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· • Estudo baseado na teoria piagetiana sobre a fidelidade em
dois contos de As Mil e uma Noites na versão de Galland1

Study based on Piaget’s theory about fidelity in two stories extracted
from “The Thousand Nights and One Night” on Galland’s version

Luana Carramillo Going2

Universidade Metodista de São Paulo
Universidade Católica de Santos

Resumo: Caracteriza-se por um estudo teórico numa visão piagetiana sobre dois contos
da coletânea As Mil e uma Noites na versão de Galland. O objetivo é analisar, nas narrativas,
a virtude e a fidelidade, verificando se as relações entre os personagens são mantidas
pelo amor, pelo respeito mútuo e relações de eqüidade ou pelo medo e obediência
apresentado entre os casais (Xariar e Xerazade) do conto ou pelos contratos estabelecidos
entre os personagens Mercador e Gênio, uma relação coercitiva e de respeito unilateral
com o objetivo  da manutenção do poder e dos costumes. É desenvolvido um breve estudo
da transmigração dos contos As Mil e uma Noites até nossos dias e a escolha das
narrativas  Contos Árabes e o Mercador e o Gênio para uma análise psicológica e moral
segundo os estudos de Jean Piaget e Sponville.

Palavras-chaves: desenvolvimento moral, estudo piagetiano, Mil e uma Noites, fidelidade,
respeito mútuo, eqüidade.

Abstract: This work is a theoretical study based on Piaget’s theories about The Thousand
Nights and One Night on Galland’s version. The purpose was to analyse the virtue and
fidelity between partners Xariar and Xerazade or to analyse the same through contracts
established between the “merchant and the genius” verifying if these relationships were
sustained by love, mutual respect and by fairness relationships or by fear and obedience
established by a coercive relationship, and unilateral respect to maintain power and customs.
A brief analysis of the transmigration of “The Thousand Nights and One Night” till our days
has been developed, and we have chosen “The Arabian Tales” and “The Merchant and the
Genius” to submit them to a psychological and moral analysis based on Jean Piaget and
Sponville’s studies.

Keywords: Moral development, Piaget’s theory study, The Thousand Nights and One
Night, mutual respect, fairness.

1. Introdução

O presente trabalho refere-se a uma análise psicológica sobre o
desenvolvimento moral nas questões da fidelidade, fundamentado na teoria de
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Jean Piaget. Procura compreender de que forma os contos árabes possibilitam
uma reflexão sobre quais julgamentos de valores se estabelecem frente à
fidelidade, a um trato estabelecido entre duas partes. Busca analisar se o
pensamento dos personagens segundo esse sentimento é de respeito puro,
obediência e submissão total ao contrato estabelecido, traduzido pela aceitação
e submissão do outro à coação e garantindo, assim, fidelidade pelo medo de
punições severas de quem detém o poder, acreditando que ser virtuoso e fiel é
aceitar o respeito unilateral, não conseguindo refletir as diversas  possibilidades
de contratos estabelecidos por meio de relações de reciprocidade, de eqüidade
e  baseado no respeito mútuo. Ou podemos pensar que o conto apresenta
situações com juízos morais entre os personagens baseadas na cooperação
intelectual e na lógica das relações sendo os casos de infidelidade resolvidos
por consciência abstrata.

Piaget (1965-1973) afirma que o progresso lógico corresponde à evolução
na socialização do pensamento, além das trocas de pensamento baseadas na
transmissão oral de verdades anteriores; existe a troca por reciprocidade e
cooperação efetiva em oposição à simples submissão das idéias de coerção.
Em uma evolução mental, passando da inteligência prática, intuitiva para a
operatória e por outro lado interagindo com uma sociedade [....] as atividades
dos sujeitos quando agem uns sobre os outros se reduzem na realidade a um
só e mesmo sistema de conjunto, no qual o aspecto social e o aspecto lógico
são inseparáveis na forma como no conteúdo. (p. 103).

A lógica do sujeito é constituída de agrupamentos operatórios, como um
sistema de conjunto que irá agir em situações de interações, reciprocidade e
pensamentos individuais. Um sistema de cooperação de operações
interindividuais, isto é, trocas operatórias com outros indivíduos, e, por outro
lado, descentração da própria pessoa.

A lógica formal no sujeito, segundo Piaget, comporta três condições: a)
escala comum de valores; b) conservação; c) reciprocidade. O sujeito, em uma
troca desviada por egocentrismos ou coação, não poderá coordenar esses três
aspectos. E, na ausência de um deles, não se apresentarão condições de
cooperação entre os interlocutores. (Piaget, opus cit.). Porém adverte que a
cooperação, definida pela lei do equilíbrio oposto ao egocentrismo e à opressão,
difere da simples troca, pois a troca espontânea pode levar ao fracasso individual
ou grupal. A noção de cooperação implica descentração em relação ao
egocentrismo intelectual moral e liberta das coações sociais. Ao lado disso, o
autor afirma que a cooperação diverge da livre troca (essa liberdade é ilusória),
uma vez que aquela implica um sistema de normas. E é porque a verdadeira
cooperação é tão frágil e tão rara no estado social dividido entre os interesses e
as submissões, assim como a razão permanece tão frágil e tão rara em relação
às ilusões subjetivas e aos pesos das tradições. (opus cit., p. 111).
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2. Breve estudo sobre As Mil e uma Noites

Para viabilizarmos esse estudo selecionamos dois contos da coletânea
de As Mil e Uma Noites entre oito analisados na tese de doutorado (Caramillo -
Going, 1997). Sabendo do valor literário da obra, bem como a importância de
não a alterarmos, procuramos selecionar os contos respeitando a seqüência
apresentada por Galland. Ou seja, começamos com a primeira narrativa da
coleção Contos Árabes e seguimos com a primeira história do bloco inicial da
Xerazade, O Mercador e o Gênio.

As Mil e Uma Noites, originariamente, derivam de lendas consagradas
nas tradições orais da Índia, da Pérsia e possivelmente de regiões como o Egito
e a China, terras conhecidas como Oriente ou Arábia, segundo Khawan (1991).
As versões mais antigas encontradas são datadas dos séculos XVI e XVII e
estão guardadas em arquivos espanhóis, ingleses, franceses e alemães.
Provavelmente próximo ao século VIII, o núcleo central que deu origem a essas
narrativas (a história de Xerazade com o rei Xariar) estava determinado como
tema inicial dos contos. Os restantes, aqueles contados ao rei um por noite,
apareceram independentes, compondo-se de forma autônoma, não havendo
ligação causal entre eles.

Segundo Coelho (1991), o estudo do percurso desse tipo de literatura
(contos transmitidos oralmente através dos tempos), mostra que têm sido
significativos os esforços realizados por lingüistas, antropólogos, historiadores,
psicólogos, etnólogos, folcloristas e literatos, entre outros, na tentativa de
reconstruir, o mais fidedignamente, a transmigração dessa modalidade de
narrativa, desde sua origem até a época em que vivemos.

A história da transmigração de As Mil e Uma Noites relata que, através dos
tempos, houve inúmeras ‘reinvenções’ desses contos, com um número ilimitado
de variações. Porém, apesar de reescritos inúmeras vezes, seu núcleo centraI
continuou o mesmo. Podemos pensar que as constantes transformações dos
conteúdos dos contos, tecidos com tramas que retratavam situações conflitantes
entre os personagens, envolvendo poder unilateral, violência, paixões, virtudes e
situações de moral tenham garantido sua aceitação em lugares e tempos
distintos.

Algumas vezes, cometem-se enganos ao creditar a autoria de
determinados contos folclóricos a escritores que, na verdade, apenas ouviram
os contadores de histórias locais e, preocupados com a possível perda do material
precioso que vinha sendo transmitido oralmente, de geração a geração,
empenharam-se em compilá-Ios. Estão, entre esses escritores, Galland, Perrault,
Andersen e Grimm.

Conforme Carramillo-Going (1997), longe de se constituírem em contos
infantis para diversos ouvintes, essas narrativas, ao contrário, foram utilizadas,
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ainda que de maneira velada, com intenções sociais, seja como forma de
resistência a um invasor da época, seja para defesa da língua e dos costumes.
Ao longo dos anos, algumas histórias foram transferidas de um lugar para outro
por determinados povos por meio da tradição oral, carregando diferentes
contextos históricos e sociais, projetando em seu conteúdo explicações ou
necessidades de um determinado grupo.

Richter e Merkel (1993) afirmam que muitos povos não só se utilizavam
das histórias na tentativa de explicar miticamente a migração dos animais de
caça ou de algum fenômeno natural que não conseguiam explicar cientificamente,
como também as repassavam oralmente (às camadas mais inferiores da
sociedade feudal), projetando a necessidade do afastamento da opressão social
da época e objetivando uma vivência de relações mais familiares.

Esses autores afirmam que, durante os séculos XVIII e XIX, os contos
preferidos das camadas mais baixas da população européia eram as narrativas
de As Mil e Uma Noites que, curiosamente, transmitiam a literatura e costumes
mais cultos da civilização oriental, totalmente distantes da realidade da época e
do local onde viviam aqueles povos.

É provável que essa predileção se devesse ao fato de essas narrativas
apresentarem uma organização com distanciamento das classes sociais e, no
entrelaçar de umas com as outras (o rei necessita do pescador para solucionar
um caso), o bem sempre vence o mal, assim como à possibilidade de haver
inversão de bens materiais. É o caso de narrativas em que o pobre, com esforço
e perseverança, conseguia ficar rico, ou, ainda, por sua generosidade ou
coragem, era premiado com saúde e honrarias. Ao estudarmos esses contos,
constatamos que, em muitos casos, apesar de o bem sempre vencer o mal, as
narrativas apresentam em algumas vezes, o poder centrado em um personagem,
que age e julga por coerção, podendo ser esse o rei, um gênio, um marido, um
irmão mais velho ou uma feiticeira.

Observamos também que as narrativas apresentam conteúdos em que
as decisões sobre os acontecimentos são tomadas por um só dos sujeitos da
história, sem que os demais possam participar. Apesar de no presente trabalho
estarmos discutindo alguns aspectos psicológicos e morais sobre a fidelidade
nas duas primeiras narrativas da coletânea, podemos citar nos demais contos
vários casos coercitivos: a) Na história inicial do conto, como em várias outras,
o homem mata a mulher infiel ou o amante desta e ainda é visto como vítima por
ter sido traído. b) Na história do Rei Grego e o médico Dubam, o médico, após
salvar o rei de uma doença mortal, é decapitado, isso porque o Vizir, com inveja
da gratidão (inicial) do rei pelo médico, inventa uma injúria, dizendo que o médico
o havia curado para impressionar o povo, mas depois iria tomar-lhe o poder. O
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rei, na dúvida entre a gratidão ou a perda do poder, manda matar injustamente o
médico Duban.

Mesmo que, no final da história, o erro fosse conhecido por todos, durante
muito tempo a justiça permanecia de forma arbitrária, nas mãos de um só.
Geralmente nos casos de infidelidade de casais, a palavra de honra, a algum
trato estabelecido, se restabelecia a ordem pela vingança: o culpado recebia
uma punição semelhante ao seu crime, por justiça imanente ou uma feitiçaria;
ou um rei maior vingava a vítima, matando o vilão da história ou transformando-
o em um animal.

O conto pode também, possibilitar ao ouvinte da história, oportunidade de
projetar-se no personagem mais fraco e se sentir bem ao resolver o problema
por meio da inteligência ou da astúcia, contra o poder arbitrário de alguém muito
superior (o rei era um poder inquestionável). Exemplo disso é a História do
Pescador, ao ouvir o conto, o sujeito pode organizar o caos interior provocado
pela depressão e pelo medo, de uma maneira simbólica, projetando-se na figura
do pescador pobre, que enfrenta o gênio que quer matá-Io injustamente e, com
sabedoria, prende-o novamente na garrafa e ainda recebe uma fortuna para
soltá-lo.

Os estudos de Nabhan (1990) sobre esses contos demonstram que eles
tiveram por principal característica a manifestação por meio da oralidade, como
importante traço da cultura árabe em histórias literárias e religiosas, em canções
e em poesias. Essas narrativas chegaram ao ocidente, mais especificamente à
França, como literatura árabe, no século XVIII, por intermédio do orientalista
francês Antoine Galland. Galland divulgou-as nos salões parisienses, num período
de conturbação política. Assim, elas acabaram por envolver o povo, em razão de
seu encantamento, magia e valores morais, já que nelas a justiça aceita naquela
época era sempre cumprida.

Na verdade a autora também afirma que a origem desses contos até hoje
não foi solucionada, e os tradutores dos séculos XIX e XX, como Lane em 1839,
Surton em 1885, Salhani em 1889, e mais recentemente Cansinos Assens em
1955 e Khawam  em 1991 referem-se a esse tipo de narrativa como contos do
Oriente.

Segundo Coelho (1991), a técnica das histórias - com narrativas de encaixe,
isto é, contos que se entrelaçam e enredo que apresenta dilemas cada vez mais
complexos - nasceu na Índia, podendo ser mencionados, como seus
representantes principais, Panchatranta, Hitopadecha e Bidpai, conhecidos pelos
árabes como Calila e Dimna. O conto do tipo quadro persa foi copiado da Índia e
de outras literaturas anteriores do Oriente.

Quanto à época em que apareceram, os manuscritos datam dos séculos
XIII ao XVII, mas há referências a um fragmento de manuscritos de As Mil e
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Uma Noites, datado da primeira metade do século IX, confirmando as
observações dos historiadores árabes do século X - Maçorsquo; ud e Ibn Ichaq,
AI- Nadim. (Nabhan, 1990, p.61). Segundo Meihy (1991), Galland era um erudito
viajante, colecionador desinteressado de estranhos objetos orientais, tipo oriundo
das cortes para aventuras, em andanças pelo Oriente. Membro da Academie
des Inscriptions et Belles-Lettres, é possível que tenha feito sua versão para
animar as tertúlias de intelectuais, de forma inconseqüente, demonstrando mais
uma novidade exótica. Dessa forma, foram apresentados ao público europeu
os contos organizados pelo saber popular do Oriente, como diversão intelectual
excêntrica. O autor afirma ainda que o texto produzido por Galland é mais ocidental
que árabe, pois se valeu da limpeza do texto de poemas de cunho grotesco,
palavrões ou anedotas grosseiras, de aspectos prosaicos e vulgares, em nome
da elegância pretendida.

Coelho (1991) nos informa que a primeira tradução de Galland foi aceita, a
princípio com muita desconfiança, não só por duvidarem da fidelidade do autor
aos textos originais, mas também pela licenciosidade de seu conteúdo e
vulgaridade de estilo, inteiramente oposto à pomposa retórica clássica árabe.
(p. 20). Somente no século XIX, por meio de estudiosos filológicos e não literários,
é que essa coleção passou a ser de interesse para a crítica erudita.

Nabhan (1990) afirma que o orientalista Chauvin, em 1900, já se referia
que os jornais do ano de 1891 anunciaram uma tradução de D. Pedro II para a
língua portuguesa, a partir de uma edição árabe (p. 71), mas que ela não
conseguiu localizar tal tradução. Para ela, a versão de Galland é a base para a
escola de traduções que dura quase três séculos, pois os textos, a partir do
século XIX, referem-se mais à edição do texto árabe, considerando-se o número
de manuscritos descobertos e que poderão ser ainda identificados nos nossos
dias. (p. 74).

No que se refere à oralidade, observa Nabhan (opus. cit) que foi através
dela que se deu a propagação das grandes realizações dos ancestrais, cabendo
aos contadores papel de destaque nos primeiros tempos da sociedade árabe, a
ponto de interferirem no processo histórico. Ao se referir à protagonista Xerazade,
diz que é ela um aspecto importante cultural da tradição afro-oriental. Os
contadores de histórias foram importantes na história da sociedade árabe na
medida em que propagaram as realizações de seus ancestrais por meio da
oralidade. (...) Os ruwát (os contadores) eram verdadeiros artistas cênicos, onde
o dom da palavra, os gestos e a imaginação articulavam-se sincronicamente
(p. 30). O autor define essa fonte literária e histórica como saber oral e tradicional.
Interpretada como herança da vida que permanece na memória de um povo.
Preserva a religião, a história, a ciência natural, a recreação e a literatura, dentro
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de um espaço atemporal, em que o real e o imaginário se entrelaçam como
fonte de conhecimento.

Segundo Tierno Bokar, tradicionalista do Mali, citado por Nahban (opus.
cit), afirma que a escrita é uma coisa, o saber é outra. A escrita é a fotografia do
saber, mas não o saber em si. O saber é uma luz que existe no homem. A
herança de tudo aquilo que nossos ancestrais vieram a conhecer e que se
encontra latente em tudo que nos transmitiram. (p.37). A memória transmitida
oralmente através das gerações não tem menor valor que o do escrito, pois é a
fidedignidade da história individual, do valor do homem e sua relação com a
sociedade.

3. Algumas reflexões morais e psicológicas

Os contos de As Mil e Uma Noites na versão de Galland, como elemento
estimulador para discussão sobre questões morais e julgamentos de fidelidade
foram relevantes, pois, acreditamos na harmonia entre o real e o imaginário
dessas narrativas, que abarcam temas sociais, virtudes, valores morais e
culturais que remontam a tradições da cultura hindu, persa, chinesa, judaica e
cristã. Ao mesmo tempo, os contos podem ser, por vezes, considerados
universais, por estarem repletos de conteúdos existenciais e envolvem todos os
homens. Por meio de sua linguagem simbólica, os contos podem possibilitar
uma reflexão sobre nossos dilemas cotidianos.

O conto folclórico, por exemplo, é uma das formas indiretas de apresentar
dilemas que podem ser desencadeadores do juízo moral. O conto de fadas,
segundo Bettelheim (1979), por ser uma narrativa sem autor, montado e
remontado pela história da humanidade, é carregado de conteúdos e problemas
existenciais como morte, rivalidade fraterna, abandono, miséria, inveja, entre
outros, inerentes a qualquer ser humano.

Nos contos de tradição oral, outros valores morais podem ser claramente
observados, como a generosidade, a prudência, a fidelidade, a humildade, a
perseverança, o amor, a coragem, a generosidade e a justiça. Carregam também
tradições que admiramos, em algumas civilizações, como as africanas, em que
o beduíno cultivava o respeito à palavra dada desde a sociedade pré-islâmica.
Para ele, a palavra tinha um valor moral intenso, ligado ao sagrado, e deveria ser
utilizada com prudência, para  não se correr o risco de  infidelidade religiosa e
social.

 Nos contos As Mil e uma Noites observamos que os conteúdos narrativos
reportam a situações heterônomas de poder coercitivo do sultão sobre o povo
ou sobre as mulheres, ou do gênio sobre um sujeito, muitas vezes sem
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possibilidade de contestação. A protagonista Xerazade  para salvar a si e as
demais mulheres da ira do sultão, apresenta diversos contos iniciando como a
narrativa  O Mercador e o Gênio, desencadeando  uma sucessão de situações
complexas por uma história após a outra, até chegar a um final feliz e retomar à
historia inicial. Dessa forma, constata-se um encadeamento de histórias, nas
quais os personagens, que são o mercador, o gênio, o rei, o vizir, o médico,
entre outros, são os narradores. Seus argumentos ou justificativas de defesas
dos juízos morais ou de valores vão ocorrendo por meio de um conto, o qual, por
sua vez, possibilitará outra nova história. Passam-se assim mil e uma noites,
quando o rei Xarair perdoa Xerazade e a proclama sua sultana.

Nesse conjunto de narrativas, constatamos que o enredo apresenta
situações de respeito unilateral, nas quais surgem ocorrências em que alguns
dos personagens são obrigados a respeitar regras sociais impostas por tradições
culturais ou mesmo por uma autoridade arbitrária. A narrativa é tão bem elaborada
(com conteúdos autoritários velados) que é raro ouvi-Ia sem nos envolvermos
em uma análise também autoritária e unilateral da sanção mais justa a ser
aplicada no caso da infidelidade à regra estabelecida.

 Analisaremos o primeiro conto da coleção, Contos Árabes, que é o fio
condutor das demais narrativas, seguido do segundo conto: O Mercador e o
Gênio.

No tempo em que os sonhos eram realizados...
Conta um conto que um rei, cuja sabedoria e benevolência eram

conhecidas por todos, teve que escolher, no leito de morte, qual dos seus dois
filhos iria substituí-lo, pois os dois herdeiros tinham as mesmas condições de
fazê-lo. Foi escolhido o mais velho, Xariar. Xazenã, o mais novo, tendo que viver
como um simples particular, dedicou-se com muito amor e respeito ao novo rei
e, como agradecimento, recebeu de Xariar o reino da Grã-Tartária

Depois de dez anos que não se encontravam, Xariar fez uma festa em
homenagem a Xazenã. Este, quando parte ao encontro do irmão, volta para
despedir-se de sua amada e encontra-a nos braços de outro. Degola os dois e
parte. Desiludido da vida, não conta absolutamente nada a ninguém sobre seu
infortúnio, nem consegue participar de nenhuma festa ou passeio realizado por
seu irmão, o rei Xariar, em sua homenagem. Em uma de suas reclusões, quando
todos os homens vão à caça, sem que os outros saibam, permanece no palácio
e descobre que seu irmão também estava sendo traído pela sultana e por suas
outras dez mulheres com escravos. “É sem dúvida inevitável o destino de todos
os maridos, pois que o sultão, meu irmão, o soberano de tantos Estados, o
maior príncipe do Mundo, não conseguiu evitá-lo”. Conta, então, tudo o que
presenciou a Xariar e este monta uma nova caçada, da qual retorna escondido
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e constata a realidade da traição. Desapontado, Xariar propõe ao irmão que
abandonem seus Estados e passem a viver uma vida obscura, escondendo o
infortúnio. Xazenã não aprova a idéia, mas não ousa contrariar o rei, fazendo-o
prometer que regressarão se encontrarem alguém mais infeliz que os dois.

Fogem, andam dia e noite, até que descansam sob uma árvore.
Então descobrem que até um dos gênios malignos é traído pela mulher, pois
esta obriga cada um a ter relações sexuais com ela. Trai o gênio com eles e
com outros homens, como vingança por tê-Ia arrebatado no dia de suas núpcias
e a separado do seu verdadeiro amor. E, também, porque ele, a mantinha
cuidadosamente encarcerada em uma caixa de vidro no fundo do mar. De tempos
em tempos subiam à superfície para que o gênio dormisse, quando ela
aproveitava para vingar-se, traindo-o. Então, disse ela aos reis:”- Por aqui ficais
sabendo que, quando uma mulher forma um projeto, não há marido nem amante
que consiga impedir a sua execução. Os homens fariam melhor se não
constrangessem as mulheres, pois seria a maneira delas se comportarem bem.”

Frente aos fatos, os dois resolveram retomar cada qual ao seu reino. Xariar
perde a confiança nas mulheres e decide não ser mais traído. Ordena ao vizir
que, a cada noite, providenciasse uma virgem para dormir com ele, a qual, depois
deveria ser morta. Para terminar com esse horror, Xerazade, a filha do vizir,
pede ao pai para se casar com o rei. “Ou serei a forma de libertação das filhas
de Maomé desta matança, ou morrerei, como as outras”. Xerazade era bonita,
inteligente e “culta, e planeja, com sua irmã Dinazarde, que, após a noite nupcial,
a menina deveria pedir, como último desejo, ouvir mais uma história de Xerazade.
Ao amanhecer, ela pararia a história num momento de suspense e a irmã pediria
para que vivesse por mais um dia para que pudesse terminar a história no dia
seguinte.(...)

Fidelidade a quem, a quê, por quê e, principalmente, como ser fiel? O
Novo Dicionário Aurélio (Ferreira, A.B.H., 1986) apresenta como significado do
termo fiel:  é digno de fé, que cumpre aquilo a que se obriga, leal, honrado,
íntegro, probo, servidor, que não falha, seguro, certo, guarda. Que não muda,
firme, constante, perseverante, fiel a seus princípios. (...) Fidelidade, -lealdade,
firmeza, constância, perseverança, exatidão. (p. 775).

Como ser fiel ao outro e a si mesmo, quando os interesses são divergentes?
Como ser fiel aos próprios princípios de honestidade e honradez, quando se é
obrigado a conviver com injustiças políticas e sociais? Como ser fiel à moral e
ser íntegro no convívio social, frente a tantas imoralidades? Ser fiel é interpretado
como um processo, construído no fio da navalha entre o eu e o outro, ou entre o
eu e o mundo externo. Não se pode ter certeza de que a fidelidade aos mais
nobres princípios e a luta por eles não são simplesmente egocêntricos, como
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diria Piaget, centrado em um único ponto de vista, não levando em conta a lógica
das relações como um todo. Como podemos observar, na nossa história, o rei
manda matar por achar justa tal punição por ter sido traído.

O rei, inicialmente, é apresentado como pessoa sábia, moderada, admirado
e respeitado por todos, fiel a seu povo. Após a traição da sultana, acredita que
todas as mulheres traem, julgando-as de acordo com o seu ponto de vista. Então
começa a reinar com uma personalidade desestruturada e suas ações passam
a ser movidas pelo ódio e pelo rancor, causadas pela infidelidade da mulher.

Por ser rei, tem poder absoluto sobre todos, uma vez que não há ninguém
que possa dominá-lo, ou mesmo que tenha coragem de desarmá-lo, quando
comete tantas crueldades. Ele, centrado em seus juízos, acredita que
estabelecerá a ordem por meio de um castigo muito severo, pois quem ousa
trair um rei merece morrer mil vezes. Então, por vingança manda matar uma
mulher a cada amanhecer, após a noite nupcial. Surge então Xerazade, a ráwin
(contadora), que possibilitará ao rei organizar sua psique doentia por meio dos
contos. Nas palavras de Bettelheim (1979), é ... preciso que ele escute
atentamente os contos por mil noites para reintegrar sua personalidade
completamente desestruturada. (p. 110).

Xerazade é descrita no conto da seguinte forma: colecionava mil livros de
crônicas, de pessoas antigas e poetas passados. Além disso, lera livros de
ciência e medicina; sua memória estava cheia de versos, história, folclore e dos
ditos de reis e sábios; e ela era sábia, espirituosa e de boa formação. Ao contrário
de Xariar, era movida pela coragem, precaução, tolerância e, principalmente,
pelo amor; não amor ao rei ou a si mesma, mas um amor maior, amor solidário,
pela libertação das filhas de Maomé. Ela é retratada como alguém que consegue
dirigir suas energias positivas, pensa nas possibilidades de conseguir desmontar
a armadilha preparada pelo rei. Usa de astúcia e inteligência para não morrer.
Analisa as possibilidades que poderão salvá-la e vai escolhendo blocos de contos
que irão possibilitar a ele uma nova reconstrução mental. Xerazade não é ingênua
como as anteriores, que foram decapitadas. Ela analisa as condições que podem
levá-la à morte e tece um plano ajudada por sua irmã (duas mulheres), para não
ser executada.

A nosso ver, Xerazade, é mobilizada a empreender seu plano devido a
vários aspectos, entre os quais a percepção da ausência de respeito mútuo e a
injustiça das condenações infligidas pelo rei a seu povo. Apresentando uma
estrutura cognitiva diferente das demais, pensa na possibilidade de tomar para
si esta questão comum, partilhando um sentimento de interdependência e
solidariedade para com a população feminina e seus familiares. Munindo-se de
coragem e responsabilizando-se por executar o plano de salvar a si mesma e
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as outras, estabelece novamente o respeito e o amor ao próximo no coração do
rei.

O rei, que era respeitado por sua sabedoria, após a traição e o desequilíbrio
mental, parte para uma relação autoritária com o povo e passa a exigir respeito
por meio da submissão, do medo e da covardia. Além disso, passa a valer-se da
morte para manter o poder e ter a garantia de não ser mais traído. A tirania do
poder do rei se manifesta por: a) estar ele com seu semelhante nas mãos e
regozijar-se em saber que o outro nada poderá fazer a não ser obedecer; b)
sentir prazer sádico, pois vê o sofrimento do outro na submissão, no medo e na
incapacidade de solucionar o problema de outra forma; c) ter o poder nas mãos
e saber que é o único, que todos dependem de seu desejo arbitrário.

É interessante notar que, de qualquer modo, todas as virgens iam morrendo
e ninguém contestava. Mesmo Xerazade não ousava enfrentar o rei diretamente,
criou então, a estratégia de trabalhar com o inconsciente do sultão, por meio do
imaginário, contando-lhe algumas histórias, com gênios, sultões, tão tiranos como
ele, outras que apresentavam traições por parte de irmãos, amigos e outros de
problemas existenciais universais. Enfim, mostra-lhe por meio do simbólico que
todos sofrem, mais cedo ou mais tarde; que todos são traídos, que perdem
entes queridos e que ele deveria confiar nos que estão ao seu lado naquele
momento, amá-los e respeitá-los, como gostaria de ser respeitado ou como já o
fez no passado com tanta sabedoria. Então, aos poucos, com amor e fidelidade,
Xerazade devolve-lhe o equilíbrio e a paz interior.

 Primeiro conto narrado pela Xerazade  ao sultão: 1) O Mercador e o Gênio
Resumo - Havia, outrora, um mercador que possuía muitos bens e que,

de tempos em tempos, necessitava viajar a negócios. Certa vez, um negócio de
importância o chamara para muito longe de onde residia. Ao regressar,
percorrendo um caminho deserto e incomodado com o ardor do sol, necessitou
repousar. Desviou-se de sua rota, até achar a sombra de algumas árvores e
uma fonte de água límpida. Sentou-se e comeu algumas tâmaras, deitando os
caroços para a direita e para a esquerda. Após a refeição, como bom muçulmano,
lavou mãos, cara e pés e fez a sua oração. Sem que ele esperasse, à sua
frente, apareceu um gênio enorme, com os cabelos brancos e com um sabre
na mão, dizendo que iria matá-Io porque ele havia matado seu filho que, ao
passar por lá, fora atingido no olho por um caroço de tâmara. O mercador,
desesperado, pede clemência ao gênio, alegando que não conhecia o referido
filho e que ninguém havia passado por ali. O gênio não se penalizou e disse:

- Nada de misericórdia. Não é justo matar aquele que matou?
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- Estou de acordo, disse o mercador, mas não o matei, e se o tivesse,
acontecido não seria por querer.

- É preciso que o mate como mataste o meu filho...
E quando ia decepar a cabeça do mercador, esse lhe fez um último pedido,

dando-lhe a palavra, em nome de Deus de que voltaria, dentro de um ano, ao
mesmo local, para ser executado. Pediu-lhe, então, que o deixasse ir despedir-
se de seus familiares, fazer a partilha dos bens por meio de um testamento, dar
alguns presentes a amigos, esmolas aos pobres, libertar os seus escravos e
passar os direitos e bens a sua esposa. O gênio então concedeu que ele fosse.

Após um ano, tendo realizado o necessário, o mercador, com muito
sofrimento, cumpriu sua palavra e voltou ao local. Lá aguardando o gênio,
surgiram três anciões. Um mercador com uma corça, outro mercador com dois
cães negros e um pescador. Os quatro estavam juntos, quando o gênio surgiu
para realizar a execução. Apavorado, um dos anciões perguntou ao gênio se
esse concederia um terço da vida ao mercador caso apreciasse a história da
corça que ele estava conduzindo. O gênio concordou e todos sentaram para
ouvir a história do ancião e da corça. E assim sucessivamente os dois outros
anciões contam suas histórias em troca da vida do mercador, e ao terminarem
o Gênio encantado com as três narrativas, liberta o Mercador. E Xerazade disse:
- Senhor, - permitir-me-á Vossa Majestade que eu viva ainda hoje para continuar
a contá-Io na próxima noite?( e inicia novo bloco de contos).

a) Solidariedade e cooperação: Xerazade, inteligentemente, escolheu o
primeiro conto projetando os acontecimentos que ela e o rei estavam vivenciando,
isto é, um gênio irado (tal qual o rei Xariar), sofrendo pela morte do filho, tenta
achar um culpado para sua dor e quer matar o mercador. Esse, por sua vez, um
ano depois, fiel à palavra dada ao gênio de que voltaria ao mesmo local do
incidente, encontra três anciões que por ali passavam, os quais, vendo seu
desespero à espera da morte, esperam também o gênio (como Xerazade), com
o objetivo de acalmar sua ira e poupar o mercador da morte. Negociam com o
gênio, contando-lhe suas histórias de vida, assim como Xerazade o faz, para
salvar as filhas de Maomé.

As histórias narradas pelos três homens eram carregadas de sofrimento
e traições, mas resolvidas com a cooperação de alguém. O gênio, com sua
irreverência, foi induzido a ouvir durante um grande período um conto que
abordava relações vinculares e possíveis alternativas para problemas tão
delicados e geralmente ligados a questões familiares. Também, por meio do
imaginário, o gênio teve de raciocinar que seu ponto de vista não era o único e
que outros perderam entes queridos e também foram assolados pelas
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adversidades da vida. Assim sendo, não deveria punir alguém que não era
responsável por sua dor.

Constatamos, além dos aspectos psicológicos, a solidariedade
demonstrada pelos anciões, o que Piaget (1931) denominou de solidariedade
interna: ...os indivíduos, sem estarem submetidos a uma regra sagrada e
transcendente, elaboram eles mesmos leis, que, portanto, Ihes são internas e
que estão sujeitas a revisão e a reajustes contínuos. (1998, p. 61). Movidos
pelos ideais de princípios de reciprocidade e justiça, sem ninguém pedir,
comungaram um problema maior. Tentaram mudar o pensamento do gênio, que
se apresentava como individualizado, com tirania egocêntrica, para um
pensamento objetivo e lógico, obrigando-o a escutar, vivenciar simbolicamente
o sofrimento do outro e apresentar um desenvolvimento moral baseado no
respeito mútuo e na cooperação.

Segundo Piaget (opus cit.), a cooperação, sob esse novo aspecto, aspecto
intelectual e não mais exclusivamente moral, que assim transforma a razão
humana e faz dela um instrumento de verdade, em contraposição, ao
pensamento individual que é, acima de tudo, busca de satisfação.

b) Fidelidade à palavra de honra: Esse conto apresenta uma coerção
muito grande do gênio sobre o mercador. O mercador foi acusado de matar o
filho do gênio. O primeiro não concordou com a acusação e alegou inocência,
pois nem mesmo viu a referida vítima. O gênio, após a acusação, definiu que a
punição pelo ocorrido seria a morte do mercador.

Observa-se que o gênio foi apresentado como uma autoridade arbitrária.
Movido pela emoção de ter perdido o filho, queria fazer justiça com as próprias
mãos, matando o mercador. Não houve provas em relação ao crime, nem mesmo
o corpo da vítima apareceu no conto, podendo-se até pensar que não houve
crime. Surgiu, durante a narrativa, somente a figura do gênio, autoritária e
imperativa, que decidiu tudo por meio da coação e da tentativa da apropriação
do corpo do condenado (o mercador). A defesa do mercador, afirmando não ter
visto a vítima, bem como a não-intencionalidade do suposto crime, não foram
levados em conta pelo gênio quando da decisão de punir. Verifica-se que o conto
não apresentou uma situação de respeito mútuo entre os personagens (em que
o personagem deveria ser fiel a uma promessa estabelecida entre duas partes
de forma justa). Ao contrário, a punição foi imposta pelo gênio, sem a menor
possibilidade de questionamento ou defesa por parte do mercador.

O dilema está então colocado ao mercador. Ser fiel ao contrato estabelecido,
à palavra empenhada (voltar para ser morto) e conseqüentemente apresentar
um pensamento moral coercitivo, obedecendo sempre, isto é, apresentar-se
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aprisionado a uma coação social, vinculando-se com o meio pelo respeito
unilateral. Acreditar que o ‘bem’ está diretamente ligado à obediência, não levando
em consideração a relação de eqüidade e respeito mútuo entre as partes. Analisar
os fatos com responsabilidade objetiva, isto é, interpretar as regras ao pé da
letra, permitindo que os acontecimentos sejam julgados independentemente da
intencionalidade que os desencadeou. Ou ser infiel à palavra de honra e apresentar
um pensamento autônomo, analisando o aspecto injusto da punição imposta
pelo gênio, o que caracterizaria uma fidelidade por responsabilidade subjetiva,
isto é, baseada nas relações de reciprocidade e eqüidade. Não só analisar os
fatos individualmente, como também analisar a intencionalidade de quem
cometeu o erro, apresentando uma solução fiel aos princípios baseados em
direitos humanos e solidários.

Fidelidade na amizade, no amor ao próximo, ao contrato estabelecido entre
duas ou mais partes. Como podemos ser fiéis com quem ou com o que não nos
comprometemos? Devemos ser fiéis? A fidelidade é um compromisso moral ou
amoroso? Quando somos fiéis por obrigação, somos realmente leais ou é só
uma fidelidade externa, calcada na imposição moral, social, na obediência aos
valores, ou pior, na sombra do medo implantado em nosso ser? Quantas
situações de fidelidade poderíamos citar? Ser fiel é respeitar o outro que,
desarmado, entrega-nos seus mais íntimos segredos, pequenos deslizes do
dia-a-dia, que podem ser até habituais e triviais, mas devem ser guardados
fielmente, por amor, carinho, amizade ou paixão. Nesse caso, guardar porque o
outro necessita desse repartir difícil e às vezes até fantasiosamente
comprometedor.

Ser fiel a quem? A si mesmo? Amar sem se preocupar com o amor. Sentir
que ama, ser fiel ao que se sente. Ou ser fiel ao contrato estabelecido, não
esquecer o compromisso, um dever moral? O que é a fidelidade? É o contrato
da posse? Uma relação de exclusividade, para garantir, acalmar, assegurar ao
outro e a si mesmo a certeza da relação? Como podemos exigir o desfrute
exclusivo do ser amado? Não pode ser nessas amarras, por meio do princípio
do dever. A fidelidade está baseada no desejo de ser fiel. Fiel ao amor. Fiel à
lembrança do amado, da cumplicidade de ser um casal...”.e o casal só continuará
sendo casal por essa fidelidade ao amor recebido e dado, ao amor partilhado
(...) A fidelidade é o amor conservado ao que aconteceu, o amor ao amor, no
caso, amor presente (e voluntário, e voluntariamente conservado) ao amor
passado”. (Sponville, 1996, p. 35).

Ao contrário, o amor infiel é a negação do compartilhar, da cumplicidade, é
o amor esquecido. Quem trai, mente, nega a si a existência momentânea do
traído. Fidelidade ao amor. Mas o que é o amor? De acordo com Sponville (1996),
... o dever é uma coerção (um jugo, diz Kant), o dever é uma tristeza, ao passo
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que o amor é uma espontaneidade alegre. O que fazemos por coerção, escreve
Kant, não fazemos por amor. Isso se inverte: o que fazemos por amor não
fazemos por coerção, nem, portanto, por dever. (p. 241-2).

O amor não se comanda, ele comanda. Impulsiona os desejos. Porque
devemos fazer se podemos amar no fazer: o fazer amando, o querer amar, o
prazer de amar o que se faz, não por dever, mas por desejar. Optar por amor,
desprender-se das amarras, do que lhe impõe a vida (isto é, escolher pelo dever
ou pelo prazer, e não pelo amor). Ser fiel na cumplicidade de se dar ao outro:
seus pequenos momentos não serão mais seus, por tê-Ios dados por amor.
Expor-se sem medo, na realidade ou por meio de pensamentos secretos, mas
amando o outro e para o outro. Como afirma Sponville (1996), amar virtuosamente,
na sua excelência. Com pureza, boa fé, fidelidade, generosidade... não reduzi-lo
somente ao corpo, mas estabelecer uma cumplicidade com a vida. Dividimos
nossos interesses pelo amor. Amor à arte, ao saber, ao outro. Então,
comandamos nossos desejos por meio do amor, bem como escolhemos nossos
atos por meio dele. Porém, quando o amor falta, necessitamos da ética, da
moral. Segundo Sponville (1996), a necessidade da moral desponta quando
constatamos a ausência do amor, amarrados aprisionados às normas
constatamos que é por isso que suplicamos pela  moral. É o amor que comanda:
o amor também comanda em sua ausência (...) e surge o dever que obriga e
coage, (...) o dever que só nos constrange a fazer aquilo que o amor, se estivesse
presente, bastaria, sem coerção, para suscitar. (p.242).

4. Considerações Finais

A breve análise psicológica e moral em dois contos sobre a fidelidade,
possibilitou-nos verificar que os personagens Xerazade e o Mercador não
conseguem  estabelecer uma relação de igualdade, apresentando ações de
obediência e submissão total frente a autoridade coercitiva e autocrática de Xariar
e do Gênio   que  tomam decisões unilaterais com punições desumanas para
prevenir a infidelidade do outro.

A construção da autonomia moral dos poderosos é estabelecida através
da solidariedade e cooperação da Xerazade, para com a população feminina e
dos anciões para com o Mercador responsabilizando-se por executar o plano de
salvar o outro e  restabelecer o equilibro mental do Sultão e do Gênio. Nos dois
casos é através do ato de ouvir histórias que se constata a construção da
descentração do egocentrismo intelectual moral dos que detêm o poder,
possibilitando assim, a  libertação das filhas de Maomé e do Mercador da morte.

Nessas narrativas ficamos distante de uma fidelidade baseada no amor
isto é, que se contraponha às amarras da coação.  Chamamos liberdade do
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amor  aquela que leva em conta a leveza da opção, a superação da desigualdade,
do preconceito e das diversidades. A fidelidade pelo amor pautada no respeito
mútuo, na cooperação, na eqüidade e na universalidade.

5. Referências Bibliográficas

• Bettelheim, B. (1979).  A psicanálise dos contos de fadas. 3 ed. Rio de Janeiro:
Paz e Terra.

• Carramillo-Going, L. (2000). Um Estudo Piagetiano em Crianças de 9 a 14
anos sobre a Punição em Contos de As Mil e Uma Noites. Tese (Doutorado
em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano), Instituto de Psicologia
da USP. São Paulo.

• Carramillo-Going, L. (1997). Contos para “EscreVER-SE”: alfabetização por
meio dos contos de fadas. São Paulo: Vetor Editora Psico-pedagógica.

• Coelho, N. (1991). Panorama histórico da literatura infantil juvenil. (4 ed.)
São Paulo: Ática.

• Ferreira, A.B.H. (1986). Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa.
(2ª ed. rev. e amp.) Rio de Janeiro: Nova Fronteira.

• Galland, A. (s/d). As mil e uma noites. Trad. Martin Velho Sotto Mayor. Rio de
Janeiro: Livraria Paisagem Rio. v. I.

• Khawam, R.R. (1991) As mil e uma noites: damas insignes e servidoras
galantes (trad. Rolando Roque da Silva - 5ª ed.). São Paulo: Brasiliense.

• Meihy, J.C.S.B (1991). Introdução. In: KHAWAM, R. R. As mil e uma noites:
damas insignes e servidores galantes. Tradução. Rolando Roque da Silva.
5. ed. São Paulo: Brasiliense.

• Nabhan, N, N. (1990). Mil e uma noites e o saber tradicional: das narrativas
árabes à literatura popular brasileira. Tese (Livre Docência) Letras. USP. São
Paulo.

• Piaget, J.  (1930-1976). Sobre a Pedagogia.  Textos inéditos. Coleção
organizada por Silvia Parrat e Anastásia Tryphyn. Tradução Claudia Barliner,
dirigida por Lino de Macedo. São Paulo: Casa do Psicólogo. (1998)

• Piaget, J. (1965-1973). Estudos Sociológicos. Tradução. Reginaldo Di Piero.
1. ed. brasileira. Rio de Janeiro: Companhia Editora Forense.

• _____. (1994). O juízo moral na criança. Tradução Elzon Lenardon. São Paulo:
Summus.

• Richter, D. & Merkel, J. (1993) A função da fantasia dos contos de fadas na
educação burguesa. Porto Alegre: Letras de Hoje.

• Sponville, A. C. (1996). Pequeno tratado das grandes virtudes. São Paulo:
Martins Fontes.

Enviado em: 03/05/2006 / Aceito em: 14/06/2006

Boletim Academia Paulista de Psicologia - Ano XXVI, nº 2/06: 53-68


