten, entre 1839 e 1842, 

em quatro volumes. Essa edição é muito apreciada por críticos e tradutores. Foi 
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republicada em fac-símile no Cairo entre 1996 e 1997, em oito volumes, foi utilizada 

por Jarouche na tradução que fez para o português.  

Há ainda uma quinta edição, publicada em 1984, em dois volumes, na 

cidade de Leiden, na Holanda do Sul. O primeiro volume apresenta os contos e o 

segundo, textos críticos. Jarouche (2005) observa que esta é uma edição do ramo 

sírio, sob a responsabilidade do crítico e filólogo Mushsin Mahdi, que apresenta um 

trabalho feito com extremo rigor. O texto-fonte de Mahdi é o manuscrito mais antigo 

dessa obra, que pertenceu a Jean-Antoine Galland. 

 Essas edições são utilizadas, como fonte de pesquisa para pesquisadores 

orientalistas e tradutores dessas antigas narrativas. No que diz respeito à estrutura 

formal, as Mil e uma noites apresenta uma estrutura peculiar: o encaixamento de 

narrativas. A história da princesa Scherezade se apresenta como uma espécie de 

moldura para as demais histórias, que, encaixadas nessa moldura vão sendo 

contadas pela personagem, noite após noite. Para Tzevezan Todorov: 

 

[...] a narrativa encaixante é a narrativa de uma narrativa. Contando a 
história de uma outra narrativa, a primeira atinge seu tema essencial, e ao 
mesmo tempo, se reflete nessa imagem de si mesma; a narrativa encaixada 
é ao mesmo tempo a imagem dessa grande narrativa abstrata da qual todas 
as outras são partes ínfimas, e também da narrativa encaixante, que a 
precede diretamente (TODOROV, 1979, p. 126). 

 

O encaixe de narrativas está presente na narrativa das Mil e uma noites, e 

em Vozes do deserto, contudo, a história que importa para a voz narrativa é a de 

Scherezade. São descritas as estratégias de sobrevivência e de sedução, as 

angústias e incertezas da jovem que pretende dominar a vontade do Califa.  O 

romance atualiza, portanto, a narrativa que serve como moldura dos contos das Mil 

e uma noites. 
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Assim como nas narrativas orientais, as personagens femininas do romance 

de Piñon aparecem com os nomes semelhantes: Scherezade, a fabuladora de 

histórias e sua irmã Dinazarda.  Na narrativa romanesca, criar e narrar histórias são 

estratégias utilizadas por Scherezade para o enfrentamento da morte que paira, não 

apenas sobre sua cabeça, como também sobre as cabeças das mulheres do 

califado.  

No romance são ressaltadas as diferentes posturas das personagens diante 

da morte. É com a ajuda de Dinazarda e Jasmine que Scherezade organiza as 

narrativas recolhidas no cotidiano das ruas e dos mercados populares, com um 

único objetivo: o de seduzir a mente do Califa, estimulando sua imaginação com 

relatos onde predomina o maravilhoso. 

Trata-se de uma obra contemporânea, cuja estrutura está permeada de 

diálogos com narrativas remotas. Um romance que atualiza imagens míticas.  E essa 

particularidade foi o ponto de partida para a principal questão que gerou esta 

pesquisa, conduzindo as reflexões para um objetivo principal: investigar a 

atualização dos mitos de Hermes, Eros e Tânatos, em Vozes do deserto, de Nélida 

Piñon.  Considerando-se, portanto, como objetivo principal a atualização mítica 

nessa obra de Piñon, é possível estabelecer os objetivos específicos deste trabalho.  

O primeiro objetivo específico é apontar na narrativa a presença de mitemas 

que conduzem ao mito de Hermes. Segundo Gilbert Durand (1983), elementos 

desse mito caracterizam o pensamento, a literatura e a arte do século XX. A partir da 

crescente importância de uma simbólica presidida pelo mito de Hermes, emergiu 

nesse período o mitema da alteridade, que também implica a problemática da 

iniciação, compreendida como ―o passo que leva de uma vida a outra vida diferente; 

o processo que vai do Mesmo ao Outro‖ (DURAND, 1993, p. 313). 
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Outro objetivo é a identificação de tensões entre Eros e Tânatos, 

especialmente nos mitos cosmogônicos atualizados no romance. A partir da 

representação da personagem Scherezade é possível observar a tensa relação 

entre vida e morte, além da contraposição entre o desejo de lutar pela sobrevivência 

e a missão que a corajosa jovem se propôs a cumprir. Nos processos de 

atualizações míticas, observa-se que, na obra de Nélida Piñon, são retomados 

temas fundamentais da literatura ocidental, como a morte, os percursos iniciáticos e 

a criação literária.  

Piñon coloca, lado a lado, em tenso embate, imagens de morte e de vida. 

Enquanto a personagem do Califa representa a morte, não apenas para Scherezade 

como também para as demais mulheres do reino, as histórias contadas pela jovem 

são sementes de vida. Sob ameaça de morte, Scherezade cria, por meio da palavra, 

fascinantes mundos narrados.  

Para alcançar os objetivos propostos, esta investigação tem como principal 

suporte teórico as teorias e as discussões em torno dos estudos do imaginário, 

segundo as propostas de Gilbert Durand. Também foram utilizados estudos 

interdisciplinares, buscando elucidar a conexão entre mitos primitivos e o processo 

de atualização na obra Vozes do deserto. 

O imaginário é compreendido por Durand como o conjunto das criações da 

imaginação e referência última de toda a produção humana, sendo o mito sua 

manifestação discursiva. Porquanto, o mito exprime não apenas a condição do 

homem como também as relações sociais no grupo onde surge, configurando-se em 

formas narrativas que veiculam imagens simbólicas, calcadas em arquétipos 

universais.  
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Esses símbolos e arquétipos reaparecem, periodicamente, nas criações 

artísticas individuais, entre elas, a criação literária. Como modo de representação de 

um determinado povo e de distintas culturas, os símbolos assumem diferentes 

sentidos. Seu valor vai além do significado evidente, ou seja, há por trás do símbolo 

uma mensagem implícita. Os arquétipos, por sua vez, se apresentam como modos 

universais de representação, cujo valor simbólico será sempre o mesmo em 

diferentes culturas e povos. 

Para explicitação dos mitos, dos símbolos e dos arquétipos no romance 

Vozes do deserto, a hermenêutica simbólica, como método de pesquisa, apoia as 

ações necessárias à concretização do que foi proposto nos objetivos. Esse método 

de abordagem amplia os sentidos do texto e possibilita o diálogo com outras 

disciplinas das ciências humanas, num momento em que a procura de novos 

paradigmas tem ensejado cada vez mais a necessidade de uma abordagem 

interdisciplinar na busca do conhecimento. Também se pretende, neste trabalho, 

utilizar a ―mitodologia‖ proposta por Durand.  

O termo ―mitodologia‖ é resultante de um jogo de palavras e pode ser 

compreendido como a reconciliação entre os poderes do raciocínio com os poderes 

da imagem e do símbolo, considerando-se a reunião de várias áreas do 

conhecimento de forma interdisciplinar.  

Conforme Durand (2002) a mitodologia estrutura-se sobre o dinamismo 

interno que leva as imagens a se organizarem em narrativas, expressas pelo texto 

literário, oral ou escrito, e tem como procedimento a identificação dos mitos, latentes 

ou manifestos, que estão presentes em todas as narrativas. Com a utilização da 

mitodologia, o que se pretende é analisar o romance de Nélida Piñon sob a 

perspectiva da mitocrítica, proposta por Gilbert Durand.  A mitocrítica se apresenta 
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como um método de crítica literária que busca pôr a descoberto os núcleos míticos 

da obra de um autor, apresentando-se como um caminho distinto para enriquecer as 

possibilidades hermenêuticas dos textos.  

E para concretização deste trabalho, o dividimos em três capítulos. O 

primeiro, que tem como título ―A crítica do imaginário no século XX‖, de forma 

sucinta a é apresentada obra de Gaston Bachelard, seguida da perspectiva 

oferecida por Gilbert Durand sobre o imaginário humano, assim como alguns dos 

elementos teóricos relativos à mitocrítica e à mitanálise e a atualização mítica na 

literatura ocidental.  

O segundo capítulo, intitulado ―As representações da morte e do erotismo 

em Vozes do deserto”, são abordadas questões relativas às imagens de Eros e às 

representações da Noite e da Morte no romance, assim como o papel da memória 

dentro da narrativa para as personagens. 

Por fim o terceiro capítulo, que tem como título ―Nélida Piñon e seus mundos 

narrados‖, dividido em cinco subcapítulos, nos quais são relacionados os mitemas 

do mito de Hermes, além de reflexões sobre o poder dos seres ínfimos na narrativa 

de Piñon, assim como seu engajamento no exercício de escritora contemporânea.  
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1  A CRÍTICA DO IMAGINÁRIO NO SÉCULO XX 

 

 

Não existe mito de um lado e a realidade de outro. O 
imaginário não apenas faz parte da realidade humana, ele a 
caracteriza e a engendra. 

                                            Nancy Huston 
 
 
[...] tal mister narrativo advindo um conjunto com o qual formar 
enredo com habilidade de difundir versões, ações, o turbilhão 
dos sentimentos, de estremecer a psique dos seres, de 
armazenar o substrato civilizador. Para que, de tantas medidas, 
redunde uma narrativa identificada com a estranha alquimia do 
coletivo que perpassa a literatura. 

                                            Nélida Piñon  
 
 
 

A crítica do imaginário ganhou forças em meados do século XX, em um 

período marcado por ideias que levaram grandes mudanças a todas as áreas do 

conhecimento. Segundo Jean-Yves Tadié (1992), no domínio das artes essas 

mudanças também ocorreram, e no que diz respeito ao estudo do texto literário, 

novas correntes de pensamento e novos métodos surgiram para ampliar as 

possibilidades de análise. Para Tadié, a interdisciplinaridade foi mais uma das 

aquisições para os estudiosos das representações modernas:  

 

[...] a crítica literária e a teoria da literatura sofreram modificações 
consideráveis, durante o século XX, sob a influência de disciplinas 
próximas: linguística, psicanálise, sociologia, filosofia. O diálogo mantido 
pela cultura deu origem a novos métodos que colocaram um ponto final na 
ideia de que havia uma maneira única de comentar textos (1992, p. 13-14). 

 

Nascida no século XX, a crítica do imaginário lança-se não só à análise das 

imagens poéticas presentes no texto, como também perscruta o caminho percorrido 

pelas imagens literárias até chegarem ao receptor. De acordo com a crítica do 
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imaginário, o contexto sócio histórico da criação literária deve ser considerado, 

assim como o leitor, que atua como agente organizador dessas imagens. 

 

1.1 O Circulo de Eranos e os estudos do imaginário  

  

Para os estudos do imaginário, assim como as pesquisas, as publicações do 

antropólogo Gilbert Durand (1921 - 2012), alargaram os horizontes da nova crítica. 

Ele lecionou na Universidade de Grenoble, na França, instituição onde, em 1966, 

criou, juntamente com os professores Léon Cellier (1911 - 1976) e Paul Deschamps 

(1888-1974), o Centro de Pesquisas sobre o Imaginário, ligado à Faculdade de 

Letras da Universidade de Grenoble.  

Esse grupo de pesquisadores buscava encontrar unidade e coerência nas 

reflexões sobre o imaginário e a imaginação simbólica e foi a partir dessas 

pesquisas que Durand propôs a Teoria Geral do Imaginário apoiada teoricamente 

sobre as propostas da fenomenologia dinâmica de Gaston Bachelard, de quem 

Durand foi discípulo, e nas investigações do Círculo de Eranos, fundado em 1933 

por Olga Froebe-Kapteyn (1881-1962). 

O Circulo de Eranos promovia reuniões anualmente em Ascona, uma 

comuna do Cantão de Tessino, na Suíça. Desses encontros participavam 

intelectuais com orientações de pensamentos diversos. Os pesquisadores do grupo 

de Eranos desenvolveram estudos em: religiões comparadas, história, crítica 

literária, arte, folclore, psicologia analítica e arquetípica.  

Eram membros do círculo de Eranos, os pesquisadores: Carl-Gustav Jung 

(1875-1961), Gaston Bachelard (1884 – 1962), Mircea Eliade (1907-1986), Henry 

Corbin (1903-1978), Joseph Campbell (1904 - 1978), Herbert Read, (1839 -1968), 
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Erich Neumann (1905 - 1960), Ernst Cassier (1874-1945), Claude Lévi-Strauss 

(1908-2009), e Marie Loise von Franz (1915 - 1998).  

 

1.2 Gaston Bachelard e a poética da criação 

 

Segundo Jean-Yves Tadié (1992), o primeiro pesquisador a sistematizar os 

estudos sobre o papel da imaginação e do psiquismo na criação literária, foi Gaston 

Bachelard. De origem francesa, Bachelard, epistemólogo, filósofo das ciências e 

professor na Universidade Sorbonne, também se dedicou à análise de poesia.  

Publicou inúmeras obras, e dentre as principais relacionadas à imaginação e 

criação poética destacamos: A psicanálise do fogo (1937); A água e os sonhos 

(1942); O ar e os sonhos (1943); A terra e os devaneios do descanso, A terra e os 

devaneios da vontade (1948); A poética do espaço (1957); A poética do devaneio 

(1960); A chama de uma vela (1961). 

Através dos conhecimentos adquiridos acerca das ciências filosóficas e 

psicanalíticas, Bachelard identificou na obra literária imagens poéticas e metafóricas. 

No decorrer de suas pesquisas, Bachelard (1988) percebeu que as imagens são 

criadas a partir de um processo racional, porém, com fundo afetivo.  

Dentre os muitos trabalhos resultantes de suas pesquisas, nove são 

dedicados ao estudo da imaginação e da criação poética. Segundo o professor e 

filósofo José Américo Motta Pessanha, a partir de duas importantes obras, A 

psicanálise do fogo (1938) e Lautréamont (1940), observa-se a manifestação de 

duas correntes de pensamentos predominantes: 

 
[...] duas importantes influências que perdurarão ao longo de sua obra, 
embora manipuladas e transfiguradas: a do surrealismo e a da psicanálise. 
Esta Bachelard aplicará à psicologia coletiva buscando fazer não apenas a 
―psicanálise do conhecimento objetivo‖, como também a ―psicanálise dos 
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elementos‖ (terra, ar, água e fogo), fontes dos arquétipos do imaginário 
poético (PESSANHA, 1978, p. VII).  

 

No contato com os trabalhos de Edmund Husserl (1859 - 1938), matemático 

e filosofo alemão, Bachelard se distanciou da filosofia tradicional e se aproximou da 

fenomenologia moderna. Em suas últimas publicações, Bachelard enfatiza que o 

método de estudo adotado por ele para apreensão de uma imagem poética é o 

fenomenológico: 

 
[...] escolhi a fenomenologia na esperança de reexaminar com um olhar 
novo as imagens fielmente amadas, tão solidamente fixadas na minha 
memória que já não sei se estou a recordar ou a imaginar quando as 
reencontro em meus devaneios (1988, p. 2).   

 

Assim como Husserl, Bachelard entendia que o método fenomenológico 

consistia em mostrar, em apresentar o fenômeno, buscando descrevê-lo e 

esclarecê-lo. Objetos, sensações, recordações, tudo deveria ser estudado tal como 

aparecia para o sujeito, sem interferência de regras de observação. Como o objeto 

de estudo é o fenômeno em si, estudava-se, exatamente, aquilo que aparecia ao 

investigador.    

Bachelard (1988, p. 1), refletiu sobre a origem das imagens, buscou 

entender a originalidade e os processos de produção da imaginação humana. Para o 

filósofo da imaginação, uma imagem poética pode ser ―o germe de um mundo, o 

germe de um universo imaginado diante do devaneio de um poeta‖. E diante da 

consciência do mundo criado, a ―consciência de maravilhamento [...] abre-se com 

toda ingenuidade‖.  

No que diz respeito ao maravilhamento em poesia, Bachelard acrescenta 

que há ―a alegria de falar‖ (1988, p. 3), e que a imagem poética é ―um novo ser da 

linguagem‖. E na utilização do método fenomenológico, Bachelard afirma que o 

procedimento exige que o fruidor, ou seja, o poeta ative sua ―participação na 
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imaginação criante‖. E disso resulta a compreensão, da origem da imagem, e a 

forma como ela foi redobrada, além da percepção do que ela proporcionou ao ser 

que se maravilhou diante dela.  Portanto, como afirma Bachelard (1988, p. 3), ―a 

imagem poética, em sua novidade, abre um porvir da linguagem‖. 

Bachelard enfatiza que o modo como a imagem é analisada pelo 

fenomenológo é diferente do modo como o psicólogo observa a imagem. pois 

enquanto este ―descreve aquilo que observa, mede níveis e classifica tipos‖ (1988, 

p. 2), aquele, como investigador da imagem, busca compreender a intencionalidade 

poética, isto é, o surgimento do fenômeno, que, para ele, é a imagem poética. Isso 

porque para os psicanalistas freudianos a imagem é interpretada como fruto de um 

trauma, e de um recalque. Já para Bachelard, a imagem não tem passado e nem 

presente. 

De acordo com Bachelard, na perspectiva da fenomenologia, a imagem 

poética nova torna-se ―simplesmente, uma origem absoluta, uma origem de 

consciência. Nas horas de grandes achados, uma imagem pode ser o germe de um 

mundo, o germe de um universo imaginado diante do devaneio de um poeta‖ (1988, 

p. 1). Bachelard valoriza o devaneio humano, pois é nesse momento que surgem as 

melhores imagens poéticas. Posteriormente, em uma segunda etapa do processo de 

criação, a consciência organiza e registra literariamente essas imagens. 

 

1.3 O iconoclasmo no Ocidente 

 

As reuniões dos integrantes do Circulo de Eranos foram de suma 

importância para os estudos sobre o imaginário e a imaginação simbólica.  Durante 

os encontros Durand participou como aluno, e a partir disso se dedicou a 
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sistematização dos diferentes estudos das imagens. A obra durandiana é extensa, 

são inúmeros artigos e ensaios apresentados em conferências e congressos, que 

posteriormente foram reunidos e publicados em forma de livros.  

Entre suas principais obras, traduzidas para o português, estão: As 

estruturas antropológicas do imaginário (1960); O cenário mítico de A cartuxa de 

Parma (1961); A imaginação simbólica (1964); A fé do sapateiro (1984); Campos do 

imaginário (1996) e O imaginário: ensaio acerca das ciências e da filosofia da 

imagem (1994). Outra obra de importância, especialmente para os objetivos desta 

dissertação, é De la mitocrítica al mitoanálisis: figuras míticas y aspectos de la obra 

(1979). 

Em O imaginário: ensaio acerca das ciências e da filosofia da imagem 

Durand (2004) observa que a rejeição à imagem no Ocidente tem origem na história 

dos primeiros judeus monoteístas, e consequentemente nas religiões que derivaram 

desses povos. A negação da imagem, para Durand, inicia nas narrativas bíblicas em 

um dos livros o ―Pentateuco‖, da Bíblia Sagrada. Mais especificamente, no livro do 

―Êxodo‖, cujo significado da palavra é: saída. 

 Segundo a Bíblia Sagrada (2008), Moisés, era origem israelita, foi 

encontrado pela filha do faraó às margens do Rio Nilo. Foi criado segundo a cultura 

egípcia, mas quando soube que descendia dos israelitas, e que os mesmos por mais 

de quatrocentos anos, eram escravizados pelas diversas gerações faraônicas, 

Moisés entendeu que não poderia continuar morando naquela terra. Decidiu fugir 

para o deserto, e lá permaneceu durante quarenta anos.  

Segundo a voz narrativa da Bíblia Sagrada (2008), em forma teofânica Deus 

apareceu a Moisés, e o desafiou a voltar ao Egito e pedir ao faraó que libertasse o 

povo hebreu. A libertação foi concedida depois da décima praga contra o povo 
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egípcio. Ao receberem autorização para deixarem o Egito, os hebreus foram para o 

deserto do Sinai, no Oriente Médio.  

Portanto, foi nesse lugar que Deus, Yawé, como é reverenciado pelos 

judeus, entregou a Moisés os dez mandamentos da lei mosaica.  No livro do Êxodo 

20. 4, 5, encontra-se a referência que Durand (2004) considera como o início da 

negação da imagem:  

 

Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de 
escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem 
embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra (BÍBLIA SAGRADA, 
2008, p. 103).  
 

De acordo com Durand é a partir desse relato bíblico, e na sequência de 

outros episódios narrados no ―Novo Testamento‖, que são observadas influências 

das religiões monoteístas: o Judaísmo; o Cristianismo e o Islamismo sob outras que 

se originam dessas. Além disso, o antropólogo das imagens observou que nas 

religiões monoteístas há presença do pensamento socrático, ou seja, valorização do 

pensamento binário:  

 

O método da verdade, oriundo do socratismo e baseado numa lógica binária 
(com apenas dois valores: um falso e um verdadeiro), uniu-se desde o início 
a esse iconoclasmo religioso, tornando-se com herança de Sócrates, 
primeiramente, e Platão e Aristóteles em seguida, o único processo eficaz 
para a busca da verdade (DURAND, 2004, p. 9).  

 
 

E esse modo de pensar sobre as coisas ainda continua a influenciar o 

raciocínio lógico sedimentado por Aristóteles, que viveu no século IV a. C.. Para 

Durand, o caminho de acesso à verdade foi o da experiência dos fatos, das certezas 

da lógica, é para chegar à definição de verdadeiro estabeleceu-se um raciocínio 

binário, dialético que só aceita dois princípios: falso e verdadeiro; nesse sentido há 

exclusão de um terceiro elemento.  
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E dentro desse pensamento, a imagem, segundo Durand (2004), não pode 

ser reduzida a uma definição binária, porque assim será desvalorizada, considerada 

como ambígua e incerta. Para o antropólogo, a imagem se desenvolve dentro de 

uma descrição infinita, de uma contemplação inesgotável, ela propõe uma realidade 

velada, ao contrário da lógica aristotélica que exige clareza e assimetria. 

 Ainda sobre o iconoclasmo dentro da religião, Durand ressalta que a 

mensagem cristã foi difundida em grego, na língua de Aristóteles, e o apóstolo 

Paulo, judeu convertido ao Cristianismo, foi quem sistematizou o pensamento cristão 

tendo como base os Evangelhos, os quais foram traduzidos em grego.   

Nesse sentido, por volta do século VIII d. C., as imagens se tornaram um 

problema crucial para os cristãos helenizados, mesmo porque, os cidadãos eram 

formados na cultura grega, e, ao se converterem ao Cristianismo, deveriam 

abandonar o culto aos deuses e à adoração às imagens.  

Enquanto isso, a religião islâmica ganhava novos adeptos em diferentes 

territórios, e como povos monoteístas, pregavam a adoração somente a Alah e 

nenhuma outra imagem, e foi a partir disso que os imperadores de Bizâncio, antigo 

império Bizantino em Roma, se sentiram ameaçados com a rapidez que a expansão 

mulçumana acontecia, e promoveram uma mudança para recuperar a credibilidade 

da religião cristã diante dos fiéis:  

 

[...] sob o pretexto de enfrentar a pureza iconoclasta do Islã ameaçador, 
destruíram, durante quase dois séculos (730-780 e 813-843), as imagens 
santas guardadas pelos monges que acabaram perseguidos como idólatras 
(DURAND, 2004, p. 11).  
 

Por isso, as práticas de adoração cristã que antes eram livres passaram a 

ser monitoradas com fim de manter a religião pura, assim como a islâmica. Durand 
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(2004) observa que, enquanto isso acontecia a disseminação do Cristianismo no 

Ocidente.  

Por volta do século XIII da era Cristã, os textos de Aristóteles foram 

descobertos, por um muçulmano sábio. Com o nome de Averroes de Córdoba 

(1126-1198), da Espanha. Averroes reencontrou e traduziu para o árabe os escritos 

de Aristóteles. E na sequência desse acontecimento, filósofos e teólogos cristãos 

que tiveram acesso às traduções passaram a lê-las com profundo interesse.  

E o mais influenciado pela filosofia de Aristóteles foi São Tomás de Aquino, 

que não só estudou como procurou conciliar o racionalismo aristotélico com as 

verdades da fé numa suma teológica, e essa foi adotada como filosofia oficial da 

Igreja Romana, e de toda escolástica controlada por ela durante os séculos XIII e 

XIV.  

Mesmo com a retomada do pensamento binário, é nos séculos XIII e XIV 

que as ordens dominicanas e franciscanas, isoladas nos mosteiros, criaram 

esculturas e pinturas sacras. Nem mesmo a resistência bizantina foi capaz de deter 

a imaginação dos jovens monges, mesmo porque acreditavam que:  

 

[...] pela imagem (imago) que a alma humana representa com maior 
exatidão ainda as virtudes da santidade. Por fim atinge-se a etapa suprema 
do caminho: Deus tem o poder de conceder à alma santa uma 
―semelhança‖ (similitudo) à sua própria imagem e a alma criada será 
reconduzida ao Deus Criador seguindo os graus das três representações 
imaginárias: o vestígio, a imagem propriamente dita e a semelhança 
(DURAND, 2004, p. 20).   

 

Mas com a Reforma Luterana, ocorrida no século XVI, a Igreja foi dividida 

em dois grupos: o primeiro, protestante, liderado por Martinho Lutero (1483-1546), 

que combateu a estética das imagens e a extensão do sacrilégio nos cultos aos 

santos; e o segundo pela Igreja Católica. Por outro lado, para Durand (2004), a 
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Reforma Protestante valorizou o culto às Escrituras, ou seja, o estudo mais 

detalhado da Bíblia Sagrada, e inseriu na liturgia dos cultos a música.  

Enquanto isso, como forma de contestar a Reforma Protestante, a Igreja 

Católica propõe a Contra Reforma. De acordo com Durand (2004), a Contra 

Reforma caracteriza-se por posturas antagônicas, em relação aos reformadores 

protestantes: valorização das imagens da Família de Jesus, em esculturas e em 

telas; e a criação da Companhia de Jesus, padres missionários e educadores que 

tinham como objetivo expandir os domínios da Igreja. 

Mesmo com essas mudanças, nos séculos XVII e XVIII, o que prevaleceu foi 

o pensamento racionalista, embasado nos princípios aristotélicos. Grandes 

pensadores desses séculos: Galileu Galilei (1564-1642), de origem italiana, além de 

filósofo era físico e matemático; René Descartes (1596-1650), de origem francesa, 

era filósofo, físico e matemático; David Hume (1711-1776), escocês formado em 

filosofia e história; e Isaac Newton (1642-1727), inglês com múltiplas formações, 

físico, matemático, astrônomo, alquimista, filósofo natural, e teólogo.  

Segundo Durand, foram esses homens que, segundo o princípio do falso e 

do verdadeiro, procuraram comprovar os seus experimentos. Outro grande 

pensador, para Durand (2004), foi Immanuel Kant (1724-1804) cujo pensamento 

para era:  

 

[...] um limite intransponível entre o que pode ser explorado (o mundo do 
fenômeno) pela percepção e a compreensão, pelos recursos da Razão 
pura, e o que permanecerá desconhecido para sempre, como o campo das 
grandes questões metafísicas – a morte, o além e Deus (o universo do 
―númeno‖)... – as quais, com suas soluções possíveis e contraditórias, 
constituem as ―antinomias‖ da Razão (DURAND, 2004, p. 14).  

 
 

O iconoclasmo das imagens, com maior intensidade, perdurou até os 

movimentos pré-romântico e romântico. É no Romantismo que acontece o 
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rompimento da arte com a religião, e com isso a arte passa a ser entendida como 

campo do conhecimento distinto à religião. Mesmo com o rompimento, segundo 

Durand, a arte dos românticos ainda era pautada pelos padrões aristotélicos, isso 

porque, nas representações, há tentativa de conciliar imaginação e razão.  

Para Durand (2004, p. 29), o movimento que consolidou e valorizou as 

imagens foi o Simbolismo, ―Será preciso aguardar a chegada da corrente 

―simbolista‖ para desprezar a perfeição formal e elevar a imagem icônica, poética, 

até musical, à evidência e conquista dos sentidos‖. Portanto, com os artistas desse 

movimento, a história da imagem no Ocidente assume outra configuração: a de 

valorização. 

 

1.4 Gilbert Durand e o imaginário 

 

Para Durand (2002), todo pensamento humano, por ser representação, 

passa por articulações simbólicas. O imaginário deve ser compreendido como uma 

reserva arquetípica e inconsciente da totalidade das representações humanas, 

configurando-se como um conector obrigatório, por meio do qual se formam essas 

representações.  

Durand (2004) observou que na Grécia Clássica, quando prevalecia o 

pensamento da lógica binária, do falso ou verdadeiro, o mito foi renegado e lançado 

no campo da sensação. E nesse sentido, as narrativas míticas eram entendidas 

como algo que vinha da tradição popular e não poderiam ser provadas.  

Essa compreensão acerca do mito foi postulada por Sócrates, e 

posteriormente, endossada por seu discípulo Platão. Mas para Maria Zaira Turchi, 

em seu artigo ―A crítica do imaginário: percursos e perspectivas‖, Platão ao tentar 
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negar o mito, criou mitos próprios, como os ―da alma, do esquecimento e da 

recordação, do nascimento do mundo e da vida no além‖ (2003, p. 14). Na tentativa 

de negar o inegável, Platão atualizou os mitos cosmogônicos.  

Na tentativa de racionalizar, e materializar o mito, o pensamento ocidental 

contemporâneo o associa à fábula, atribuindo-lhe o mesmo significado que foi 

atribuído por Aristóteles, na Poética: 

  

[...] a reunião das ações; caráter, aquilo segundo o que dizemos terem tais 
ou tais qualidades as figuras em ação; ideias, os termos que empregam 
para argumentar ou para manifestar o que pensam [...] A fábula é, pois, o 
princípio, a alma, por assim dizer, da tragédia, vindo em segundo lugar os 
caracteres (1981, p. 25-26).  

 

Por outro lado, no grego antigo, o termo ―Μχθορ‖ é definido pelo lexicólogo 

Isidro Pereira (sd, p. 380) como: “palavra, discurso; ação de recitar, de dizer um 

discurso; rumor; anúncio, mensagem; diálogo, conversação; conselho, ordem, 

prescrição; resolução, projeto; lenda, conto fabuloso, mito; fábula, apólogo‖. Trata-se 

de um termo com diferentes significados, todos eles ligados, de alguma forma, aos 

processos discursivos. Mas para os estudiosos das religiões como Mircea Eliade 

(1972, p. 80), o mito se refere às tradições sagradas, e é compreendido como 

―revelação primordial, modelo exemplar‖.  

Para Durand, (1983), o imaginário deve ser compreendido como o conjunto 

das criações da imaginação, sendo o mito a sua manifestação discursiva. Percebido 

como um relato simbólico que passa de geração a geração, o mito é atualizado 

quando transmitido por meio de textos orais ou escritos.  

Durand (2002) recorre às teorias de Carl-Gustav Jung sobre símbolo e 

arquétipo. No capítulo ―Chegando ao inconsciente‖, da obra O homem e seus 

símbolos, Jung define símbolo como ―um termo, um nome ou mesmo uma imagem 
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que nos pode ser familiar na vida diária, embora possua conotações especiais além 

do seu significado evidente e convencional‖ (1964, p. 20). Portanto, para Jung, a 

imagem, o nome ou uma palavra terão sempre um valor simbólico quando o seu 

significado ultrapassar o sentido latente e o senso comum.  

O símbolo diz respeito à produção de uma camada mais profunda da mente 

humana, ou seja, o inconsciente. Por isso, interpretá-lo é um processo demorado e 

difícil, pois o inconsciente é uma camada da psique cuja totalidade nunca será 

atingida ou interpretada pelo homem. Jung (1964) percebeu que o inconsciente não 

é apenas um depósito do passado, de resíduos arcaicos e de traumas pessoais, 

como o queria Sigmund Freud (1856 – 1939), mas um espaço que congrega germes 

de ideias e de situações psíquicas futuras.  

Ao estudar a importância dos sonhos, Jung (1964, p. 69), observou que as 

imagens surgem nos sonhos como fenômenos e são dotadas de significação 

simbólica. Muitas imagens, cujo significado parece inacessível, configuram 

arquétipos ou imagens primordiais. Nesse sentido, os arquétipos ―se repetem em 

qualquer época e em qualquer lugar do mundo – mesmo onde não é possível 

explicar a sua transmissão por descendência direta ou por fecundações cruzadas 

resultantes da migração‖.  

O conceito de arquétipo, para Jung (2000), só pode ser aplicado em 

representações coletivas, que não sofreram interferência da consciência humana, ou 

seja, não foram reelaboradas pelo homem moderno. Portanto, é nesse sentido que o 

arquétipo se relaciona ao mito, ao ensinamento esotérico, e aos contos de fadas 

primitivos. De acordo com Jung, 

 

[...]os mitos são antes de mais nada manifestações da essência da alma foi 
negado de modo absoluto até nossos dias. O homem primitivo não se 
interessa pelas explicações objetivas do óbvio, mas, por outro lado, tem 
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uma necessidade imperativa, ou melhor, a sua alma inconsciente é impelida 
irresistivelmente a assimilar toda experiência externa sensorial a 
acontecimentos anímicos (2000, p. 17-18). 

 

A crítica do imaginário, criada no final do século XIX, inicialmente com 

discussões fenomenológicas acerca da imagem, ao longo da sua história, e 

principalmente com os estudos do Circulo de Eranos, mostrou que os estudos do 

imaginário são caminhos possíveis e válidos na análise da obra de arte.  

Nesse sentido, a pesquisadora e professora de literatura Enivalda Nunes 

Freitas e Souza (2013, p. 175), reafirma ―A crítica do imaginário observa nas artes 

como são traduzidos os arquétipos universais, considerando que os sistemas 

simbólicos estão ligados não só ao sujeito, mas à cultura que os produz‖.  

Por isso, tanto Jung como Durand mostraram profundo interesse pelo mito. 

Ambos reconhecem que o valor semântico excede ao de antigas narrativas de 

caráter religioso. Segundo Durand (2002), o mito é um sistema dinâmico, pois nele é 

possível identificar símbolos e arquétipos que, juntos, sob o impulso de um 

esquema, se organizam em narrativas.  

Segundo Durand (2002), o esquema é um termo que vem do francês schème, 

com o significado de ―forma de movimento interior‖ e ―força afetiva‖.  Não é utilizado 

por ele com o sentido encontrado na terminologia kantiana, de junção entre imagem 

e conceito, mas com o significado de conexão entre as dominantes reflexas e as 

representações, formando o esqueleto dinâmico e funcional da imaginação. Para 

Durand, o esquema é uma generalização dinâmica e afetiva da imagem, um gesto 

primordial da raça humana.  

Em contato com o ambiente natural e social, os gestos, diferenciados em 

esquemas, determinam os grandes arquétipos. É devido à influência das estruturas 
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dos esquemas primordiais que os símbolos se transformam em palavras, e os 

arquétipos em idéias e dessa forma, o mito passa a ser um sistema dinâmico.   

Durand (2002) usa a terminologia constelações, porque foi sugerida pelo 

termo ―enxame‖ de imagens, que Jacques Soustelle (1912-1990) etnólogo francês, 

criou para expressar a densidade semântica das narrativas míticas, contestando a 

linearidade das ―cadeias‖ saussureanas. Não sendo de natureza linguística, o 

símbolo não se desenvolve numa só dimensão, apresentando um caráter 

pluridimensional. Durand propõe um repertório de grandes constelações de 

imagens, que são organizadas a partir das três dominantes reflexas.  

O movimento de convergência conduz os enxames de imagens a se 

disporem em torno de núcleos organizadores, os quais a arquetipologia 

antropológica deve esforçar-se por distinguir através de todas as manifestações 

humanas da imaginação.  Durand observa que as constelações se organizam, ao 

mesmo tempo, em torno de imagens de gestos, de esquemas transitivos e de pontos 

de condensação simbólica.  

Sobre o termo ―estrutura‖, Durand (2002, p.63) ressalta o quanto ele é 

flutuante e ambíguo na língua francesa, já que esse mesmo termo traduz Gestalt, 

―forma intuitiva‖, e Aufbau ―princípio organizador‖. Para Durand, a estrutura implica 

um dinamismo transformador, constituindo-se de um conjunto de elementos 

heterogêneos, reunidos empiricamente em uma permanência. A estrutura é uma 

forma transformável, que desempenha o papel de, ―protocolo motivador para todo 

um agrupamento de imagens e suscetível ela própria de se agrupar numa estrutura 

mais geral‖ (DURAND, 2002, p.63).  

E, ainda para o antropólogo, todo o imaginário humano se articula por meio 

de, ―estruturas plurais e irredutíveis, limitadas a três classes que gravitam ao redor 
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dos processos matriciais do separar, incluir e dramatizar, ou pela distribuição das 

imagens de uma narrativa ao longo do tempo‖ (DURAND, 2004, p. 40). 

Na tentativa de valorizar e ampliar a crítica do imaginário Durand (2002) 

sistematizou as pesquisas do imaginário em dois grandes regimes de imagens: o 

regime diurno e o regime noturno. O regime diurno engloba as estruturas 

esquizomorfas, ligadas à dominante postural, e caracteriza-se pelas imagens 

antitéticas e pela rigorosa separação entre opostos. Já o regime noturno acomoda 

as estruturas sintéticas, ligadas à dominante copulativa, e as estruturas místicas que 

são próprias da dominante digestiva. Assim, esse regime distingue-se do anterior 

pela conciliação dos opostos e pela eufemização. 

Com a sistematização das teorias do imaginário, Durand trouxe novas 

possibilidades de estudo, isso porque, o que ele procurou entender é o trajeto 

antropológico da imagem, ou seja, ―[...] a incessante troca que existe ao nível do 

imaginário entre as pulsões subjetivas e assimiladoras e as intimações objetivas que 

emanam do meio cósmico e social‖ (2002, p. 41). 

 Para isso o antropólogo partiu do pressuposto de que, em algumas 

narrativas, é possível observar a presença do mito, que pode se manifestar de forma 

patente ou subjacente, já que ―[...] o mito conta-se‖ (1983, p. 27). E, ainda para ele, 

―mito engloba para nós quer o mito propriamente dito, ou seja, a narrativa que 

legitima esta ou aquela fé religiosa ou mágica, a lenda e as suas limitações 

explicativas, o conto popular ou a narrativa romanesca‖ (DURAND, 2002, p. 356) 

Diante desse pressuposto, Durand entendeu que era preciso criar um 

método de análise do mito e tanto a mitocrítica como mitanálise propostas por ele 

ajudam identificar a narrativa mítica patente ou subjacente em uma obra de arte. 
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1.5 A mitodologia durandiana: da mitocrítica à mitanálise  

 

Em Mito e sociedade: a mitanálise e a sociologia das profundezas (1983), 

texto proferido em uma conferência em 1982, na Universidade Nova de Lisboa, 

Durand salientou a relação existente entre os momentos históricos da humanidade 

com narrativas míticas. Como Bachelard, Durand procurou entender a natureza da 

imagem poética, mas pelo viés mítico. Também criou e atualizou conceitos e 

métodos de estudos: a mitocrítica e a mitanálise. 

Nesse sentido, a mitocrítica, proposta por Durand (1983), busca identificar 

os núcleos míticos das obras de arte, evidenciando os mitos diretores, e os latentes 

ou manifestos, considerando suas transformações mais significativas na obra de um 

artista. Essa metodologia de análise para os estudos literários acabam por ampliar 

os limites do estritamente literário, indo ao encontro de questões históricas, sociais e 

culturais.  

Se na mitocrítica há possibilidade de estudar o mito em uma única obra 

artística, na mitanálise o pesquisador da imagem mítica poderá identificar os 

mitemas não só de uma obra, como também, de um contexto sócio histórico e até 

mesmo o mito da imaginação criadora, ou seja, os mitos pessoais do escritor. 

Conforme Durand (1983) há uma passagem de um método para o outro, ou seja, 

depende do objetivo da análise.  

Em termos metodológicos para os estudos literários, a abordagem da obra 

deve ser realizada, segundo Durand (1983), da seguinte maneira: identificar no texto 

as recorrências dos mitemas, que são as menores unidades de um discurso 

miticamente significativo: ―Os mitemas são os pontos fortes, repetitivos, da narrativa‖ 

(1983, p. 29). Além de serem unidades pequenas, são significativas para os  
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métodos. E no que diz respeito ao romance, Vozes do deserto, observou-se que as 

inúmeras repetições e as tensões em torno da personagem Scherezade  

encaminham a narrativa para os mitemas da morte, do erotismo e do hermetismo. 

 

1.6 Os mitos e suas atualizações na literatura ocidental 

 

Em De la mitocrítica al mitoanálisis: figuras míticas y aspectos de la obra 

(1993), por meio da mitocrítica e da mitanálise, Durand descreve como se dá o 

processo de atualização mítica em períodos históricos, e em diferentes movimentos 

e produções literárias. As obras de distintos autores foram analisadas, nelas o 

estudioso das imagens identificou representações relacionadas às posturas humana 

e sua relação com os mitos.  

Para isso, Durand analisa as produções e o contexto histórico a partir do século 

XVIII, relacionando-o com o mito de Prometeu. E o período seguinte, o XIX, ao mito 

de Ícaro os grandes avanços tecnológicos são associados, e a produção artística e o 

modo como os artistas viviam se relacionam com o mito de Dioniso. O último 

momento, o XX, apresenta característica do mito de Dioniso, mas que aos poucos 

perde forças, e, paralelamente a ele, renasce o mito de Hermes.  

O primeiro século analisado por Durand (1983) apresenta características que 

podem ser associadas ao mito de Prometeu8. Nessa narrativa mítica, é possível 

observar a representação de um conflito que envolve dois seres poderosos: um 

deles, o ser que dá nome ao mito, e liga-se diretamente à vida na terra e aos 

homens que nela foram gerados; o outro é Zeus, uma divindade urânica, terrível, 

vingativa, doadora da vida e da morte.  

                                                           
8 Segundo Junito de Sousa Brandão (1986) Prometeu é o titã, filho de Geia, que ousou enganar Zeus 

em um banquete, e posteriormente, roubou a chama celeste para dá-la aos homens, seus protegidos.  
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O mito pode ser relacionado à história do Ocidente, porque foi o momento 

histórico em que aconteceram inúmeros conflitos, e, em sua maioria, relacionados 

às disputas por terras e expansão política. Na história da literatura ocidental, mais 

precisamente no findar do século XVIII floresceu o Movimento Romântico.  

Durand (1993) observou que nas obras criadas durante o Romantismo 

europeu, as recorrências de mitemas relacionados ao mito de Prometeu se repetiam 

em numerosas obras, por isso o autor, concluiu que o mito de Prometeu foi o do 

findar século do XVIII. Para Durand, entre os autores mais expressivos deste 

movimento estão: Percy Bysshe Shelley (1792–1822), Charles Baudelaire (1821-

1867), e Johann Wolfangang von Goethe (1749 -1832) que foi um dos precursores 

do Romantismo alemão.  

De acordo com Durand (1993), o Romantismo europeu foi marcado pela 

redundância de imagens místicas e intimistas. Nas representações poéticas os seres 

apareceram com fortes características antagônicas, além disso, foi observada uma 

tentativa de conciliação entre o universo poético com o filosófico.  

O século seguinte foi marcado pelo desenvolvimento das ciências biológicas e 

tecnológicas, assim como pela valorização do pensamento racional, por isso Durand 

(1983) o associa ao mito de Ícaro, figura mitológica que, segundo Brandão (1986), 

era filho de Dédalo, engenheiro hábil, construtor de maravilhas mecânicas e do 

extraordinário labirinto.  

Após cair no desagrado do rei Minos, Dédalo foi condenado e lançado, 

juntamente com seu filho no interior de uma terrível construção, onde ser nenhum 

conseguiria escapar. Com penas de pássaros e cera de abelha, Dédalo construiu 

dois pares de asas, e com esse recurso, fugiram do labirinto.  
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Conforme orientação de Dédalo, Ícaro deveria voar em altura mediana, 

evitando subir muito alto, para que o sol não derretesse a cera, e nem descer 

próximo ao mar, pois a umidade se infiltraria nas penas, fazendo com que ficassem 

pesadas. O menino, não resistindo ao impulso de se aproximar do sol, subiu 

demasiadamente. Com o calor dos raios solares a cera se fundiu e as penas se 

soltaram. Sem as asas, Ícaro caiu no mar Egeu, transformando-se em um rochedo.  

Nas representações artísticas e na vida dos artistas, Durand (1993) identificou 

a presença de mitemas do mito de Dioniso. Ícaro e Dioniso dois seres míticos cujas 

características estão presentes no século XIX: o primeiro ligado às ciências; e o 

segundo relacionado à educação como à formação de leitores por meio da literatura.  

Para Durand, Émile Zola (1840 - 1902) está entre os romancistas mais 

significativos do movimento naturalista, isso porque, suas narrativas contemplavam 

questões importantes da época em que foram escritas, e nelas a voz narrativa 

representava as personagens com posturas ideológicas messiânicas e 

progressistas.  

Por outro lado, o século XIX é o período em que os artistas, em grande maioria, 

se envolveram com o álcool e com drogas alucinógenas. Dioniso, o ser mitológico, é 

caracterizado, como deus que promovia êxtase e entusiasmos nos homens, era 

também o deus das bebidas:  

 

[...] Dioniso é certamente o único deus grego que, revelando-se sob 
diferentes aspectos, deslumbra e atraí tanto os camponeses quanto as 
elites intelectuais, políticos e contemplativos, ascetas e os que se entregam 
a orgias. A embriaguez, o erotismo, a fertilidade universal, mas também as 
experiências inesquecíveis provocadas pela chegada periódica dos mortos, 
ou pela mania, pela imersão no inconsciente animal ou pelo êxtase do 
enthusiasmós — todos esses terrores e revelações surgem de uma única 
fonte: a presença do deus. O seu modo de ser exprime a unidade paradoxal 
da vida e da morte. É por essa razão que Dioniso constitui um tipo de 
divindade radicalmente diversa dos Olímpicos (BRANDÃO, 1986, p.138). 
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Segundo Brandão (1986), Dioniso, também conhecido como Zagreu, é 

aquele que, diversas vezes, resistiu a seus opositores, principalmente à deusa Hera, 

esposa de seu pai, Zeus. Como era filho de Zeus e Perséfone, o pequeno Dioniso 

estava destinado a suceder ao pai no governo do mundo. Apesar dos cuidados do 

pai, que o escondeu na floresta do monte parnaso, o bebê foi esquartejado para ser 

cozido em um caldeirão, pelos enviados de Hera. O coração de Dioniso foi salvo por 

Deméter, mãe de Perséfone.  

De acordo com Brandão (1986), em outra versão do mito, o coração de 

Dioniso foi salvo pelo pai, Zeus, que o levou a Sêmele, uma princesa tebana. E ao 

engolir o coração do pequeno Dioniso, Sêmele engravidou e tornou-se a segunda 

mãe do pequeno deus. A deusa Hera, disfarçada como ama de Sêmele, fez com 

que a princesa duvidasse da divindade de Zeus, e pedisse para vê-lo no esplendor 

de sua glória divina.  

Mediante esse episódio, Zeus explicou que esse pedido a levaria à morte, 

mas ela insistiu, e como havia prometido que não lhe negaria nenhum pedido, foi 

obrigado a se mostrar em meio a raios e trovões. O palácio incendiou e Sêmele 

morreu carbonizada. Zeus retirou das cinzas o pequeno Dioniso, ainda em estágio 

fetal, e o colocou em sua coxa, para que ali, bem protegido, pudesse completar a 

gestação. Tão logo nasceu o filho de Zeus, Hermes o recolheu e o levou às 

escondidas para a corte de Átamas, rei beócio de Queronéia, casado com a irmã de 

Sêmele, Ino, a quem o menino foi entregue. 

Para Durand (1983), os mitemas desse mito se relacionam diretamente com 

os acontecimentos históricos mais marcantes do século XX, e entre eles, a 

perseguição a grupos minoritários seguida de genocídios de grupos humanos. 

Portanto, o findar do século XIX é também o século do renascimento de Hermes.    
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Segundo Durand (1993), paralelamente ao mito de Dioniso, o mito de Hermes 

renasceu no findar do século XIX e início do XX. Brandão (1986) afirma que o ser 

mítico Hermes era filho de Zeus com Maia e seu nascimento aconteceu em uma 

caverna do monte Cilene, ao sul da Arcádia. Assim que nasceu foi enfaixado e 

colocado no vão de uma árvore sagrada, o salgueiro, símbolo da fecundidade e da 

imortalidade, por essa razão é associado aos ritos iniciáticos. 

No mesmo dia do seu nascimento, conseguiu desatar os nós das faixas que o 

prendiam. Viajou para Tessália, onde roubou um rebanho que estava sob os 

cuidados do deus Apolo. Hermes amarrou folhas aos rabos dos bois, para que os 

rastros dos animais fossem apagados, e assim conseguiu escondê-los numa 

caverna, e lá mesmo sacrificou duas novilhas, em seguida retornou ao monte Cilene. 

No caminho encontrou uma tartaruga, matou-a e arrancou-lhe a carapaça. Com as 

tripas das novilhas sacrificadas, Hermes fabricou a primeira lira. 

Apolo acusou Hermes de roubar o rebanho, mas Maia não acreditou que o 

filho recém-nascido e completamente enfaixado pudesse ter praticado aquele roubo. 

Apolo apelou para Zeus, que interrogou o filho Hermes, mas esse insistiu na 

mentira. Depois de uma longa conversa, Zeus convenceu-o a não faltar com 

verdade e Hermes concordou desde que, em toda sua vida, ele pudesse meia 

verdade. 

Hermes desde seus primeiros dias realizou negócios. Trocou com Apolo a lira 

que havia inventado pelo rebanho roubado. Enquanto pastoreava inventou a flauta 

de Pã. Apolo, ao ouvir o som produzido pelo instrumento, desejou tê-la e em troca 

ofereceu o cajado de ouro que serviu para guardar o rebanho do rei Admeto. 

Hermes concordou em fazer negócio com Apolo, e em troca, pediu para aprender a 

arte da adivinhação. Desse dia em diante, o cajado de ouro passou a figurar entre os 
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atributos principais de Hermes. Com o passar do tempo, o deus da comunicação 

aperfeiçoou sua arte divinatória, criando a leitura do futuro por meio de pequenos 

seixos. 

Brandão afirma que Hermes é uma divindade, ―[...] complexa, com múltiplos 

atributos e funções‖ (1987, p. 192). As funções de Hermes foram ampliadas pelos 

gregos, fazendo dessa divindade símbolo da trapaça e da astúcia. Hermes é 

considerado o protetor dos viajantes, o deus das estradas, e o guardião dos 

caminhos. E por isso, muitos viajantes adotaram a prática de lançarem pedras à 

beira das encruzilhadas, formando amontoados em honra ao deus. De acordo com a 

tradição grega, Hermes guardava os caminhos da terra, ―[...] uma pedra lançada 

sobre um monte de outras pedras simbolizava a união do crente com o deus ao 

qual, as mesmas são consagradas, pois que na pedra está a força, a perpetuidade e 

a presença do divino‖ (BRANDÃO, 1987, p. 193).  

As sandálias de ouro usadas por Hermes permitiam que alcançasse uma 

incrível velocidade, e à noite, o deus não se perdia, pois dominava as trevas. Além 

de protetor dos viajantes e das estradas, Hermes também era guardião dos 

comerciantes e dos ladrões. 

Hermes se tornou o mensageiro predileto dos deuses, sobretudo de seu pai, 

Zeus, e do casal ctônico, Hades e Perséfone. Segundo Brandão, ―o filho de Maia 

acabou por ser um deus psicopompo, quer dizer, um condutor de almas, tanto do 

nível telúrico para o ctônico quanto deste para aquele‖ (1987, p. 194). Hermes 

transita, portanto, entre os mundos celestes, luminosos, e as sombras dos mundos 

infernais.  

Para Durand (1993), o mito de Hermes é o que mais representa o século XX, 

pois perpassa acontecimentos marcantes da modernidade, tais como a criação de 
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novas tecnologias e de novos meios de comunicação, que favoreceram os grupos 

minoritários com suas reivindicações, que se deram, inicialmente, por meio do 

discurso ideológico, nesse sentido a palavra se tornou uma arma contra os sistemas 

excludentes. E é sobre esse ser mítico que se relaciona com os seres e concilia que, 

no terceiro capítulo, apontaremos os principais mitemas dentro do romance Vozes 

do deserto. 
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2  AS REPRESENTAÇÕES DA MORTE E DO EROTISMO EM VOZES DO 

DESERTO   

 

 

As horas conquistadas à morte impõem tensão ao 
relato e uma brevidade que Scherezade teme não 
controlar até o amanhecer. A cada noite torna-se 
mais penoso defender a vida e a história. Dissimula, 
porém, as vicissitudes que enfrenta, como se, liberta 
dos dispositivos impostos pelo Califa, dispusesse de 
condições privilegiadas.  

Nélida Piñon 
 

 
[...] em todos os níveis da vida humana coexistem a 
morte e a vida, ou seja, uma tensão entre forças 
contrárias, mas Tânatos pode ser a condição 
superior de ultrapassagem de um nível para outro 
nível superior. Libertadora dos sofrimentos e 
preocupações, a Morte não é um fim em si; ela pode 
nos abrir as portas para o reino do espírito para a 
vida verdadeira.  
 
                                            Junito de Sousa Brandão 

 

 

Os regimes da imagem são definidos, de acordo com Durand (2002), pelas 

diferentes posturas que o homem assume diante da morte. Essas diferenças podem 

ser observadas nas obras de arte em geral e, particularmente, nas narrativas 

ficcionais. Enquanto no regime diurno o sentimento do homem se caracteriza pela 

angústia e pelo medo diante da morte, no noturno místico ocorre uma inversão dos 

valores do regime diurno e a morte é eufemizada. Diferente do regime noturno 

místico, o noturno sintético reúne imagens que remetem, tanto à simbólica diurna, 

quanto à noturna mística, caracterizando-se pela alternância dos opostos e pela 

progressão dramática dos eventos.  

No que diz respeito a Vozes do deserto, quando a personagem Scherezade 

decide lutar contra a morte que ameaça as mulheres do califado. Scherezade 

acredita ter as armas necessárias para vencer todos os desafios e se recusa a 
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pensar no que poderá acontecer, caso venha a falhar. De acordo com a voz 

narrativa, ela deseja ―opor-se à desdita que atinge os lares de Bagdá e arredores, 

oferecendo-se ao soberano em sedicioso holocausto‖ (2004, p. 7).  

Por outro lado, as atitudes de Scherezade, após seu casamento com o Califa, 

remetem ao imaginário noturno sintético ou dramático. De acordo com Durand 

(2002, p. 194), os arquétipos e os esquemas desse regime se organizam em torno 

do desejo de dominar o destino e a morte pela repetição dos instantes temporais, 

―operando sobre a própria substância do tempo, domesticando o devir‖.  

Existe, nesse sentido, uma relação de ambivalência entre Eros, Cronos e 

Tânatos, ambivalência essa que vai estimular o ser a desejar a vida, enxergar nas 

ameaças da morte outras possibilidades de existência. O terceiro elemento da 

tensão é a passagem do tempo, sempre ameaçadora, mas não terrível, como no 

regime diurno das imagens. 

Partindo desses pressupostos, neste capítulo serão abordadas questões 

relacionadas às imagens da Noite, da Morte, do Amor, e da Memória presentes em 

Vozes do deserto. Para desenvolvimento deste trabalho será necessário, em 

primeiro lugar, buscar os mitemas atualizados no romance, os quais conduzirão aos 

mitos que perpassam a narrativa de Piñon. 

 

2.1 A insidiosa presença da noite e da morte no romance de Piñon 

 

A gênese do universo e o nascimento dos deuses gregos são contados em 

Teogonia, pelo poeta Hesíodo, nascido na Beócia entre o final do século VIII a. C. e 

o início do século VII a. C.. Nos primeiros versos dessa obra, observa-se a gratidão 

do aedo para com as Musas por terem lhe ensinado ―um belo canto‖ (2010, p. 25). 
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Hesíodo reconhece a importância dessas divindades no processo de criação do 

poema e lhes oferece os oito primeiros versos da Teogonia: ―Elevemos nosso canto 

às Musas heliconíades que habitam o alto e sagrado Monte Helicon e dançam com 

seus delicados pés ao redor de uma fonte de águas sombrias e do altar do poderoso 

Crônida‖ (2010, p. 25).  

Em seguida, Hesíodo descreve a genealogia divina, afirmando que, no início, 

só havia o Caos, matéria informe, e somente depois surgiram os outros deuses: 

 

Geia, de amplo seio, sólido sustento de todos os imortais que habitam o 
cume nevado do Olimpo, o tenebroso Tártaro, nas profundezas da terra de 
vastos caminhos, e Eros, o mais belo dos deuses imortais, aquele que 
enfraquece os membros, dominando o espírito e a vontade prudente no 
íntimo de todos os deuses e de todos os mortais. Também de Caos 
nasceram Érebo e a negra Nix. Então, por sua vez, de Nix nasceram Éter e 
Hêmera, aos quais ela concebeu e pariu após sua união amorosa com 
Érebo (2010, p. 29-30). 

 

O poeta expõe, portanto, a origem do Universo, da primeira geração divina e 

das divindades surgidas do Caos: Geia, Tártaro, Eros, Érebo e Nix. Em seguida, 

Hesíodo apresenta a primeira descendência da deusa primordial Nix (Νύξ), 

personificação da noite, quando esta se uniu a Érebo. Os dois geraram: Éter, 

divindade masculina, que representa a luminosidade celeste, e Hemera, luz diurna e 

personificação do dia.  

Depois disso, Nix gerou, por si só, sem o auxílio de uma divindade masculina: 

Moira, Quere e Tânatos, que são diferentes aspectos da morte; Hipno e a linhagem 

dos Oneiron, os sonhos; Momo, a divindade que representava o sarcasmo; Pênia, 

personificação da pobreza; as Hespérides, deusas que cuidavam de um jardim 

paradisíaco, do outro lado do mar; as Queres, tríade de divindades aladas, que 

sugava o sangue dos mortos e feridos em batalhas; as Moîras, outra tríade de 

divindades primordiais, que eram três irmãs fiandeiras, responsáveis pelo destino  
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individual; Nêmesis, representava a justiça divina, que julgava os atos humanos; 

Gueras, divindade  que personificava a velhice e  Éris, a discórdia. A fecundidade da 

Noite está bem expressa por sua numerosa descendência e muitas das divindades 

geradas por ela são carregadas de sentidos aterrorizantes.  

No romance de Piñon, muitas vezes a noite aparece carregada de imagens 

angustiantes, características do imaginário diurno: ―À medida a que noite avança, 

Scherezade empilha o legado das suas histórias, sob o olhar transtornado de 

Jasmine, que venera as estrelas ao alcance da vista‖ (PIÑON, 2004, p. 215). As 

personagens Scherezade, Dinazarda e Jasmine temem a chegada da noite, no 

entanto, o anoitecer desperta em cada uma delas a esperança de que as narrativas 

contadas por Scherezade penetrem no coração do Califa.  

Dessa forma, a noite terrível, própria do imaginário diurno, pode se 

transformar na noite acolhedora, sensual, criadora, erótica, cheia de promessas, do 

regime noturno sintético das imagens, assim como na transcrição abaixo:  

 

As noites dos amantes decorrem nos aposentos do palácio, uma edificação 
próxima à mesquita. Nessa geografia, onde ambos encenam a vida e a 
morte, o Califa aparenta conciliar o coito apressado com as aventuras 
descritas pela jovem. Enquanto o dever erótico, aliado ao entretenimento, 
não interfere no que Scherezade diz (PIÑON, 2004, p. 235). 

 

Retomando Hesíodo, Nix tinha sua morada no Tártaro, a região mais 

profunda da terra, situada abaixo do Érebo, onde se erguiam as moradas dos 

deuses ctônicos. Nix, a noite, e sua filha Hemera, a luz do dia, ao cruzarem o grande 

portal de bronze da mansão ctônica onde moravam, aproximavam-se uma da outra 

e se saudavam. Hesíodo assim descreve esse momento:  

Enquanto uma vai se abaixando para entrar, a outra sai à porta. E nunca a 
morada abriga as duas, pois sempre que uma delas está fora, percorrendo 
a terra, a outra permanece dentro, esperando que chegue o momento de 
começar sua jornada (2010, p. 53).  
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Hemera leva a luz do dia aos olhos dos homens, enquanto Nix, ―envolta em 

névoas escuras‖ (HESÍODO, 2010, p. 53), enche o mundo de trevas. A partir da 

ação dessas divindades, é possível apontar outra relação de semelhança entre os 

seres míticos e as personagens do romance Vozes do deserto:  

  

O sol desponta nas janelas. O brilho do amanhecer projeta-se primeiro no 
rosto do Califa. A luz matutina encerra as aventuras narrativas de 
Scherezade um pouco antes de dar ênfase às partes convulsas e 
emocionantes de Simbad. Sobre os coxins, resignada com a própria sorte, 
Scherezade aguarda o veredicto do soberano. Sonha retornar à casa do pai 
borrar as lembranças das noites intermináveis, um jugo que já não suporta. 
O drama que se avizinha a emudece, mas logo o Califa, com simples gesto, 
libera-a para mais um dia (PIÑON, 2004, p. 289). 

  

Ao término de outra noite, o início do amanhecer é para Scherezade, Jasmine 

e Dinazarda a certeza de que elas venceram o soberano outra vez. A possibilidade 

de estarem vivas significa que há esperança e que a jornada ainda não terminou. 

Scherezade é liberada pelo Califa logo na aurora e só se reencontrarão à noite. E é 

durante o dia e longe do soberano que a contadora de histórias tem a oportunidade 

de devanear sobre o seu futuro. Sonha e se imagina vivendo uma vida longe 

daquele palácio, lugar de lembranças amargas onde é preciso se anular para 

garantir o bem de um grupo.  

 Outra relação de semelhança pode ser estabelecida entre o palácio do Califa 

e a mansão de Nix que, segundo Hesíodo, se erguia diante das: 

 

[...] ecoantes mansões do deus subterrâneo, o poderoso Hades, e da 
temível Perséfone. Vigia a entrada um cão terrível e cruel, que tem maligna 
arte: aos que entram, saúda com a cauda e com ambas as orelhas, mas 
não os deixa partir de novo. Espreita e devora aqueles que surpreendem a 
sair pelas portas (HESÍODO, 2010, p. 53). 

 

O profundo Hades, descrito pelo poeta Hesíodo, era um lugar tenebroso, para 

onde iam as sombras dos mortos e era governado pelo deus homônimo, irmão de 
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Zeus. No Hades, se encontravam as divindades mais temidas pelos homens, entre 

elas, Tânatos, a morte, filho de Nix. O termo ―tânatos‖, que no grego demótico, a 

língua falada atualmente na Grécia, significa, ainda hoje, ―morte‖, tem como raiz, 

segundo Brandão, o verbo do indo-europeu ―dhuen‖, com o significado de dissipar-

se, extinguir-se. Esse sentido que o verbo assume na Grécia Arcaica seria uma 

inovação da língua grega moderna, onde o termo assume o significado de ―morrer‖.  

Os gregos antigos acreditavam que um morto ―tornava-se eidolon, um como 

que retrato em sombras‖ (BRANDÃO, 1986, p. 226). Era a angústia por essa 

dissipação do ser que fazia os gregos temerem a noite e a morte. E assim, as 

imagens geradas pelo imaginário diurno valorizam negativamente Noite e Morte. A 

noite tenebrosa é negada, rejeitada, combatida, temida como a morte. De acordo 

com Durand: 

 

[...] o regime estritamente diurno da imaginação desconfia das seduções 
femininas e afasta-se dessa  face temporal que um sorriso feminino ilumina. 
É uma atitude heróica que a imaginação diurna adota e, muito longe de se 
deixar conduzir à antífrase e à inversão dos valores, aumenta 
hiperbolicamente o aspecto tenebroso, ogresco e maléfico da face de 
Cronos (DURAND, 2002, p. 121). 

 

Brandão se refere a Tânatos como ―aquele que tinha o coração de ferro, e 

entranhas de bronze, [...] o gênio masculino alado que personifica a morte‖ (1986, p. 

226). Como personagem, Tânatos foi apresentado pela primeira vez na obra 

Alceste, do poeta ateniense Frínico, por volta do século VI a. C..  

Como personagem trágica, também surgiu na tragédia homônima de 

Eurípedes, por volta do século V a. C., que tem como tema a história de Admeto, rei 

de Feres, que escapa da morte graças ao sacrifício de sua esposa, Alceste, que se 

oferecera para morrer em seu lugar. Antes da morte de Alceste, seu marido lhe 

promete que não receberia visitas e nem ofereceria banquetes no palácio. Porém, 
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isso não acontece, pois as leis da hospitalidade grega eram mais importantes que o 

luto.  

Por isso, Admeto prepara um banquete para receber Apolo e, depois, 

Héracles, que pergunta a razão do luto e não tem resposta de Admeto. O rei diz 

apenas que alguém próximo da família morreu. Héracles pergunta então a um servo, 

e fica sabendo que Alceste foi levada por Tânatos no lugar de seu marido. Héracles, 

agradecido pela hospitalidade de Admeto, vai ao Hades, luta com Tânatos e traz 

Alceste de volta para o esposo, que não a reconhece, pois a passagem pelo Hades 

tornara a rainha mais bela e mais jovem. 

Outra situação em que Tânatos aparece personificado é no mito de Sísifo. 

Segundo Brandão (1986), a Morte é enviada por Zeus para punir Sísifo, rei de 

Corinto, por informar ao rio Asopo que o senhor do Olimpo havia raptado sua filha 

Egínia. Mas Sísifo, que era sagaz e veloz, conseguiu aprisionar Tânatos.  

Durante o tempo em que o deus da morte permaneceu preso, ninguém morria, 

e o reino de Hades foi se empobrecendo de almas. Zeus, preocupado com a 

situação, interveio em favor de Tânatos e o libertou. A segunda vez que Sísifo 

enganou Tânatos foi quando, antes de morrer, o rei Sísifo pediu à esposa que não 

cumprisse os rituais de honras fúnebres, pois assim ela o ajudaria a retornar do 

Hades.  

Ao chegar ao reino dos mortos sem o eidolon, o corpo de sombras, lhe 

perguntaram o que havia acontecido e Sísifo, astuto e mentiroso, disse que a 

responsável por sua situação era sua esposa. Se o deus permitisse, ele voltaria a 

Terra para castigar a mulher.  

Mas Sísifo não cumpriu a palavra empenhada e permaneceu na Terra. Anos 

mais tarde, quando Tânatos foi buscar Sísifo, ele já estava velho. Como castigo, os 
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deuses o condenaram a rolar um bloco de pedra montanha acima. Mal chegado ao 

cume, o bloco rolava montanha abaixo e Sísifo recomeçava a tarefa, que deveria 

durar para sempre. 

No mito de Admeto e Alceste é possível observar diferentes posturas diante da 

morte: a primeira, de Admeto, é de negação e de fuga, indicando um comportamento 

diurno, enquanto a segunda, de Alceste, de entrega, aceitação e renúncia por amor 

ao marido, caracteriza-se como noturna. No mito de Sísifo, observa-se uma postura 

diurna, a personagem usa diferentes estratégias para fugir da morte, até mesmo 

quando já está no Hades consegue voltar a Terra com vida. 

Ao procurar identificar as imagens da noite e da morte em Vozes do deserto, é 

possível relacionar a personagem Califa com Tânatos, o Senhor da morte. Califa é 

um homem amargurado, ressentido e inconformado com a traição da esposa, ―O 

fantasma da Sultana, nesta mútua perseguição, deblatera, indaga em nome de que 

princípio o Califa lhe decretara a morte‖ (PIÑON, 2004, p. 196). Por essa razão, 

decide matar as mulheres com as quais se casa. Como o deus grego da morte, ele 

vai ao encontro da vida para dissipá-la.  

Em Alceste, a personagem Tânatos diz ao deus Apolo que o seu prazer está 

em levar consigo vidas que estão na ―flor da idade‖ (EURÍPEDES, 2006, p. 12). No 

romance de Piñon, são mulheres jovens que a cada nova noite de núpcias perdem 

suas vidas para a morte e ―cadafalso‖ é uma espécie de altar de sacrifício, portal do 

Hades, lugar onde as jovens donzelas do califado têm seu sangue derramado: 

 

O cadafalso, de construção esmerada, fora erguido com a finalidade única 
de servir às jovens esposas do Califa, condenadas ao amanhecer. Por 
ordem do soberano, nenhum sangue vil, criminoso e traidor, além das 
jovens, mancharia o piso de mármore diariamente preparado para a 
cerimônia de execução das esposas (PIÑON, 2004, p. 11). 
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Retomando Brandão, no que diz respeito aos sentidos simbólicos, Tânatos é 

o aspecto perecível e destruidor da vida, ligando-se assim à simbólica da Terra, que 

tanto alimenta como devora os corpos que lhe são entregues. Trata-se de uma 

divindade ambivalente, pois ―tanto introduz as almas nos mundos desconhecidos 

das trevas dos infernos ou nas luzes do Paraíso, patenteia sua ambivalência com a 

Terra, relacionando-se de alguma forma com, os ritos de passagem‖ (1986, p. 227).  

Nesse sentido, ainda segundo Brandão, a introdução a um novo espaço, 

seguido de morte, revelação e retorno, fazem parte de qualquer processo de 

iniciação, ―morrer-se é requisito para viver uma vida nova‖ (1986, p. 227). Na 

narrativa de Piñon, acontece simbolicamente, a morte da personagem Scherezade a 

partir do momento em que ela adentra o palácio.  

Morre a menina que junto com sua ama Fátima se aventurava nos mercados 

de Bagdá para ouvir relatos das diferentes castas; finda a contadora de histórias que 

usava as narrativas como entretenimento para os seus familiares, isso para renascer 

numa mulher sagaz, estrategista e destemida que usará os fascinantes mundos das 

narrativas para fazer morrer o homem amargo, vil, e ressurgir outro Califa.  

Como filho da deusa Nix, a Noite, Tânatos recebe ajuda de sua mãe para 

dizimar vidas. No romance de Piñon, era no final do período noturno, pouco antes do 

amanhecer, que cada uma das donzelas desposadas pelo Califa era morta. Por 

acreditar na sua capacidade de criar e narrar histórias, despertando assim a 

curiosidade do soberano, a jovem procura, ao se casar, evitar outras mortes.  

As narrativas contadas a cada nova noite desempenham duas funções: a de 

salvar vidas e a de humanizar o coração do Califa. Contar histórias torna-se, 

portanto, uma estratégia de sobrevivência de Scherezade, que demonstra com essa 

decisão que ―não teme a morte‖ (PIÑON, 2004, p. 7). 
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No regime diurno das imagens, a noite é um período aterrorizador. Contudo, as 

imagens geradas pelo imaginário noturno, representam a noite como um momento 

de recolhimento e intimidade. Para Scherezade, sua irmã Dinazarda e a escrava 

Jasmine, a chegada da noite vem carregada de angústia, pois sabem que se 

aproxima o momento de travarem sua luta pela sobrevivência, mas esse é também 

um momento fecundo, de produção e fruição literária.  

No romance de Piñon, a noite aparece ligada também à ideia de passagem do 

tempo, já que, durante o dia, Scherezade e as demais mulheres se ocupam em 

adornar o quarto e preparar o banquete que será servido após o ato sexual. Para os 

estudos do imaginário, o termo ―tempo‖ remete ao deus Crono que, segundo 

Brandão (1986, p. 198), é aquele que ―devora, ao mesmo tempo que gera; mutilando 

a Urano, estanca as fontes da vida, mas torna-se ele próprio uma fonte, fecundando 

Réia‖. A função desse deus é ambígua, pois, ao mesmo tempo em que promove 

resultados positivos, proporciona resultados maléficos.  

Essa simbologia de Cronos pode ser compreendida, segundo Durand (2002), 

pelas características do regime noturno sintético do imaginário, que gera imagens 

nas quais forças contrárias coexistem lado a lado. A noite e a passagem do tempo, 

em Vozes do deserto, assumem duplo sentido. De um lado, o medo e a angústia, de 

outro, porém, representa o momento de intimidade sexual, da criação de narrativas e 

do resgate da humanidade perdida no coração do Califa.  

De acordo com Chevalier e Gheerbrant (2003, p. 621), a morte é ―revelação e 

introdução‖. Nesse sentido, observa-se, no romance, que é pela possibilidade de 

outras mulheres continuarem a ser assassinadas, que Scherezade mostrará ao 

Califa, e também às mulheres do harém, a sua capacidade de criar seres ficcionais, 

onde os heróis e, mais especificamente, as heroínas, descrevem percursos 
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pessoais, identificados pela voz narrativa aos percursos próprios de uma iniciação: 

―Ao longo desta viagem iniciática, sem lugar certo para chegar e com data que se 

prorroga como prêmio, Scherezade depende exclusivamente dos caprichos do 

monarca‖ (PIÑON, 2004, p. 164).  

No regime das imagens diurnas, a noite ―recolhe na sua substância maléfica 

todas as valorizações negativas precedentes. As trevas são sempre caos e ranger 

de dentes‖ (DURAND, 2002, p. 92).  Por outro lado, Chevalier e Gheerbrant 

relacionam a simbologia da noite ao tempo das gestações, e também: 

 

[...] das germinações, das conspirações, que vão desabrochar em pleno dia 
como manifestação de vida. Ela é rica em todas as virtualidades da 
existência. Mas entrar na noite é voltar ao indeterminado, onde se misturam 
pesadelos e monstros, as ideias negras. Ela é a imagem do inconsciente e, 
no sono da noite, o inconsciente se libera. Como todo símbolo, a noite 
apresenta um duplo aspecto, o das trevas onde fermenta o vir a ser, o da 
preparação do dia, de onde brotará a luz da vida (2003, p. 640). 

 

Em Vozes do deserto, a noite é um momento de germinação, não apenas de 

narrativas, como também de emoções. O coração do Califa pode ser associado à 

terra sobre a qual as sementes são lançadas. Um solo empedernido, rochoso, mas 

que, aos poucos, será amaciado e fecundado. 

A protagonista do romance, Scherezade, ao contar histórias, a cada nova noite, 

tem no seu consciente o objetivo de despertar na imaginação do Califa o seu 

interesse pela arte narrativa. Como heroína de uma narrativa ficcional 

contemporânea, Scherezade representa uma postura de enfrentamento da morte: 

 

Ao sair a cada manhã vencedora, ela vive a trégua das escassas horas 
ganhas à morte em meio ao turbilhão de emoções. Uma prorrogação devida 
à esperteza da sua narrativa, mas que, em contra partida, sacrifica o projeto 
inicial, já em andamento (PIÑON, 2004, p. 141). 

 

Para Scherezade a sua condição de esposa de um homem vil faz com que 
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busque estratégias que afastem a morte da sua existência. Nesse sentido, para 

Scherezade, narrar histórias, e simultaneamente, projetar nelas seus anseios e 

desejos, é uma de suas estratégias de sobrevivência.  

Segundo Brandão (1986), Tânatos, na iconografia antiga, podia ser 

representado por um túmulo, uma personagem com foice na mão, um ser alado, 

dois jovens - um preto e outro branco -, um esqueleto, um cavaleiro, uma dança 

macabra, uma serpente ou por um animal condutor das almas como o cavalo e o 

cão.  

Brandão observa que a Morte está representada na décima terceira carta do 

Tarô e que a simbologia do número treze apresenta um sentido maléfico, perigoso, 

relacionando-se ao curso cíclico da vida humana e à passagem para outro estado, 

ou seja, da vida para a Morte.  

Scherezade se solidariza com as mulheres do califado que ainda restaram, 

está na sua imaginação a possibilidade de criação e utilização de recursos 

discursivos para expor as narrativas ao ouvinte sedento de novas aventuras. Além 

das inúmeras vezes em que a palavra morte aparece no romance, tem-se a 

construção da imagem do cutelo que persegue Scherezade, ―escrava do cutelo da 

morte por determinação do Califa, ainda assim empreende a travessia que propicia 

ao herói toda sorte de obstáculos‖ (PIÑON, 2004, p. 164). 

 

2.2 Scherezade, Jasmine e Dinazarda: tecelãs do próprio destino 

 

O termo grego, Moira (Μοφπαρ), conforme Brandão, é oriundo do verbo 

meiresthai, e significa ―obter ou ter em partilha, obter por sorte, repartir, donde Moira 

é parte, lote, quinhão, aquilo que a cada um coube por sorte, o destino‖ (1986, p. 
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140).  Brandão observou que a primeira aparição da palavra Moira foi nos poemas 

homéricos e a palavra Aisa apareceu como sinônimo de Moira, já que ambas 

possuem o sentido de ―fiar‖. Brandão afirma que, naquele período, a fiação era uma 

atividade desempenhada, exclusivamente, pelas mulheres. A Moira, ou Aisa, 

aparece no canto XXI da Ilíada, de Homero. Nesse texto, esse ser aparece no 

singular, no entanto, as Moiras ainda não tinham sido antropomorfizadas, 

transformadas nas três temíveis irmãs, ―A Moira, o destino, em tese, é fixo, imutável, 

não podendo ser alterado nem pelos próprios deuses‖ (BRANDÃO, 1986, p. 141). 

As Moiras, divindades primordiais, representam a personificação do destino de 

cada ser, a parcela, a sorte, boa ou má, que cada homem recebe ao nascer. Cada 

ser tem sua Moira, sua parte, seu quinhão de vida, de felicidade, ou de desgraça. 

Brandão (1986) salienta que, no processo de personificação da divindade, Moira se 

tornou semelhante a sua irmã Quere, a que destrói, a que arruína de forma violenta 

e sanguinária. 

Com o passar do tempo, segundo Brandão (1986), desenvolveu-se a ideia de 

uma Moira universal, ou seja, um ser inconteste do destino de todos os homens. Só 

após a aparição nas epopeias homéricas, a Moira única foi substituída pelas três 

irmãs fiandeiras: Cloto (Κλυθώ), a que gira o novelo da vida, Láquesis (Λάσεσίρ), a 

que enrola e mede o fio, e Átropos (Άτποπορ), a inflexível, que corta o fio da vida. 

Essas deusas personificavam o destino individual, a felicidade e o infortúnio que 

cabe a cada um desde o nascimento até o momento de sua morte. 

Ao identificar as atualizações míticas em Vozes do deserto, de Piñon, observa-

se a possível relação de semelhança entre as divindades Cloto, Láquesis e Átropos 

com as personagens femininas do romance: Scherezade, Dinazarda e Jasmine: 

―Graças a estas jovens, o arfar da existência bafeja Scherezade e ajuda-a dar 
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combate à fragrância da morte que desliza pelos tapetes pouco lhe faltando para 

abraçá-la‖ (PIÑON, 2004, p. 144). A moira Cloto, aquela que fia, é quem segura o 

fuso e vai puxando o fio da vida.  

Nesse sentido, Scherezade pode ser relacionada a Cloto, pois a personagem, 

todas as noites, desnovela da memória o fio das narrativas com as quais distrai o 

Califa. Enquanto Scherezade narra, muitas vidas são construídas com suas 

palavras, e por meio delas, passam a existir. A criação ficcional faz com que a morte 

se distancie do seu mundo: ―Escrava de uma morte programada, aguarda que o 

Califa lhe recorde a cada aurora que, conquanto possa matá-la, preserva-lhe a vida 

por breves horas, para ameaçá-la de novo no futuro imediato‖ (PIÑON, 2004, p. 

213). 

A segunda divindade, Láquesis, é a que define a sorte das vidas daqueles 

que devem morrer. É ela também quem enrola a meada do fio da vida. Pode-se 

estabelecer relação desta divindade com a personagem Jasmine, que recebe a 

incumbência de percorrer o mercado de Bagdá para colher relatos do cotidiano do 

califado, ela é também transmissora das histórias da sua casta para Scherezade:  

 
Enquanto ela conta, bebe praticamente o sangue de Jasmine sempre que 
precisa extrair os segredos da sua tribo. Sem cerimônia, Scherezade 
apodera-se dos enredos acomodados naquele coração cativo, circula a 
esmo em meio aos vendedores de água, aos encantadores de serpente, 
aos dentistas que exibiam como troféus dentes arrancados de heróis e 
assassinos célebres (PIÑON, 2004, p. 86- 87). 
 

 A escrava leva para Scherezade as histórias que, ao serem contadas no 

aconchego da cama, poderão encantar o coração do Califa. Jasmine seleciona as 

narrativas que ouve dos lábios do derviche, um religioso muçulmano, descartando 

as que lhe parecem sem importância: 
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[...] Jasmine claudica no cumprimento de sua missão. Já não recorda com 
precisão o que lhe tem a contar, mesmo correndo o risco de Dinazarda 
repreendê-la aos borbotões. Nestas horas usando ela como poucos a arte 
de feri-la, de apontar-lhe as falhas. Algumas vezes acusando-a de pôr a 
vida da irmã em perigo, sobretudo quando as porções do derviche não se 
encaixavam de todo nas invenções de Scherezade (PIÑON, 2004, p. 270).  
 

A terceira Moira é Átropos, a inflexível, que representa o que não pode ser 

revertido, cuja função é cortar o fio da vida. É possível estabelecer relações de 

semelhança entre essa divindade e a personagem Dinazarda, ao incentivar a irmã a 

contar histórias e ao acompanhá-la até o palácio do Califa, Dinazarda ata o fio da 

sua vida com o fio da vida de sua irmã. A voz narrativa afirma que essa personagem 

―tem razões de arrepender-se que lhe ouçam os gritos de protesto por haver atado 

sua existência a Scherezade, ser prisioneira agora do Califa, que se esquece de 

enaltecê-la‖ (PIÑON, 2004, p. 199). 

Outra circunstância que pode apontar para a relação simbólica entre a 

personagem Dinazarda e a terceira Moira, é a de que fica sob seu encargo avisar 

Scherezade, por meio de sinais, se deve ou não terminar a história. Dinazarda é a 

que corta, a cada noite, o fio da narrativa, de maneira que, na noite seguinte, o fio 

possa ser restabelecido.  

A personagem Dinazarda não se distancia de Scherezade nem mesmo quando 

essa está em seu momento de intimidade com o sultão. Dinazarda se esconde atrás 

de um biombo, objeto de decoração ―que separa a extremidade afunilada do 

restante dos aposentos, serve-lhe de tapume contra a realidade ameaçadora‖ 

(PIÑON, 2004, p. 15). É de seu lugar, atrás do biombo, que ela corta o fio da 

narrativa e controla os movimentos da irmã. Enquanto as Moiras tecem os destinos 

alheios, as personagens Scherezade, Jasmine e Dinazarda empenham-se a tecer o 

próprio destino.  
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Em Vozes do deserto, o enfrentamento da morte acontece, porém, na tentativa 

de suavizar cada etapa desse enfrentamento, as personagens usam estratégias 

para cumprir o próprio destino. E assim, todas as noites, após o ato sexual, 

Scherezade cria histórias para o Califa.  

No que diz respeito ao homem, ao terrível Califa, desde o primeiro contato com 

as personagens criadas por sua esposa, ele, que era conduzido por desejos 

negativos e perversos, aos poucos vai se transformando em um homem capaz de 

conviver com o sexo feminino e tornar-se dependente dele. No próximo subcapítulo 

serão discutidas as atualizações das imagens de Eros no romance e a forma como 

Califa e Scherezade direcionam suas libidos. 

 

2.3 Atualizações das imagens de Eros em Vozes do deserto  

 

De acordo com Brandão (1987, p. 209), Eros é a personificação do amor, em 

grego (ἔπορ) significa ―desejar ardentemente‖, mais precisamente ―o desejo dos 

sentidos‖, e em indo-europeu aparece na acepção de ―comprazer-se, deleitar-se‖. E 

dentre as inúmeras atualizações desse mito, na literatura, uma importante obra é 

Metamorfoses, o primeiro nome dado à obra, porém, com o decorrer do tempo, ficou 

mais conhecida como O Asno de ouro, homônimo de uma história dos onze livros de 

Apuleio.  

A obra O Asno de ouro foi escrita por Lúcio Apuleio, nascido por volta de 125 

na cidade africana de Madauro, e falecido após 170 p. C.. È em O Asno de Ouro que 

Eros aparece junto com Psiqué (τςσή), que é a personificação da alma. O termo em 

grego significa ―soprar, respirar, sopro‖ e mais ainda ―princípio vital‖ (1987, p. 209).  
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A obra de Apuleio representa a história de um jovem, chamado Lúcio, que foi 

metamorfoseado em asno, e que só após muitas e grotescas aventuras recuperou a 

forma humana. No interior da história principal o autor intercala várias historietas, e 

entre elas, a de maior extensão, que ocupa o fim do livro IV, o V e o VI, apresenta a 

história de Eros e Psiquê, contando a união de um deus com uma princesa mortal.  

Retomando Hesíodo (2010), em Teogonia, Eros como ser mítico aparece na 

história da origem dos deuses primordiais, quando tudo ainda era Caos, ele 

representa o impulso criativo, a força de coesão que leva à ordenação da matéria 

informe do Caos. Segundo a voz poética, Eros era o mais belo dos deuses imortais, 

enfraquecia os membros, dominava o espírito e a vontade prudente no íntimo de 

todos os deuses e de todos os mortais, ele atuava tanto na vida dos mortais como 

dos imortais. 

Já em O Banquete, de Platão (428/427-348/347 a. C.), é possível observar 

outra versão do mito de Eros, e sua função na vida dos mortais e dos imortais. 

Sócrates reproduz para o amigo Agáton o discurso de Diotima, sacerdotisa natural 

de Mantinéia, acerca do amor. É por meio de uma voz feminina que, ao filósofo, é 

desvendado os segredos do amor, a estrangeira afirma que Eros é ―Um gênio, um 

grande gênio, caro Sócrates; pois tudo que é gênio medeia entre deus e ser mortal‖ 

(s/d, p. 163).  

E, ainda ao se referir a Eros, Diotima usa sempre o meio termo, ou seja, não é 

nem bom e nem belo, não é mau e nem é feio, o deus mítico habita no entre lugar:  

 

DIOTIMA - A ele cabe interpretar e transmitir aos deuses o que vem dos 
homens, e aos homens o que vem dos deuses; a uns, as orações e os 
sacrifícios; a outros, os mandamentos e as recompensas das preces. Seu 
lugar é entre nós dois, e por isso preenche o vazio que há entre uns e 
outros. É o liame que une o Todo a si mesmo. Graças a ele é que existe a 
divinação, e também a arte dos sacerdotes relativa aos sacrifícios, às 
consagrações, às formulas sagradas, a todas as profecias, encantações, à 
magia em geral. Um deus, com efeito, não se aproxima de um homem. 
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Toda comunicação que se estabelece entre os deuses e os homens, 
estejam estes acordados ou dormindo, é sempre feita por intermédio dos 
gênios. O homem a quem são feitas essas comunicações e que as 
conhece, é um homem inspirado; todos os outros, os que só conhecem um 
pouco das artes e de certas manipulações não passam de artífices. Há 
muitos gênios, e sobretudo diferentes espécies. Eros é um desses gênios 
(s/d, p. 164). 
 

Diotima relata a Sócrates a origem de Eros, descrevendo-o como fruto da união 

entre Penia, a pobreza, e de Poros, a riqueza. Seu nascimento se deu por ocasião 

de uma celebração dos deuses pelo nascimento de Afrodite. Embriagado com o 

néctar, Poros adormeceu nos jardins de Zeus e Penia deitou-se ao seu lado. Ali 

geraram Eros, sem que Poros percebesse, no mesmo dia em que Afrodite nasceu. 

Por essa razão, Eros, que amava o que era belo, tornou-se mais tarde companheiro 

e servidor de Afrodite, deusa da beleza.  

Eros, filho de Penia tinha como fado ser pobre e sem beleza. Afirma Diotima 

que, ao contrário do que muitos imaginam e afirmam acerca de Eros, ―na realidade, 

é rude, é sujo, anda descalço, não tem lar, dorme no chão duro, junto aos umbrais 

das portas, ou nas ruas sem leito nem conforto‖ (PLATÃO, s/d, p. 165). Isso foi o 

que Eros herdou da natureza da mãe. E como herança do pai, Poros, recebeu o 

interesse por tudo aquilo que é belo e gracioso, bravo e audaz.  

De acordo com discurso de Diotima, Eros ―está sempre a deliberar e a urdir 

maquinações, a desejar e adquirir conhecimentos, filosofa durante toda sua vida; é 

grande feiticeiro, mago e sofista‖ (PLATÃO, s/d, p. 165). Depois de Diotima relatar 

ao filósofo os atributos de Eros, Sócrates quer saber a relevância de Eros para os 

homens e ela responde que o deus é quem desperta no homem o desejo pelo que é 

belo, trazendo a ele felicidade, pois quando o homem deseja aquilo que é belo e 

bom torna-se mais feliz.  

Conforme a exposição de Diotima, o homem deseja porque ama, e há diversas 

formas de amor e usa o exemplo da poesia para comparar com as formas do amor 



65 

 

que, em ―geral se denomina criação ou poesia a tudo aquilo que passa da não 

existência a existência. Poesia são as criações que se fazem em todas as artes. Dá-

se o nome de poeta ao artífice que realiza essas criações‖ (PLATÃO, s/d, p. 167). 

Portanto, na visão de Diotima, o amor consiste em promover o desejo do bem e da 

felicidade. Eros ama o que é belo, e é responsável pela promoção da satisfação e 

harmonização entre os seres. 

Assim como o mito de Hermes, o mito de Eros apresenta inúmeras variações, 

mas apesar disso, para Brandão (1987), o que não varia muito são as atribuições 

desse deus, ou seja, Eros como personificação do amor, do desejo, e do deleite dos 

imortais e dos mortais.  

No romance de Piñon, esses atributos também podem ser associados a 

personagem Scherezade, isso porque ela ama o que é belo, ou seja, a estética da 

narrativa oral. Como contadora de histórias, Scherezade promove a harmonização 

dos seres criados por sua imaginação, organizando a sequência narrativa que 

agradará o Califa:  

 

A matéria de sua imaginação, que horas antes lhe parecera atraente, vista à 
nova luz é capenga. Esgrima, pois, de novo contra os personagens arredios 
que pretendem dar rumo autônomo às suas vidas, sem considerarem os 
interesses de Scherezade. Generosa, ela ouve suas vozes. As batidas 
daqueles corações injustiçados a acusam de haver montado um panorama 
impreciso, destituído de encanto. Como se ela devesse responder pelas 
fraquezas que bordejam as almas de Simbad, Zoneida, Ali Babá, à beira da 
desesperança (PIÑON, 2004, p. 259). 
  

A personagem Scherezade encanta seus ouvintes com a matéria de sua 

imaginação, pois tem o verbo fácil, conseguindo organizar a trama de maneira que 

venha proporcionar ao Califa deleite e prazer. O sexo entre o casal é o cumprimento 

de uma obrigação matrimonial, mas o prazer proporcionado pela contação de 

histórias após o ato sexual supera até mesmo a copulação.  
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As imagens eróticas se manifestam não só pela insinuação de impulsos e 

desejos, como pela recorrência de representações dos órgãos masculinos e 

femininos, assim como descreve a voz narrativa ―em igual posição erétil, disposto a 

arrombar o hímen das noivas com a mensagem do descabido desejo‖. Essa 

disposição encontra ressonância em Scherezade, e como reação física ―ao membro 

que a persegue [...] sua vulva lateja na iminência de uma penetração dolorida‖ 

(PIÑON, 2004, p. 19). Noite após noite, o ato sexual, para Califa e Scherezade, é 

apenas concretização de um ritual íntimo, mesmo porque entre o casal não existe 

amor.  

Semelhantemente a Eros, que fazia despertar no homem o desejo pelo que é 

belo, a personagem Scherezade consegue despertar na imaginação do Califa o 

desejo pelo belo, representado pela literatura, como nos excertos abaixo:  

 

Unicamente Scherezade prodigalizava-lhe palavras suntuosas, fazendo- o 
conhecer outras culturas, outros seres, como Salomão, construtor de 
magnífico templo, ou Ulisses, de sabida astucia. Um conhecimento que ela 
lhe trouxera sem fazê-lo, no entanto, sucumbir às doutrinas heréticas, como 
os fatímidas, [...] (PIÑON, 2004, p. 271).   

 

Lentamente, Califa vai recuperando a humanidade que, em outros tempos, 

havia perdido, as inúmeras viagens feitas com Scherezade durante a noite faz com 

que renasça outro homem ―Em permanente viagem imaginária, que a transporta 

para longe de todos, Scherezade robustece seus personagens em perigo. Leva o 

Califa a acompanhá-la onde ele jamais estivera anteriormente‖ (PIÑON, 2004, p. 

272).   

Ainda sobre o mito de Eros, observamos que, mesmo nos séculos anteriores 

ao florescimento das civilizações primitivas, a narrativa mítica já existia como forma 

de o homem manifestar seu desejo de explicar o que a psicanálise identificou como 
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―libido‖. Para os estudos da psique humana, essa pulsão tanto pode ser negativa 

quanto positiva.  

Apesar de algumas diferenças teóricas posteriores, Freud e Jung partem do 

mesmo princípio: a libido é uma força vital na vida humana. Os dois estudiosos se 

distanciaram, uma vez que Freud relacionou a libido, predominantemente, aos 

impulsos sexuais, enquanto Jung (1999), ampliando o conceito, reconhece a libido 

como qualquer forma de energia psíquica criativa, que precisa ser direcionada.  

Scherezade, assim como Eros, ama o que é belo, e para ela, nada é tão 

belo como a arte de criar e narrar histórias. Nesse sentido a sua libido se manifesta 

como força psíquica positiva, que precisa buscar alternativas para não fracassar. 

Scherezade ama as personagens de suas histórias, os seres de sua imaginação, 

mas não ama o homem com quem dorme todas as noites.  

Segundo a voz narrativa, ela ―não conseguira amar o Califa ou enternece-se 

com seu atormentado passado‖ (PIÑON, 2004, p. 205). E assim como Hermes, 

Scherezade tem a capacidade de deliberar, de urdir maquinações e deseja adquirir 

conhecimentos para criar suas tramas. Ela atua como uma encantadora feiticeira, 

pois consegue atrair a atenção de todos no palácio com suas histórias. 

As imagens representadas pela mente humana incorporam a ambiguidade, 

que é uma das características do ser mortal. Essa ambiguidade também está 

presente na libido, pois, como força criativa, ela expressa duas pulsões, a de vida e 

a de morte.  

Nesse sentido, Octavio Paz (1914-1998) percebeu que o erotismo, como 

uma das manifestações da libido, apresenta dupla face, ou seja, ele provoca no ser: 

―fascinação diante da vida e diante da morte. O significado da metáfora erótica é 
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ambíguo. Melhor dizendo, é plural. [...] todas diferentes, mas em todas elas 

aparecem duas palavras: prazer e morte‖ (2001, p. 19). 

Octavio Paz (2001), estudioso do tema, apresenta algumas definições e 

observações acerca do erotismo na poesia, porém aplicáveis ao estudo de Vozes do 

deserto. Para ele, o ato sexual atua como forma de reprodução da espécie humana 

e, o erotismo está no ato sexual, mas não atua com a finalidade de perpetuação. O 

erotismo, como parte integrante do homem, sempre o acompanhou, mesmo, ―nos 

rituais eróticos o prazer é um fim em si mesmo ou tem finalidades diferentes da 

reprodução‖ (2001, p. 19). Isso porque o desejo não está fora do homem, mas 

dentro, e com ele caminha para onde quer que ele vá.  

 Na tensão entre Eros, personificação do desejo e do amor, e Tânatos, a 

personificação da morte, surge o que escritor o francês Georges Bataille (1897-

1962) considera como ―a repugnância, que o horror, é o princípio do meu desejo; e 

que seu objeto, por abrir em mim um vazio tão profundo quanto a morte, move esse 

desejo que nasceu justamente do seu contrário que é o horror‖ (2013, p. 84).  

O desejo e o amor de Scherezade por aquilo que é belo se opõe à ameaça 

da morte. A cada noite, essa personagem guerreia contra Tânatos, o senhor da 

aniquilação:  

 

A noite sempre dera início aos tormentos de Scherezade. O embate travado 
entre a noite e o dia, ambos com exaltada carga de contradições, imolava 
os seres. Sobretudo aqueles que, ousando eleger o homem como figura 
central do universo, dispensavam a noção do bem e a existência de um 
deus (PIÑON, 2004, p. 319).  
 

Retomando Paz, em ―todo encontro erótico há um personagem invisível e 

sempre ativo: a imaginação, o desejo. No ato erótico intervêm sempre dois ou mais, 

nunca um‖ (PAZ, 2001, p, 16). Scherezade sabe que jamais poderá se deitar com 

outro enquanto for esposa do soberano, no entanto, longe do Califa, ela devaneia 
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sobre uma situação vivida em um bazar, em um tempo anterior a sua chegada ao 

palácio: 

 

O sorriso do rapaz, porém, dirigido a Scherezade, anuncia as estações do 
ano, o calor do deserto, de onde certamente procedera a pele tisnada 
reagindo à mirada, lateja, sente-o deitado ao seu lado, a mão larga, 
espalmada no ventre, girando em círculos, os órgãos expandindo-se à sua 
passagem, revolvendo-a, uma perturbadora emoção que não cessa 
(PIÑON, 2004, p. 168). 

 

 A personagem Scherezade mora sob o mesmo teto do Califa, dorme na 

mesma cama que ele, mas está sempre devaneado pelos lugares onde ela já esteve 

e pelos lugares onde ela gostaria de ir, após cumprir sua missão. Nesse sentido, ela 

não está por completo no palácio:  

 

O outro é inacessível não porque seja impenetrável, mas porque é infinito. 
Cada homem oculta um infinito. Ninguém pode possuir totalmente o outro 
pela mesma razão que ninguém pode dar-se inteiramente. A entrega total 
seria a morte, total negação tanto da posse quanto da entrega. Pedimos 
tudo e nos dão um morto, nada. Enquanto o outro está vivo, seu corpo é 
também uma consciência que me reflete e nega. A transparência erótica é 
enganosa: nós nos vemos nela, nunca vemos o outro (PAZ, 1999, p. 78). 

 

Através da voz narrativa, sabe-se que Dinazarda acredita na capacidade de 

sua irmã para seduzir e espera que ―ele seja paciente com Scherezade, pois, não 

deveria supor que a irmã se adestrara na arte erótica‖ (PIÑON, 2004, p. 17). 

Scherezade, contudo, logo demonstra ser dotada tanto da capacidade de seduzir o 

Califa na cama, quanto de seduzir seus ouvidos e mente com histórias 

encantadoras.  

Ao longo da narrativa do romance, observa-se que a contadora e 

encantadora, Scherezade, não quer mais permanecer no palácio proporcionando 

prazer ao seu cônjuge seja via ato sexual ou contação de histórias, e dessa 

insatisfação vai surgir um embate entre as duas irmãs: 
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Dinazarda já não sabia como convencê-la da necessidade de agradar o 
soberano, cada vez mais reticente. Mas Scherezade, fingindo obediência ao 
esposo, tinha ciência de não ser a cupidez, naquela circunstância, a melhor 
arma para vencê-lo. Sua fabulação verbal, plena de erotismo, consagrada à 
libido dos seus personagens, parecia ser o suficiente para revitalizar o corpo 
gasto do Califa (PIÑON, 2004, p. 286).  

 
 

Ao longo da narrativa, a voz que anuncia o enredo, aos poucos vai 

revelando a personagem Scherezade como uma especialista na arte de criar, 

porque ela consegue atar as histórias à arte erótica, o que provoca no soberano 

prazer por meio das narrativas. Nesse sentido, o impulso criativo dela é 

materializado por meio das personagens que estimulam a imaginação do sultão, 

resgatando nele as pulsões de vida.  

Ainda sobre a libido, os dois dos regimes das imagens, propostos por 

Durand, ajudam compreender as ambiguidades geradas pela libido. Esta, como 

impulso criativo, força motora, instintiva e fundamental na vida humana, aparecerá 

nas representações das imagens diurnas com características de recusa da morte e 

da passagem do tempo. Por outro lado, nas imagens noturnas há uma atitude 

receptiva, de aceitação da morte e da passagem do tempo.  

No regime noturno, ocorre à conversão de aspectos negativos em positivos, 

nesse sentido há um processo de eufemização das imagens. No entanto, para 

amenizar o sofrimento daquilo que deverá ser vivido por ela e suas companheiras, 

Scherezade recorre aos mundos narrados ouvidos desde quando era criança. Por 

essa razão ela acredita no poder das histórias.  

No próximo subcapítulo trataremos acerca da importância da memória da 

personagem, e sua capacidade de transformar diferentes histórias em fascinantes 

enredos, assim com as estratégias narrativas utilizadas para humanizar o coração 

petrificado do Califa. 
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2.4 Memória e a arte de narrar para as personagens do romance   

 

O alemão e estudioso da literatura ocidental Walter Benjamin (1892-1940), em 

seu ensaio ―O narrador considerações sobre a obra de Nikolai Leskov‖, da obra 

Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história e cultura, ressalta 

o quanto os gregos arcaicos valorizavam o ser mítico Mnemósina, deusa da 

memória, para aqueles homens ela era a personificação da memória, a deusa 

contribuía para que as histórias fossem retomadas e recontadas por aedos e 

rapsodos.  

Para Benjamin (1994, p. 211), a capacidade de rememorar e articular histórias 

podem ser observadas em todos os narradores de histórias orais, pois em cada 

contador de histórias, ―vive uma Scherezade, que imagina uma nova história em 

cada passagem da história que está contando. Tal é a memória épica e a musa da 

narração‖. Portanto, os narradores antigos tinham a seu favor a ajuda deusa 

Mnemosyne no processo de rememoração, como também das Musas.  

Nesse sentido a personagem do romance Vozes do deserto, Scherezade só 

consegue rememorar e usar a seu favor a arte de narrar, para penetrar o coração do 

Califa, porque momentos anteriores ao seu casamento, fora introduzida por sua mãe 

no mundo das narrativas orais, e isso faz dela uma mulher que ―tem o verbo fácil. As 

palavras formando um amálgama inabalável, vão servindo como que de escudo para 

os personagens a desfilarem diante do soberano‖ (PIÑON, 2004, p. 25). Scherezade 

domina a arte da sedução e encantamento, e com isso ela ganha mais um dia de 

vida.  

Assim como foi observado por Benjamin, e retomando Hesíodo em Teogonia 

Trabalhos e dias (2010), pode-se depreender que a partir da obra grega existia por 
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parte dos artistas uma relação de dependência para com os seres míticos ligados as 

artes, isso porque Hesíodo, antes de iniciar a genealogia dos deuses, ele agradece 

as Musas (Моυσάι) por lhe concederem a inspiração: 

 

Assim disseram, com hábeis palavras, as filhas do grande Zeus. Um ramo 
de loureiro florido elas me deram como cetro, inspirando-me um canto 
sublime, para glorificar os feitos divinos do futuro e do passado. E também 
me ordenaram louvar a linhagem dos deuses eternos, mas sempre, em 
cada ocasião, a elas cantar no princípio e no final (HESÍODO, 2010, p. 26). 

 

Depois de reconhecer que vem das Musas a capacidade criativa e que são 

elas quem ditam a sequência das transcrições nas genealogias dos deuses, nesse 

sentido o poeta atua como copista de um ser superior. E sobre a gestação desses 

seres superiores, o poeta afirma que: 

 

Elas foram geradas em Piéria, por Mnemósina, soberana das colinas de 
Eleuter, em união com o filho de Crono, para alívio dos males e descanso 
das inquietações. Por nove noites o sábio Zeus uniu-se a ela, partilhando 
seu sagrado leito distante dos imortais. E quando o tempo devido se 
passou, com o girar das estações pelo suceder das luas e o findar de 
muitos dias, sobre o mais alto pico do nevado Olimpo ela deu à luz nove 
filhas, de mente e coração harmonizados e o dom dos belos cantos livres de 
pesares (HESÍODO, 2010, p. 27).  

 

Por fim, o poeta de Ascra afirma a posição elevada do aedo e do citarista, o 

que toca a cítara, instrumento que acompanhava a voz dos poetas. Para Hesíodo, 

os poetas eram como os reis que existiam pelo favor das divindades:  

 

Por causa das Musas e de Apolo, o que desfere golpes, há aedos e 
citaristas sobre a terra. Os reis, porém, esses existem por graças de Zeus. E 
feliz é aquele a quem as Musas amam, pois de sua boca as palavras fluem 
com doce voz (HESÍODO, 2010, p. 28-29). 

 

Para o professor e escritor brasileiro Donaldo Schüler (1972) a devoção e a 

invocação das Musas na Odisseia e Ilíada de Homero, e em outros poemas gregos 

está ligada a uma convenção que os poetas seguiam durante o processo de criação, 
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e quando o poeta enaltecia as Musas nas suas obras, ele exteriorizava sua devoção 

e gratidão para com a tradição literária. Outro aspecto importante ressaltado por 

Schüler sobre a criação poética na Grécia Arcaica, é que a inspiração não era do 

poeta, mas das Musas, o mérito da beleza dos cantos também era delas, dessa 

forma o poeta não tinha compromisso com o conteúdo dos poemas, e nem tinha 

autonomia e capacidade para criar algo. 

Ainda sobre as Musas, segundo Luis S. Krausz (2007), ao longo da história 

grega, e da tradição literária, principalmente após a difusão do alfabeto grego, a 

crença de que a inspiração provinha exclusivamente desses seres míticos, aos 

poucos foi perdendo espaço para a concepção de há inspiração e trabalho racional, 

ou seja, poeta é dotado de capacidade de criar, e por isso tem mérito na criação 

poética.    

 Sobre as narrativas tradicionais, que há séculos foram criadas pelo imaginário 

humano, Benjamin afirma que todos os narradores orais recorrem à fonte da 

experiência, daquilo que passa de pessoa a pessoa. Nesse sentido, é interessante 

ressaltar que, como boa contadora de histórias, a personagem Scherezade do 

romance Vozes do deserto bebe da mesma fonte que os bons narradores beberam, 

ou seja, da tradição literária como também da cultura popular:  

 

De como soubera Scherezade descrever foragidos, vagabundos, amantes, 
gente que desembainhavam a espada só pelo privilégio de pousar a vista 
nos seios da mulher do mercador a banhar-se no pátio da casa, 
aproveitando o calor do sol matutino. Disposta a fêmea a ceder-lhes o que 
estariam eles prontos a pagar com o braço cortado pelo marido ciumento. 
Às vezes jocosa, Scherezade sorri em defesa destes seres. Livra-os de 
inesperados dissabores, sabendo que voltaria, com alguns deles, a 
empreender outra aventura (PIÑON, 2004, p. 26). 
  

E sobre a arte de contar, para Benjamin (1994, p.198), ―as melhores são as 

que menos se distinguem das histórias orais contadas pelos inúmeros narradores 
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anônimos‖. Dessa forma, contar histórias é uma arte, por meio da voz narrativa do 

romance de Piñon, observamos que há implicitamente uma tentativa de mostrar que 

as narrativas de Scherezade resultam de um laborioso trabalho: 

 
À cercania da noite, ela irmana-se com o séquito de mulheres que sofrem 
os efeitos da hora do lobo a abater-se sobre os humanos. Nesta difícil hora, 
sua memória arcaica, enraizada, por sinal, em cada indivíduo, recorda um 
passado quando todos, aninhados na caverna, acreditavam impossível 
voltarem a ver a luz do dia uma outra vez. No seu caso, a noite é mais 
dramática, pois graças à maldição lançada pelo Califa sobre todas as 
jovens, Scherezade prepara-se para morrer. Pelas paredes dos aposentos, 
onde se projeta a balança da justiça, alastram-se dizeres advertindo-a do 
perigo que corre. Mas mesmo que o anjo da morte a leve, Scherezade 
começa uma nova história (PIÑON, 2004, p. 319). 

 

É sempre durante o dia, longe do poderoso Califa, que Scherezade se 

permite a reviver outras experiências, mesmo que seja através do devaneio, para 

Bachelard (1988, p. 13) ―O devaneio poético nos dá o mundo dos mundos. O 

devaneio poético é um devaneio cósmico. É uma abertura para um mundo belo, 

para mundos belos.‖ Na narrativa de Piñon, o mundo do califado, para Scherezade, 

não é belo, mas a sua permanência naquele lugar faz com que ela busque outras 

formas de suplantá-lo, e é por isso que na claridade do dia a personagem se 

imagina:  

Ao leme do barco que atravessa a memória, Scherezade vence, com os 
cabelos esvoaçantes, ondas encapeladas, seduz a legião de dragões que, 
com a leveza dos peixes, a perseguem na superfície do mar. No papel de 
heroína, cumpre airosa a tarefa que o destino lhe impôs ao resistir à sanha 
dos algozes, jamais aceitando ser um cordeiro resignado frente ao altar do 
sacrifício. Sua meta continua a mesma, salvar as jovens do reino sob a mira 
de um déspota (PIÑON, 2004, p. 164). 

 

 O drama vivido pela personagem do romance Scherezade é característica de 

narrativas cujas imagens do regime noturno predominam o que, segundo Durand 

(2002), nessas podem acontecer o encontro dos contrários, ou seja, coincidentia 

oppositorium, mas que através de um terceiro elemento os demais são 

harmonizados. E no que diz respeito ao romance Vozes do deserto, a criação 
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literária desempenha a função de eufemização, como também de conciliação entre 

as pulsões de vida e de morte das personagens Scherezade e Califa. É sobre o 

poder conciliador das narrativas de Scherezade que discutiremos no próximo 

capítulo.  
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3 A FORÇA CONCILIADORA DAS NARRATIVAS EM VOZES DO DESERTO  

 

Cada relato deve corresponder às expectativas que 
tem o soberano da arte de narrar. Sobretudo porque, 
ao escutá-la, ele desobriga-se de também falar. Se 
não fora assim, não tivesse ele esses contos há 
muito aquecidos sem eu imaginário, como iria o 
Califa dar guarida ao material que Scherezade vem 
desenrolando do seu novelo de lã?  

Nélida Piñon 

 

No romance de Piñon, é possível observar uma postura feminista a partir da 

representação das personagens: Scherezade, Dinazarda e Jasmine. Elas aparecem 

como seres mortais, porém, soberanas. Isso porque dominam as mil e uma noites 

com as armas da palavra, com o fascínio e o prazer que as histórias provocam no 

coração do Califa. As personagens pertencem a um reino e cultura onde o sexo 

feminino ainda é considerado como inferior. 

Silenciosamente, há na narrativa um movimento que se levanta contra aquele 

ser tirano. Mulheres que ainda não foram sacrificadas, mas que estão a caminho do 

cadafalso, unem-se à Scherezade para retardar morte. O ambiente do califado é 

semelhante ao de uma batalha, simbolicamente, cada uma usará as distintas 

habilidades de que dispõem para vencer o soberano.  

 

3.1 Aproximações entre as imagens herméticas e as personagens de Piñon   

 

Os mitemas do mito de Hermes, no romance, são aqueles que dizem respeito 

à valorização do ínfimo, e à representação de seres intermediários entre o mundo do 

califado e o da cultura popular. Observa-se que, na narrativa de Piñon, no processo 
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de representação dos seres, aconteceu o enaltecimento do ser feminino, e a 

valorização da classe escrava, por meio da personagem Jasmine.  

Essa personagem é representada pela voz narrativa como ―escrava e bela‖, 

afirmando que ela serve:  

 

[...] às duas irmãs com a ilusão de haver nascido na poderosa família do 
Vizir. Em seus sonhos, desgarrados e sem esperança ambiciona pertencer 
à grei de Scherezade e Dinazarda. Educada no deserto, em meio às 
ovelhas, ainda agora, anos depois, esfrega a pele com pedra-polmes, vinda 
do mar, para livrar-se do cheiro dos bichos que se aninham na alma. E 
enquanto suspira ouvindo as histórias que Scherezade traz à tona, nelas 
identifica sua vida e a dos ancestrais (PIÑON, 2004, p. 83).  
 
 
Tem desejo de opor-se a esta casta que a privara da liberdade. Sua 
condição de escrava credencia-a a denunciá-los. Até por sua extração 
miserável, e pelo saber oriundo das vozes do deserto, Jasmine sente-se 
revestida de mandato popular. Havendo, pois, assumindo esta forma 
explícita de representação, apresenta-se a Scherezade como alguém 
apreciável nos instantes de crise (PIÑON, 2004, p. 297). 

 

A escrava Jasmine era de origem humilde, escondia no seu coração o desejo 

de pertencer à grei de Scherezade. Jasmine é um ser que contesta sua própria 

situação social, embora sinta-se privilegiada por ter nascido no deserto e dele 

receber educação. Como Hermes, o intermediário entre homens e deuses, Jasmine 

transitará entre o palácio do Califa e os arredores.  

Dentro do harém, Jasmine era a especialista responsável pelo cuidado da 

beleza de Scherezade. Nesse sentido a personagem escrava também exerce a 

função de intermediária, pois Scherezade, para chegar aos braços do Califa, 

precisava receber os cuidados da escrava. Jasmine vivia no palácio, e na condição 

de serva, era diferenciada pela vestimenta, conforme nos informa a voz narrativa, 

―se adorna com véus. Sem a proteção deste escudo, suspeita-se à claridade, expõe 

os sentimentos, fica à mercê da cobiça masculina‖ (PIÑON, 2004, p. 31). 
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As personagens Jasmine e Dinazarda são importantes na narrativa também 

por auxiliarem Scherezade no processo de criação das histórias. Antes de se casar 

com o Califa, Scherezade vivia sob os cuidados de sua ama, Fátima. Após o 

casamento, passa a receber os cuidados de sua irmã Dinazarda e de Jasmine.  

As três personagens estão sempre juntas, assim como as Moiras, divindades 

fiandeiras, que têm, cada qual, sua função no destino humano. A voz narrativa, na 

passagem abaixo transcrita, faz referência ao trabalho de tecelagem, o que pode ser 

associado miticamente às Moiras: 

 

Fátima, que a segurava nos braços desde o nascimento dizia em destemida 
defesa, o que Jasmine repetiria mais tarde, de Scherezade tecer com as 
palavras. Com o tear e o algodão entre os dedos, ela ia afinando os fios 
para fazer com eles, ao final, um tipo de manta capaz de proteger os 
ouvintes do frio das noites no deserto (PIÑON, 2004, p. 37). 

 

Enquanto esteve sob os cuidados de Fátima, Scherezade era levada ao 

mercado, onde ela abastecia sua imaginação com as histórias populares contadas 

nesse local público. Com a ida para o palácio, porém, isso não foi mais possível e, 

assim, alguém precisava desempenhar essa função, de recolher histórias populares. 

Sem que o Califa saiba, a escrava Jasmine visita o mercado de Bagdá com o 

objetivo de coletar histórias para Dinazarda, que as repassará à Scherezade. Nesse 

sentido, novamente, Jasmine desempenha o papel de um ser intermediário.  

A escrava Jasmine paga por histórias contadas pelo derviche, monge 

muçulmano que fica a beira do caminho. É um homem que adotou uma vida nômade 

e de abnegação:  

 

Algumas frases, largas e eloquentes, citavam um mendigo que, a caminho 
de Mosul, longe de Bagdá convencera-se de encontrar, à entrada da 
cidade, um tesouro portador de esperança para humanidade. Tal enredo, 
repleto de pormenores, interrompido pelo derviche antes mesmo do 
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desfecho, de nada valendo Jasmine insistir que o levasse a termo (PIÑON, 
2004, p. 216-217).  

 

Se as duas irmãs e a escrava utilizam as histórias como estratégia para ganhar 

tempo e transformar o coração do Califa, para o derviche contar histórias assume 

outro sentido, o de se autosustentar. Nesse sentido a escritora canadense Nancy 

Huston (2010, p. 19) em seu ensaio A espécie fabuladora, afirma que, ―A 

narratividade se desenvolveu em nossa espécie como uma técnica de 

sobrevivência‖.  

A criação de narrativas assume duplo sentido no romance: narrar para fugir da 

morte, e narrar histórias para garantir o sustento diário, como nos trechos transcritos 

abaixo:  

 

Sentado no chão, com as pernas cruzadas em posição de lótus, prescrita 
para a leitura do Corão, o ancião profere palavras aos passantes, atraindo-
os para a sua sorte. Ela não sabe o que dizer para atraí-lo. Teme que sua 
pele trigueira, os cabelos encaracolados ofendam o homem com 
lembranças amargas (PIÑON, 2004, p. 241).  
 
 
Jasmine elegera-o entre tantos pobres pela sua cegueira. Nota, de perto, a 
expressão de cupidez que invade o rosto do velho frente às suas 
promessas. Aquele homem ama o ouro que as histórias lhe podem trazer. A 
perda da inocência acrescentara-lhe certa perversão e realismo aos dotes 
de contador. Para aliciar-lhe, pois, o desejo, a escrava deixa tombar alguns 
dinares no vasilhame de latão. O derviche sobressalta-se ao ruído das 
moedas tilintando, ainda que não tivesse apurado os ouvidos a tempo de 
saber o valor da contribuição, quantos pratos de comida aquelas moedas 
lhe cobririam. Ele recolhe uma moeda e a acaricia com um gozo talvez 
devido à sua condição de cego (PIÑON, 2004, p. 242). 

 

Quando o acervo de Scherezade começa a se esvair, Jasmine recorre ao 

dervixe. O monge é na narrativa um ser intermediário entre a escrava e Dinazarda, 

sendo que essa ouve as histórias recontadas pela escrava que as repassa para 

Scherezade. Contar histórias em troca de algo valioso é uma imagem recorrente na 

narrativa de Piñon.  
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A personagem Scherezade detém o poder do discurso, da narração, e sem 

que o Califa saiba, o ritual cumprido por ela a cada noite, do prazer erótico e literário, 

acontece porque há uma troca implícita, ou seja, mais um dia de vida, e isso se 

repete durante as mil e uma noites.    

Portanto, os seres intermediários Jasmine, e o derviche se assemelham a 

Hermes uma vez que, segundo Brandão (1987), Hermes era símbolo de tudo que 

implicava perspicácia, negócio. Os gregos acreditavam que era esse deus quem 

guardava os viajantes, Hermes foi considerado, o deus das estradas, o guardião dos 

caminhos.  

 

3.2 Eu não sou eu nem o outro: os desdobramentos das personagens 

 

Huston, ao pontuar questões acerca das habilidades desenvolvidas pela 

espécie humana, ao longo da história, observa que o ato de narrar uma história está 

entre as mais antigas capacidades humanas. Narrar é algo inerente ao ser humano, 

―A identidade nos vem das histórias, das narrativas, das ficções diversas que nos 

são inculcadas ao longo da nossa primeira juventude‖ (2010, p. 29). Na tradição 

oriental, conforme é representada no romance Vozes do deserto, através da voz 

narrativa, sabe-se que a personagem Scherezade desde criança aprendeu a criar e 

a contar histórias,   

 

Esta vocação para engendrar episódios, que confundiam a família, viera-lhe 
do berço, por parte da mãe, de fértil imaginação. Dinazarda, dois anos mais 
velha, soubera pelo pai que a mãe, pouco antes de falecer, registrara junto 
ao marido a obstinação com que Scherezade, tão pequena ainda, 
assegurava vida ao que parecia perecível. Sua precoce devoção de 
propagar o cotidiano dos humildes que faziam de Bagdá centro irradiador da 
civilização árabe (PIÑON, 2004, p. 38).  
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Fátima herdara Scherezade em seguida à morte da mãe. A partir desta 
orfandade, a ama ajudara-a a sonhar mediante a oferta de uma terra 
povoada de seres que, através da intriga, expressavam a sordidez do 
cotidiano (PIÑON, 2004, p. 248). 
 

 
Nas narrativas criadas pela imaginação humana, as personagens viverão 

situações semelhantes às do mundo real. Os limites entre a ficção e a realidade são 

iminentes, pois uma alimenta a outra e dela se alimenta. Como afirma Nancy 

Huston:  

 

[...] as personagens dos romances, a exemplo dos das narrativas religiosas, 
mas de maneira muito complexa, nos fornecem modelos e antimodelos de 
comportamentos. Eles nos dão uma perspectiva preciosa em relação aos 
seres que nos cercam e – mais importante ainda – em relação a nós 
mesmos. Eles nos ajudam a compreender que as nossas vidas são ficções 
– e que, por isso, temos o poder de intervir, modificando o seu curso 
(HUSTON, 2010, p. 122). 

 

Nessa mesma perspectiva, o crítico brasileiro Antonio Candido (1998, p. 53-

54), no capítulo ―A personagem do romance‖, em A Personagem de ficção, afirma 

que é impossível não observar que durante uma leitura ou contação de história no 

enredo os elementos que envolvem as personagens, e a forma como essas se 

apresentam e representam, ―O enredo existe através das personagens; as 

personagens vivem no enredo. Enredo e personagem exprimem ligados, os intuitos 

do romance, a visão da vida que decorre dele, os significados e valores que o 

animam‖.  

Os valores e os significados, portanto, são construídos pelos leitores e 

ouvintes. No romance de Piñon, Jasmine está sempre atenta, buscando depreender 

sentidos nas histórias contadas por Scherezade. Ela considera suas as narrativas de 

outros, assim como nos representa a voz narrativa do romance:  

 

Scherezade não desconfia que, por conta de suas histórias, inspire 
seguidores, sendo Jasmine a discípula mais ferrenha. Diante do cristal 
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lapidado, copia-lhe certas características e as reproduz diretamente na 
própria alma. E, na espera de um resultado feliz, a escrava inclina a cabeça, 
confiante de haver herdado o temperamento narrativo de Scherezade. 
Tendo, então, o espelho como figurante, Jasmine promete acompanhar Ali 
Babá em sua fuga pelo deserto (PIÑON, 2004, p. 256). 

 

 Ainda sobre a participação do leitor, Candido afirma que, na leitura de 

determinado enredo é função do leitor tomar para si as verdades impostas na obra, 

através da representação das personagens como todos os seus elementos 

estruturais. Se o criador ou o escritor cometer erros na construção da narrativa, o 

leitor e o ouvinte dispõem de poder para perdoar ou não o criador.  

O mesmo não acontece com a personagem Scherezade, para ela não há 

possibilidade de perdão caso ela não consiga fazer as combinações estruturais 

durante a contação de histórias para o Califa, ―Ao menor descuido, como errar na 

sequência das palavras e das peripécias, ou desencantar a fala, ele tem poder de 

condená-la à morte‖ (PIÑON, 2004, p. 68-69). Sendo assim, narrar para Scherezade 

é um ofício árduo sem direito ao erro.  

Antonio Candido (1998, p. 55) afirma que a personagem é um ser fictício, 

mas, ainda assim, pode-se dizer que ―o romance se baseia, antes de mais nada, 

num certo tipo de relação entre o ser vivo e o ser fictício, manifestada através da 

personagem, que é a concretização deste‖. Na relação de aproximação entre o ser 

da ficção e o ser vivo, há diferenças essenciais, essas são tão importantes como às 

afinidades que provocam o sentimento de verdade ou verossimilhança.  

É na tentativa de fundir o mundo do califado com as histórias de 

Scherezade, que a personagem Califa, de Vozes do deserto, alimenta na sua 

imaginação: 

  

Corpulento, de nariz adunco, o soberano cedera ao fascínio da jovem. 
Praticamente abandonara o alforje do poder em troca da fantasia. E, igual a 
qualquer criatura do povo, aspirava ser outro que não ele, usurpar a 
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identidade alheia por meio do ardil da ilusão. Quem sabe preencher a 
própria solidão roubando a aparência de um personagem de Scherezade. 
Fundir a realidade do reino com as histórias da jovem, convicto agora de 
que, mediante a fabulação alargaria a vida (PIÑON, 2004, p. 236).  

 

Para Scherezade, o ato de contar histórias, a cada nova noite, tem como 

objetivo despertar na imaginação do Califa interesse para arte narrativa. Essa é uma 

estratégia de sobrevivência para Scherezade, mas também uma forma de negar, ou 

de buscar mecanismos que neguem o real, como afirma o francês Clément Rosset 

(1999, p. 11): ―Nada mais frágil do que a faculdade humana de admitir a realidade, 

de aceitar sem reservas a imperiosa prerrogativa do real‖.  

Portanto, em relação às personagens femininas, o enfrentamento da morte 

se torna algo difícil, contudo é necessário confrontá-la e, ao buscar novas formas 

para fazê-lo, elas encontram nas histórias, e nas personagens recriadas pela 

imaginação, estímulo para cumprir o destino que fora pré-determinado para cada 

uma. 

 

3.3 A arte narrativa a serviço da humanização 

 

Na narrativa de Nélida Piñon, Vozes do deserto a literatura exerce uma 

função peculiar na vida dos seres fictícios, humanização do coração, e arrebatar o 

homem de sua temporalidade. E, nesse sentido, Benjamin (1994, p. 200) assegura 

que a literatura tem uma dimensão utilitária, podendo se constituir em ―ensinamento 

moral, seja numa sugestão prática, seja num provérbio ou numa norma de vida – de 

qualquer maneira, o narrador é um homem que sabe dar conselhos‖.  

E no que diz respeito ao romance, a personagem Scherezade, sutilmente, 

agrega às histórias contadas ensinamentos, de maneira que, a cada nova noite, elas 
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encontram refúgio no coração do Califa, e por isso ele já não consegue ser o mesmo 

depois da ida de Scherezade para o palácio, como informa a voz narrativa:  

 

A simples ideia de combater Scherezade mediante certos recursos alvoroça 
o Califa. Já não quer submeter-se ao que brota da jovem sem reagir. Por 
todos os motivos deve impedir que esta espécie de enamoramento por ela o 
desobrigue de cumprir os votos feitos após a traição da Sultana. 
Surpreende-se, no entanto, com a natureza de suas emoções. Herdeiro do 
trono por vontade de Maomé, custa-lhe livrar-se de quem se prova agora 
indispensável (PIÑON, 2004, p. 277). 

 

Através do excerto acima observa-se que a personagem Califa se rende aos 

encantos das histórias fabulosas de Scherezade, e aquele que no início da narrativa 

fora representado pela voz narrativa como um agente da morte, ao primeiro contato 

com a arte narrativa, o sultão vingativo e amargo aos poucos foi recuperando sua 

capacidade de se relacionar com o sexo oposto:  

 

Ultimamente o Califa vinha se perguntando se não chegara o momento de 
tentar viver sem Scherezade, após substituí-la por alguém de talento similar 
ao seu que, não sendo cópia sua, demonstrasse habilidade para iniciar e 
terminar uma história com resultados aprazíveis. E que soubesse preservar, 
ao longo do esforço narrativo, dúvidas providenciais para a emoção do 
relato e para o próprio contador (PIÑON, 2004, p. 340).   
 
                            

A personagem Califa começa a pensar na substituição de Scherezade, mas 

precisa ser alguém com talento símile. Scherezade conseguiu semear na 

imaginação do soberano uma relação de dependência literária, isso porque, seja 

―por via oral ou visual; sob formas curtas e elementares, ou sob complexas formas 

extensas, a necessidade de ficção se manifesta a cada instante; aliás, ninguém 

pode passar um dia sem consumi-la‖ (CANDIDO, 1972, p. 804). E é por isso que as 

histórias são rememoradas e verbalizadas. Todos a começar da criança ao adulto 

necessitam da literatura.  
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No romance de Piñon, depois de cumprir sua missão, Scherezade retorna 

para a casa da sua velha ama, Maria de Fátima, e sua irmã Dinazarda assume o 

lugar de esposa na vida do Califa: 

 

O que Scherezade semeara nos aposentos, através dele, nunca se 
apagaria. Para isso, 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 
dos lábios de Scherezade as novas histórias que ela estaria agora contando 
a Fátima, que a recebera de braços abertos tão logo chegou à casa, 
poeirenta, faminta, mas feliz (PIÑON, 2004, p. 351). 

 

De acordo com Walter Benjamin, quem conta uma história precisa fazê-lo 

como um artesão que produz seu objeto, resultado de doloroso trabalho. A história 

contada deve ser narrada com naturalidade, com espontaneidade, para que o 

ouvinte assimile e, posteriormente, a reconte para outro público:  

 

Contar histórias sempre foi a arte de contá-las de novo, e ela se perde 
quando as histórias não são mais conservadas. Ela se perde porque 
ninguém mais fia ou tece enquanto ouve a história. Quanto mais o ouvinte 
se esquece de si mesmo, mais profundamente se grava nele o que é ouvido 
(1994, p.205). 

 

 

Portanto, a personagem do romance Scherezade seu papel de heroína, 

salvou muitas vidas, e no que diz respeito ao Califa, a literatura desempenhou seu 

papel, sua função humanizadora, a literatura ―não corrompe nem edifica, [...] mas, 

trazendo livremente em si o que chamamos o bem e o que chamamos o mal, 

humaniza em sentido profundo, porque faz viver‖ (CANDIDO, 1972, p. 806). Nesse 

sentido, no romance de Piñon, a todo instante as pulsões de vida e morte se 

enfrentam, mas a arte de narrar e a capacidade de resgatar na memória arcaica as 

narrativas que há séculos foram contadas tornou-se uma estratégia de subsistência. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Desde o início deste trabalho procuramos mostrar que a atualização mítica 

nas obras literárias do Ocidente, é parte de um processo natural na arte de criação 

poética. E nesse sentido, a crítica do imaginário nascida no século XX, alargou os 

horizontes de estudos das artes. E para os estudos literários, a nova corrente de 

pensamento trouxe novas possibilidades de análise, o estudo interdisciplinar. E 

Bachelard, filósofo das ciências naturais, rompeu com os modelos de análises 

existentes até aquele momento, ao relacionar a psicanálise com os quatro 

elementos da natureza: Terra, Ar, Água e Fogo, considerando que esses são fontes 

arquetípicas do imaginário poético.  

Como mencionamos, a crítica do imaginário ganhou forças e forma com 

Circulo de Eranos, os encontros entre os diferentes pesquisadores reforçaram que a 

interdisciplinaridade é um caminho possível dentro dos estudos literários. Nessa 

perspectiva, os estudos psicanalíticos de Jung (2000) sobre o inconsciente coletivo e 

individual ampliaram a noção de que a obra de arte é resultado de um processo que 

parti das experiências acumuladas ao longo da vida pela espécie humana, e pelo 

artista é representada, sendo esse um organizador das imagens poéticas. Para 

Jung, o mito é significativo, porque nele podem ser identificadas as imagens 

primordiais. 

E o mito foi objeto de estudo tanto para Jung, como para Durand. Este nos 

seus estudos antropológicos procurou mostrar as incessantes atualizações das 

imagens míticas em diferentes contexto sócio históricos. Durand (2002) conseguiu 

sistematizar os estudos das imagens em dois regimes: noturno e diurno. E através 

disso, criou dois métodos de análises: a mitocrítica e a mitanálise. Ambas têm como 
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objetivo a identificação do mito na obra de arte.  

Por isso, recorremos à teoria do antropólogo como principal suporte teórico 

de maneira que, no nosso trabalho, fossem apontadas as principais imagens míticas 

dentro do romance Vozes do deserto, de Nélida Piñon. Isso porque, a escritora em 

entrevistas a programas de televisão e revistas de circulação nacional, reafirma a 

influência sofrida pela literatura grega clássica. Outra observação, em relação à 

poética de Piñon, é o incessante diálogo intertextual entre as suas obras, e as da 

literatura canônica. São por essas razões que, provavelmente, os seus textos sejam 

considerados como de difícil compreensão, de mundo ficcional complexo. 

E no que diz respeito ao romance Vozes do deserto, Piñon atualiza a história 

de Scherezade, narrativa de origem árabe, como também, alguns mitos gregos. O 

primeiro mitema identificado foi o de Tânatos.  Na tentativa de vencer a morte que 

personificada pelo Califa, que Scherezade busca o terrível casamento. Seus 

diferentes mundos narrados representam a vida, a existência do ser, já o Califa 

representa o fim, o aniquilamento da raça humana.   

Mas a Morte é domada pela arte de narrar. No romance de Piñon, desde a 

entrada de Scherezade no palácio nenhuma mulher foi sacrificada. Porque as 

pulsões positivas de Scherezade conseguiram adentrar o coração petrificado do 

Califa. Ele antes do contato com as personagens de Scherezade era um ser 

dominado pelo deus da morte, Tânatos. Califa só tinha desejo de vingança, quanto 

mais ele ouvia Scherezade mais distante ficavam as lembranças de traição da 

sultana, e as forças negativas da sua mente foram transformadas em energias 

positivas.      

Em Vozes do deserto, os mitemas do mito de Hermes são aqueles que 

dizem respeito à representação por meio da valorização do sexo feminino, no reino e 
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cultura onde a mulher é considerada como ser menor.  Mas por meio da voz 

narrativa, sabe-se que as personagens femininas Dinazarda, Jasmine e a 

protagonista, Scherezade, formaram uma poderosa tríade, onde cada uma 

desempenha uma função. Elas estão a serviço da arte narrativa, durante o dia elas 

preparam o material para que a noite ele seja tecido no leito do Califa.  

Tecer narrativas toda noite equivale a domar Cronos, como afirma Durand 

(2002) a repetição, o encaixamento é uma estratégia de dominar o devir. Fiar 

enquanto conta histórias ou tecer uma mortalha é maneira distinta de controlar o 

tempo, ou, amenizar o sentimento de angústia diante de uma prova. Foi assim com 

Penélope, a esposa submissa de Ulisses, personagem da Odisseia, de Homero. 

Semelhante ao processo tear é o da arte de contar histórias estratagema adotada 

por Scherezade na tentativa de vencer a morte.  

No romance de Piñon, as histórias contadas pela personagem protagonista 

além de prolongar o tempo, elas atuam como conciliadoras entre os súditos do 

califado e entre o Califa.  Ao recolher das mãos do derviche fragmentos de 

narrativas, Jasmine leva para dentro do palácio aquilo que pertence cultura popular 

oriental, nesse sentido as historias ligam por interesses distintos os dois mundos. 

Para o monge muçulmano e cego, os fragmentos vendidos a beira do caminho de 

Bagdá são a sua única forma de sobrevivência. Mas a cegueira física não o impede 

de possuir a visão do mundo espiritual, simbolicamente ele é o guardião de um 

tesouro precioso, a arte de contar de histórias.    

No que diz respeito ao diálogo intertextual com as Mil e uma noites, a 

escritora Nélida Piñon insufla dentro da narrativa postura ideológica ligada ao 

feminismo. As personagens masculinas não receberam nomes próprios, ou seja, são 

mencionadas pela voz narrativa a partir dos títulos do califado, como aconteceu com 
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o nome da personagem Xariar das Mil e uma noites, no romance aparece como 

Califa. O mesmo aconteceu com o pai de Scherezade, ele foi nomeado com o título 

de Vizir. A partir disso, depreendemos que para Piñon a ausência de nomes próprios 

nas personagens masculinas torna a representação das mulheres como seres 

superiores.     

 Consideramos na nossa pesquisa o fato do romance ter sido escrito por 

uma mulher, cuja postura ideológica sempre foi a de defender a luta pelo 

engajamento da palavra, ou seja, pela articulação do discurso em forma de 

narrativa. Por isso, a voz narrativa de Piñon, representa a personagem, do romance 

Scherezade como um ser militante da palavra. Que usa todas as estratégias da arte 

narrativa e da sedução para convencer o Califa da necessidade de mudança. Assim 

como afirma Antonio Candido (1972) a literatura dentro do romance atingiu um fim. 

Ela cumpriu uma de suas funções, humanizou o coração da personagem Califa.  
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