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O livro Xerazade (1989), edição comemorativa dos 30 anos de atividade literária de 
Hélio Pólvora, é revelador da sua maestria como contista. 

Jornalista, tradutor, crítico literário e fi ccionista, Hélio Pólvora também foi 
editor, crítico de cinema e cronista.  Itabunense, estreia com Os galos da aurora 

(1958), revisto e reeditado em 2002. Excepcional contista, é premiado nacionalmente (O grito da 
perdiz, prêmio Nestlé de Literatura, 1986) e traduzido em vários idiomas. Recebeu da  Universi-
dade Estadual de Santa Cruz (Ilhéus – Bahia), a outorga de Doutor honoris causa.   

Com vasta obra circulada nacional e internacionalmente, publica o seu último romance,  
Don Solidon,  em 2011, onde  fala de solidão.    Senhor de discurso dialógico e de estética inven-
tiva, marca a sua fala, quase sempre, com uma sutil ironia.

Xerazade, o título do livro aqui em foco,  é, também, o seu conto-chave. É o texto que 
fecha o livro e, a um só tempo, sugere e promove a sua estrutura interminável. O conto fi nal, 
como que o abre, anunciando, pelo relato, outras mil e uma histórias, em intertextualidade de 
Sherazad, de As mil e uma noites. Assim é que Hélio Pólvora conta histórias diversas, ouvidas 
de sua amiga Xerazade, ao longo de tantas noites que ele mesmo não consegue precisar: “podem 
ter sido trezentas e nove mil; talvez mil e uma” (p. 94).  
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Ouvidas em noites “virgens, nuas, intactas, francas, vividas e sonhadas em terra fi rme e 
nos mares” (p. 101), agora as oferece aos seus amigos para o seu “deleite e consternação”. Ao 
oferecê-las, o narrador identifi ca-se como autor: faz dedicatórias que abrem cada conto e, assim, 
indica também o seu propósito enquanto narrador.

Como em As mil e uma noites, essas histórias são simples, sinceras, sentidas; é assim que 
as considera o narrador ao oferecê-las. Como Sherazad, o autor sugere o interminável do relato, 
através dos diversos enfoques do tema e mais em outros insinuados, pressentidos, possíveis rela-
tos, sutilmente anunciados no título do livro: Xerazade.

Ainda pela estratégia da intertextualidade estrutural, o autor oferece contos sobre amores 
diversos. Amor, sentimentos, relacionamentos interpessoais ou, como ele próprio sugere com a 
epígrafe de Graham Greene que abre o livro, sobre o “corrupto amor humano”, o amor comum 
em diferentes nuances, circunstâncias, espaços, intensidades, intenções.

Repassados de ironia que, por vezes, chegam ao escárnio e ao humor negro, os relatos sobre 
o amor, qual camaleão, adquirem tons diversos, a depender das diferentes circunstâncias am-
bientais, valores e crenças das suas personagens, desde a conclusão de que “o amor acaba”, afi r-
mada por Xerazade, até à certeza de que “o amor se renova”, acreditada pelo mágico Hermano.

O contador de histórias enfoca personagens dos mais diferentes universos: um mágico, 
um folião, um pastor, um vendeiro, um relações públicas, um toxicômano, um agricultor e um 
escritor. Nas várias circunstâncias, a mulher é sempre “aquela oclusa mulher de meia-idade, que 
aprecia tanto em suas [de Xerazade] narrativas, a sonhar com liberdades secretas, a olhar crepús-
culos, a soltar palavrões para parecer liberada” (p. 99). Todas elas, nas várias circunstâncias da 
vida, são sequiosas de amor, buscando, de uma forma ou de outra, saídas para os impasses dos 
seus descaminhos/ caminhos amorosos. Assim acontece, seja em meio ao bulício do carnaval, 
através de um amor factual, aventureiro (Romance de carnaval); seja através do amor sereno 
e companheiro, exemplo de amor feliz (Chico e Natália); seja mesmo na luta contra a morte 
(Aquém do umbral), por exemplo.
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Muito mais do que relações entre Oriente e Ocidente, a questão é da própria natureza hu-
mana, entre homem e mulher, a de “milhares de quilômetros de areia. Entre nós, torres e muralhas, 
paredes espessas, ruas e pedras, multidões” (p. 102).  A questão é da incessante busca de “um ho-
mem e uma mulher retendo a sua mútua  procura”,  a procura do amor; a busca do “esquivo amor”, 
elo universal, que atravessa espaço e tempo.

Assim, é que os vários contos confl uem. Pelo resgate, na busca do amor, insistindo, pro-
curando, renovando, resistindo... Por isso é que a morte é vida em Xerazade: “eu vou te matar”. 
“- Piedade, meu senhor, misericórdia.” [...]  “Era uma vez uma moça  que tinha camisola rosa 
shocking...”  E, como o amor, o relato recomeça. E o conto reconta-se; e anuncia o livro que, 
fi ndando, recomeça. Interminável...




