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0– INTRODUÇÃO 
 
 O escopo deste estudo é fazer uma breve análise da construção de alguns dos 
mecanismos que o discurso literário utilizou na produção de efeitos de sentido.  

A narrativa analisada neste trabalho é História do Pescadore do Gênio, a 
primeira da longa série de narrativas que fazem parte de As Mil e uma Noites. Esta 
narrativa, obedecendo ao programa narrativo-mor que rege a mais famosa coletânea do 
Oriente, perpetua as sanções e os suspenses estabelecidos  na história de Scheherazade.  
 
1.Perspectiva Teórica 

 
O alvo da Semiótica é, sem dúvida alguma, a exploração dos caminhos percorridos 

pelo sentido que atravessam o texto. Ela se propõe a responder como um texto diz o que 
ele diz e o que torna possível esta manifestação expressa no texto. Este é considerado 
como unidade de análise. Para explicar ‘o que o texto diz e como o diz’, a semiótica 
trata, assim, de examinar os procedimentos da organização textual e, ao mesmo tempo, 
os mecanismos enunciativos de produção e recepção do texto”( Barros, 1999). 

A análise do texto “História do Pescador e do Gênio” considerará cada nível 
separadamente e buscará fazer uma breve consideração em relação às etapas articuladas 
no percurso gerativo de sentido mostrando como a Semiótica se apropria deste 
procedimento de análise para leituras de textos. 

 
2. Percurso gerativo de sentidos – Análise dos níveis 
 
2.1 Nível fundamental 
 

No nível das estruturas fundamentais, as oposições semânticas são: Privação x 
Aquisição;  Vida x Morte;  Astúcia x Ingenuidade. 
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A oposição privação x aquisição, manifesta-se de formas diversas no texto: “ 
pescador de idade avançada/muito pobre”, “atirou a rede”, “pescara um asno morto”, 
“retirou um jarro”, “vaso de latão”. 

Já a oposição vida x morte, fica explícita na construção: “pode escolher o gênero de 
morte que lhe aprouver”, “ perguntou ao Gênio qual a morte que preferia”. 

Quanto aos elementos que deixam entrever astúcia x ingenuidade, podemos 
identificá-los nas construções: “o pescador resolveu jogar de astúcia”, “somente se estes 
meus olhos o virem entrar de novo no vaso”, “ferido em sua vaidade”, “condensou-se 
todo e sumiu no interior do vaso”. 

Se observarmos a relação de conformidade do ser humano com o meio ambiente, 
que caracteriza a euforia, e a sua não-conformidade como disforia, percebemos que sob 
as oposições privação x aquisição; vida e morte; astúcia x ingenuidade,está 
axiologizada a /dominação/, como disfórica, e a /liberdade/, como eufórica.  

No decorrer da narrativa História do Pescador e do Gênio, que abre “As Mil e uma 
Noites”, e nas demais que da longa série de narrativas, nota-se o mesmo empenho em 
fugir da dominação e alcançar a liberdade, traduzida em silêncio,e este, em suspense.  
 
2.2 Nível da sintaxe narrativa 
 

As operações da sintaxe fundamental convertem-se, na sintaxe narrativa e graças ao 
sujeito do fazer, em enunciados do fazer que regem enunciados de estado.  

No nível das estruturas narrativas, os elementos das oposições semânticas 
fundamentais são assumidos como valores por um sujeito e circulam entre sujeitos, 
graças também à ação de sujeitos. Trata-se de transformar, pela ação do sujeito, estados 
de dominação (opressão, morte), ou de liberdade. 

História do Pescador e do Gênio, é a história de um sujeito manipulado por outro 
sujeito (o próprio poder dos governantes que, por ambição, corrupção, etc., estabelecem 
uma condição social caótica ao povo), sendo que o instrumento da manipulação é a 
privação ( muito pobre), para que busque alimentos no mar (peixes). O sujeito pescador 
quer cumprir e realmente cumpre o acordo para receber os valores que precisa. Surgem, 
porém, do mar, outros valores de que ele não precisa e estes são descartados. Na última 
tentativa, surge o objeto-valor vaso de latão que o pescador julga conter moedas de 
ouro, e, com elas, transformar sua condição de pobreza. No entanto, no vaso contém um 
Gênio, que irá manipulá-lo, por intimidação, e tentar privá-lo do objeto-valor  vida. 

Mas o pescador,  de posse da qualidade “astúcia” (enunciado de estado), transforma 
(enunciado de fazer), sua condição de iminência de disjunção com o objeto- valor  
(vida), em conjunção com a mesma. 

Em contrapartida, o Gênio, manipulado pelas provocações do pescador, entra 
novamente no vaso de latão e coloca-se em disjunção com o valor liberdade.         
 
2.3 – Programas narrativos 
 

O programa narrativo ou sintagma elementar da sintaxe narrativa define-se 
como um enunciado de fazer que rege um enunciado de estado.  
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Na narrativa História do Pescador e do Gênio, vários programas narrativos 
ficam evidentes, em que, os sujeitos do fazer, seja por intimidação, provocação ou 
tentação, levam outros sujeitos a alterarem seus estados. 

Os programas narrativos encontrados obedecem a seguinte seqüência: 
programa de aquisição 1: o pescador recebe do mar os objeto-valor: asno morto, jarro 
(cheio de areia e lama), cacos de vidro e louça, e vaso de latão. O sujeito do fazer é o 
mar; a transformação é a de adquirir objetos sem valor para combater sua fome; o 
sujeito de estado, que tem sua situação alterada, é o pescador; programa de aquisição 2: 
o pescador abre o vaso de latão ( o sujeito do fazer é o pescador; a transformação é a de 
libertar; o sujeito de estado é o Gênio; programa de privação 3: o Gênio ameaça de 
morte o pescador ( o sujeito do fazer é o Gênio; a transformação é perder a liberdade; o 
sujeito de estado é o pescador; programa de privação 4: o Gênio rebelde insurge-se 
contra Salomão; a transformação: ser preso no vaso de latão; o sujeito de estado é o 
Gênio; programa de privação 5: o pescador convence o Gênio a entrar no vaso de latão 
(o sujeito do fazer é o pescador; a transformação é ser novamente preso no vaso; o 
sujeito de estado é o Gênio. 
 
2.4 -  Sintaxe discursiva – projeções da enunciação – efeitos de sentido 
 

As estruturas narrativas convertem-se em estruturas discursivas quando assumidas 
pelo sujeito da enunciação. 

 
2.5 Efeito de distanciamento 

 
Na primeira frase do texto temos uma debreagem enunciva em que o narrador, 

através do vocativo, “ó meu Rei”, insere o enunciatário (ou tu) no enunciado. Os verbos 
no passado  - mostrando o recurso à terceira pessoa para criação da ilusão de 
objetividade e distanciamento - sinalizam a debreagem temporal (vivia, costumava, 
atirou, esperou, etc.) que se referem a um tempo não concomitante em relação ao 
momento da enunciação. 
 
2.6 Efeito de realidade 
 

Quando o pescador fala com Alá, temos uma debreagem enunciativa. 
As falas do pescador e do Gênio, compondo um discurso direto,(debreagem 

enunciativa) expõem, com esse procedimento, cenas que servem de referentes ao texto, 
criando a ilusão de situação “real”, ou efeitos de realidade. Essas situações “reais” são 
criadas pelo diálogo. A atribuição de voz aos personagens dá “realidade” e, portanto, 
“verdade” às situações esdrúxulas e inverossímeis representadas pelos oponentes. 

Segundo Diana Luz Pessoa de Barros (1999), “A verdade ou falsidade de um 
discurso ligam-se à comprovação referencial, ou à proximidade e autoridade da 
enunciação. O efeito de realidade é produzido, em grande medida, pelas debreagens 
internas (segundo, terceiro graus) que criam a ilusão de situação “real” do diálogo”. 

 
2.7  O silêncio – astúcias da enunciação 
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Percebe-se claramente a delegação de voz, pelo sujeito da enunciação, a um 
narrador, atribuindo a ele o poder e o dever narrar o discurso em seu lugar. 

Nesse mecanismo, percebemos os jogos e astúcias da enunciação, em que um 
sujeito enuncivo (Sheherazade), perpetua sua história na voz do narrador.  É exatamente 
nesse silêncio, nessa voz que se cala a cada noite, que fica implícita a astúcia como 
arma que combate a dominação, o poder do mais forte subjugando o mais fraco, a 
ideologia do machismo numa sociedade fundamentalista comum ainda nos nossos dias. 

A narrativa História do pescador e do Gênio, traz como marca a função de produzir 
efeitos de irrealidade e ficção. A ilusão de objetividade é obtida colocando-se o sujeito 
do enunciado como um simples locutor, distanciado do sujeito da enunciação.   
 
2.8  Figuras de pensamento 
 

As figuras retóricas são usadas como estratégia de persuasão no texto. Neste 
texto percebemos a ironia e a lítote agindo como mecanismo de produção de sentido.  

Todos esses mecanismos fabricados pelo enunciador, têm a intenção de criar a 
ilusão de verdade, graças a um contrato de veredicção estabelecido entre enunciador e 
enunciatário, e que determina o estatuto veredictório do discurso. 
 
3.0  Semântica  Discursiva 
 

Há no texto analisado diferentes investimentos figurativos para a mesma 
narrativa tematizada  pela liberdade e preocupação com a manutenção da vida. 

A figura do Gênio, com seu tamanho desproporcional, remete ao mundo 
natural construído e tematiza a opressão e a dominação inerente a uma sociedade de 
regime fundamentalista secular, em que a mulher tem a sua voz silenciada. 

Através da voz do narrador, o enunciador usa as figuras vaso de latão, Gênio, 
pescador, para tematizar sua condição de prisioneira do rei (ou do Estado/Poder). 

Esse jogo de figuras remete à condição do sujeito enuncivo (Scheherazade) que 
também tem sua vida poupada, em virtude do suspense da narrativa  não  finalizada.  

 
4.0 Considerações finais 
 

São as marcas deixadas pela enunciação, sempre pressuposta, que nos 
permitem recuperar o sentido do enunciado. 

 A análise é capaz de nos proporcionar uma reconstrução dos sentido e através 
dele entrever os valores de uma época, sua história e, sobretudo, sua ideologia.  

Nas histórias de Scheherazade e mais especificamente nesta, que ora fizemos 
uma breve análise, os sentidos se constroem como um pedido de socorro, como uma 
busca desesperada de uma voz que é obrigada a se calar diante das opressões e que, 
portanto, clamará sempre por uma alternativa de liberdade e de vida. 
 
RESUMO: o propósito deste artigo é apresentar uma breve análise da construção de 
alguns mecanismos presentes na primeira narrativa do livro As mil e uma noites. É 
nosso objetivo evidenciar as teorias lingüísticas do texto e os fundamentos da teoria 
semiótica de A . J. Greimas, responsáveis pelos sentidos que atravessam o texto. 
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ANEXO - HISTÓRIA DO PESCADOR E DO GÊNIO 
 

Ouvi narrar, ó meu Rei, que , outrora, vivia um pescador de idade avançada, 
casado, pai de três filhos, e muito pobre. Costumava lançar as redes nunca mais de 
quatro vezes por dia. Uma vez, lá pelo meio-dia, atirou a rede e esperou que esta tocasse 
o fundo do mar. Ao pretender puxá-la para fora, percebeu que estava mito pesada. 
Puxou, puxou e, ao vê-la fora d’água, ficou triste: pescara um asno morto. Lançou-a 
outra vez às águas e desta feita retirou um enorme jarro, cheio de areia e lama. Já 
zangado, atirou-a pela terceira vez e o resultado foi recolher somente cacos de vidro e 
louça. Ergueu os olhos para o céu, e exclamou: “Alá! Você bem sabe que não atiro a 
rede ao mar mais do que quatro vezes!”. E, invocando o nome de Alá, deitou a rede ao 
mar pela quarta vez, mas estava tão pesada, ao pretender retirá-la, que foi obrigado a 
despir a roupa e, sempre em nome de Alá, conseguiu puxá-la para fora. Dentro dela, 
havia um enorme vaso de latão, pesado e intacto, fechado por uma tampa chumbada, 
que trazia o sinete de Nosso Senhor Salomão, filho de Davi. O pescador ficou radiante 
ao ver aquilo e disse: “Ao menos poderei vender isto no mercado dos funileiros.  

Deve valer, no mínimo, umas dez moedas de ouro!”. Experimentou removê-lo, mas 
era muito pesado; então pensou: “Preciso abri-lo, para esvaziá-lo do conteúdo”. 

Com o punhal, rompeu o sinete  de chumbo, depois despejou o vaso, mas dele saiu 
somente fumaça, que, após espalhar-se pela areia, subiu até o céu. O pescador ficou 
estarrecido, mudo. Mas, quando a fumaça saiu de todo, condensou-se, agitando-se, e 
tomou a forma de um Gênio, cuja cabeça esbarrava nas nuvens, quando apoiava os pés 
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no chão. Sua monstruosa cabeça parecia uma cúpula, as mãos pareciam forcas e, os pés, 
troncos nodosos, o nariz lembrava um jarro de terracota, os olhos duas tochas, e seus 
cabelos eram emaranhados e poeirentos. O pescador começou a tremer, a ranger os 
dentes, a língua se lhe secou e os olhos perderam brilho. Ao ver o pescador, o Gênio 
disse-lhe: 

- Somente Alá é Deus e Salomão o seu Profeta! – e aduziu: - E você, grande 
Salomão, não me mate, porque nunca mais desobedecerei às suas ordens! 

- Ó rebelde e audaz gigante – apostrofou-o o pescador. – Você ousa afirmar 
que Salomão é o Profeta de Alá? Salomão morreu há mil e oitocentos 
anos. Por que estava você encerrado nesse vaso? 

- Não há outro Deus além de Alá. – retrucou o Gênio. – Agora, vou dar-lhe 
uma boa notícia: você vai morrer da maneira mais atroz! 

- Por que deseja você minha morte? – indagou o pescador. – Que fiz para 
merecer tão cruel sorte? Libertei-o do vaso, salvei-o do cativeiro do fundo 
do mar! 

- Ouça minha história, pescador. Eu sou um Gênio rebelde. Insurgi-me 
contra Salomão, filho de Davi. Chamo-me Sakhun-Al-Geni. E Salomão 
mandou encerrar-me neste vaso, porque não quis abraçar sua religião. A 
seguir, seus Gênios lançaram-me ao mar. Cem anos depois, disse entre 
mim: “Tornarei rico pelo resto da vida, a quem me salvar”. Mas ninguém 
apareceu, e daí a quatro séculos reprometi: “Satisfarei três desejos de quem 
me libertar!”. Ninguém surgiu e por isso uma cólera cega me invadiu e 
jurei: “Matarei aquele que me libertar, deixando-lhe, todavia o direito de 
escolher sua própria morte”. Agora, você me libertou, pescador. Pode 
escolher o gênero de morte que lhe aprouver. 

- Alá! Que prodígio! – exclamou o pescador. – Gênio, poupe-me a vida, e o 
grande Alá o recompensará. Não creio que você quererá retribuir o bem 
com o mal. 

- Você já falou demais. É necessário que o mate. – Insistiu o Gênio. 
          O pescador, vendo ser inútil tentar convencer o Gênio, resolveu jogar de astúcia, e 
disse-lhe: 

- Como poderei acreditar em tudo quanto me disse? Somente se estes meus 
olhos o virem entrar de novo no vaso. 

           O Gênio, então, ferido em sua vaidade, começou a contorcer-se, retomou a forma 
de nuvem, condensou-se todo e sumiu no interior do vaso. O pescador, mais que 
depressa, apanhou a tampa que trazia impresso o selo de Salomão, e fechou-o. A seguir, 
perguntou, por sua vez, ao Gênio qual a morte que preferia. 
           O Gênio passou a implorar, vendo inútil qualquer tentativa de sair do vaso, mas o 
pescador, homem matreiro e experimentado, disse: 
   -     O que aconteceu entre nós dois foi exatamente o que ocorreu entre o Vizir do Rei 
Iunã e o médico Riuã. Vou contar-lhe essa história, ouça bem.  
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