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Lista 02 

 

Leia o texto a seguir e ESCREVA (a lápis) as respostas em seu caderno: 
 

As mil e uma noites 
 

Certo dia, há muito tempo atrás, um poderoso sultão do Oriente, chamado Shariman, descobriu que sua esposa 
o traía com um de seus súditos e, enfurecido, mandou matar os dois. 

[...] Shariman decidiu que não confiaria mais em nenhuma mulher. Para evitar traições, casaria com uma jovem 
a cada noite, e no dia seguinte, ao nascer do sol, a mataria. 

O rei encarregava o vizir de escolher suas esposas. [...] 
Chegou um dia em que o vizir não encontrou mais moça solteira para casar com o rei e voltou preocupado para casa. 
O vizir era pai de duas lindas jovens: Sherazade e Denizade. 

Sherazade era a mais velha. Além de bela era instruída nas artes e nas ciências. Havia lido inúmeros livros, 
conhecia a história dos povos e reinos de todas as épocas. Sabia poesia e música. Possuía uma voz encantadora: 
suave e melodiosa como a de um pássaro. 

Vendo o pai tão infeliz, Sherazade perguntou o motivo de tanta tristeza. Quando o vizir contou-lhe, ela disse: 
— Pai, leve-me ao rei. Serei sua esposa e terminarei com essa tragédia. 

O vizir amava muito a sua filha, mas não teve escolha e levou-a a Shariman. 
Sherazade, antes de partir, disse a irmã: 
— Você irá comigo. Quando for a hora de dormir peça que eu conte uma de minhas histórias ao rei. 
No dia seguinte Sherazade e seu pai foram ao encontro de Shariman. O sultão ficou admirado de sua beleza e 

casou-se com ela. [...] 
Quando chegou o momento esperado Sherazade olhou  para  o  sultão  e falou: 
– Deixe-me alegrar seu coração. Meu Senhor! Permite que  lhe  conte uma história? Curioso, Shariman aceitou. 

[...] 
Sherazade com sua  voz  melodiosa  começou  a  contar  histórias  de aventuras de reis, de viagens 

fantásticas  de  heróis  e  de  mistérios. Contava uma história após a outra, deixando o Sultão maravilhado. Sem que 
o sultão percebesse, as  horas  passaram  e  o  sol  nasceu. 

Sherazade interrompeu uma história na melhor parte e disse: 
– Já é de manhã, meu senhor! 
O rei interessado na história, deixou  Sherazade no  palácio  para mais uma noite. E 

assim  Sherazade  fez  o  mesmo  naquela  noite,  contou-lhe  mais histórias e deixou a última por terminar. Sempre 
alegre, ora contava  um drama, ora contava uma aventura, às  vezes  um  enigma,  em  outras  uma história real. 
[...] 

Procurava sempre a tenda dos contadores em busca de  histórias  para nunca repetir nenhuma. Todas as noites 
Sherazade tinha uma história nova para contar ao sultão. Ela agiu dessa  maneira  por  mil  e  uma  noites seguidas. 

A jovem teve  tanta  dedicação  e  foi  tão  carinhosa,  que  acabou conquistando o coração do Sultão. 
Na  milésima  segunda  noite  Shariman declarou: 

– Não saberia viver sem suas histórias e  seu  amor,  Sherazade. 
Sherazade sorriu e abraçou  seu  esposo.   

As mil e uma noites. Belo Horizonte: Leitura, 2000. P.6-16. 
 
01. Na literatura, os árabes revelaram-se imaginosos, como se pode concluir lendo As mil e uma noites. De acordo 

com o trecho acima, o que levou o sultão Shariman à decisão de se casar cada noite com uma nova mulher? 
 
02. Qual foi o meio usado por Sherazade para envolver o sultão e escapar da morte? 


