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QUEM ESCREVEU AS MIL E UMA NOITES? 
 

Não foi um único autor e sim uma legião de narradores anônimos, 
cujas histórias foram reunidas durante séculos até formarem a coletânea 
que é clássico da literatura fantástica. Alguns estudiosos acreditam que 
boa parte desses contos teria surgido na Índia por volta do século 3 – o 
que explicaria a presença de tantas metamorfoses animais, semideuses e 
gênios lembrando o populoso panteão hinduísta. Dessa origem indiana, 
as histórias viajaram até a Pérsia (atual Irã), transmitidas pelas conversas 
entre mercadores que viajavam de um lugar para outro. Na Pérsia, então, 
uma obra intitulada Hezar Afsaneh (“Os Mil Contos”) teria constituído a 
primeira compilação dessas lendas, já apresentando personagens impor-
tantes da versão definitiva de As mil e uma noites, como o sultão Chahriar 
e sua esposa Cheherazade, que fazem a amarração entre as histórias. 

Por volta do século 8, os povos árabes já tinham traduzido o Hezar 
Afsaneh, acrescentando valores islâmicos, forte carga erótica e citações pejorativas a cristãos e judeus. 
O título As mil e uma noites também teria sido adotado nessa época por causa de uma superstição 
árabe em relação a números redondos, que trariam azar. Nos séculos seguintes, a essência da obra 
como a conhecemos hoje apareceu em diferentes manuscritos, cada um com sua própria variação na 
seleção de histórias. Os pesquisadores dividem os manuscritos em ramos como o sírio, o egípcio antigo 
e o egípcio tardio. “Nas primeiras 280 histórias do ramo sírio é possível observar uma unidade estilís-
tica e temática que aponta para um único autor-escriba”, afirma o linguista Mamede Mustafa Jarou-
che, da Universidade de São Paulo (USP). As mil e uma noites só ficariam conhecidas no Ocidente após 
1702, quando o francês Antoine Galland traduziu um manuscrito do ramo sírio do século 13. 

Galland eliminou trechos, em especial os que tinham ofensas a cristãos e judeus e há quem 
acredite que tenha acrescentado novos contos árabes – entre eles, Ali Babá e os Quarenta Ladrões, 
Aladim e As Viagens de Simbá. Para quem deseja uma versão adulta e fiel ao original, enriquecida por 
incontáveis notas de rodapé sobre as culturas persa e árabe, a tradução mais respeitada é a do explo-
rador inglês Sir Richard Burton, composta de 16 volumes lançados entre 1885 e 1888. 
 

 


