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Resumo: Partindo de conceitos da Semiótica de A. J. Greimas, este trabalho aborda o percurso 
gerativo de sentido, na esfera do plano de conteúdo, do texto Amante Profissional, composição de 
Roberto Lly, da Banda Herva Doce, em 1985, divulgada em álbum de mesmo nome. 
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Abstract:  Starting with concepts from A. J. Greimas` Semiotique, this work approaches about 
the course generate of meaning, in the matter`s plain of text Amante Profissional, a Roberto Lly 
`s letter,  published in  1985, into album with igual denomination.
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1. Algumas considerações teóricas

A Semiótica – teoria sempre em processo de constituição, inaugurada por A. J. Greimas, 

na década de 60 – promoveu uma ruptura com estudos relativos à significação dos textos. Em sua 

perspectiva, significar é atribuir “sentido” a uma experiência; e quem possibilita a atribuição de 

valor, a produção de sentido numa experiência, é a visão de mundo da pessoa. A significação se 

estabelece à medida que ocorre a correspondência entre o mundo exterior (o significante) e o 

interior (significado), tal como pregou Saussure, por meio da relação entre diferentes. Logo, o 

sistema de valores determina como o sujeito se relaciona com os objetos.  São também esses 

sistemas que, mediante discursos e língua levam à percepção da realidade.

Em semiótica,  existe sentido se o sujeito parte em busca de um objeto, o que permite 

perceber que o sentido nasce da quebra de uma situação de harmonia e da necessidade de sua 

retomada.  A busca do sujeito para encontrar seu objeto constitui a perfórmance ou ação. Ações 

essas que podem ser sintetizadas em apenas um verbo: fazer.

Verifica-se, pois, uma das relevantes conquistas da semiótica de Greimas: poder entender 

a ação (o fazer) do sujeito como diferentes combinações (querer, dever, poder e saber). Para a 

semiótica,  a  atividade  humana  é  pensada  em termos  de  jogos  de  persuasão  para  que  certos 

significados sejam aceitos e outros rejeitados. 

Como teoria da significação, a semiótica interessa-se por tudo que faça sentido para o ser 

humano. Toma a linguagem como sistema de significações, de relações, e procura explicar o ou 



os sentidos do texto pelo exame, primeiramente, de seu plano de conteúdo (HERNANDES, 2006, 

p. 26).

Seu  tipo  de  análise,  um  simulacro  metodológico,  denominado  percurso  gerativo  de 

sentido, mostra como a significação se constrói no interior do texto. Como o texto tem um plano 

de  expressão  (onde  reside  a  materialidade)  e  um de  conteúdo  (lugar  do  conceito),  sendo  o 

primeiro  bastante  flexível,  visto  que  há  diferentes  planos  de  expressão  para  um mesmo  de 

conteúdo, a ênfase semioticista recaiu sobre esse último devido a sua estabilidade, facilitadora de 

uma análise mais positiva do texto.

O percurso  gerativo  hierarquiza  o  plano  de  conteúdo  em três  níveis:  o  discursivo,  o 

narrativo e o fundamental.  Quanto mais concreto, mais complexo; quanto mais abstrato, mais 

simples.

Iniciar  a  análise  pelo  nível  intermediário  torna-se  mais  produtivo,  uma  vez  que  a 

narratividade está presente em qualquer texto. “Analisar o nível narrativo é descrever a estrutura 

da história contada, determinar seus participantes e o papel que representam” (Idem, p.29). Esse 

nível também se subdivide em duas etapas. A primeira é a semiótica do fazer em que a ação do 

sujeito é o foco. Seu enunciado elementar é: o sujeito mantém uma relação com o objeto. As 

relações podem ser de junção (conjunção ou disjunção) quando se trata de enunciado de estado e 

transformação (supõe a passagem de um estado para outro) quanto se refere a enunciado de fazer. 

O programa narrativo é formado quando um enunciado de fazer rege o enunciado de 

estado. 

Na semiótica, para o sujeito iniciar o percurso, é necessário querer-fazer ou dever-fazer, 

isto  é,  entrar  em  conjunção  com  o  objeto  por  desejo  ou  por  obrigação.  Para  entrar  em 

perfórmance,  ser  um  sujeito  competente,  precisa,  além  de  querer  ou  dever  fazer,  também 

saber/poder-fazer. Para tanto, esse sujeito necessita ser estimulado à ação por um destinador-

manipulador (que pode ser uma instituição, outro sujeito ou ele próprio, pois a posição sujeito é 

variável, dada a dinamicidade do processo). A manipulação ocorre mediante um desses fatores: 

intimidação,  provocação,  tentação  e  sedução.  Ressalta-se  que  o  próprio  destinador  é  quem 

capacita o sujeito para a execução da perfórmance.

Ao final do percurso, há um destinador-julgador cuja função é julgar o sujeito e a ação 

realizada para verificar se o contrato inicial foi cumprido e aplicar-lhe ou não uma sanção, de 

acordo com o resultado.



Passando-se da  semiótica  do “fazer”  do sujeito  para  a  do “ser”  do sujeito,  isto  é,  do 

primeiro para o segundo nível narrativo,  chega-se à semiótica das paixões, cujo foco  são os 

estados passionais, os estados de alma do sujeito. Paixão (HERNANDES, 2006, p.35). aqui é 

definida como “efeito de sentido de qualificações modais (verbos querer, fazer...) que modificam 

o sujeito”. Modificar implica um sujeito que não enfrentava determinado estado, mas que passou 

a  vivenciá-lo.  Logo,  a  análise  requer  um  modelo  canônico:  manipulação/ação/sanção,  para 

determinar o quê o sujeito quer ou não ser.

Como a semiótica salta para o aspecto de investigação dos estados da alma, pois paixões 

estruturam-se,  variam-se  de  cultura  para  outra,  torna-se  necessário  mais  detalhamento  do 

esquema narrativo. A comunicação é concebida como persuasão (sujeitos em relações complexas 

fazendo circular simulacros, os quais se constituem conforme a visão de mundo de cada um. O 

Contrato  fiduciário  (uma  espécie  de  projeção  das  expectativas  do  sujeito)  permite  grandes 

oscilações  passionais  entre  sujeitos  e  é  a  principal  garantia  para  a  realização  do  contrato 

veridictório  (aquele pelo qual as coisas parecem verdadeiras). A espera fiduciária, baseada na 

confiança, regula o universo passional do sujeito. Sua contrapartida é a satisfação e a confiança 

(estado relaxado e eufórico de conjunção) ou a insatisfação e a decepção (estado  intenso e não 

eufórico de não-conjunção). Os efeitos desse último podem gerar programa de reparação de falta 

do  objeto  ou  de  confiança.  A falta  de  confiança  pode  gerar  sujeitos  de  estado:   destinador, 

movido por um programa narrativo de revolta; ou anti-sujeito (apropriador do objeto de valor) 

movido por um programa de vingança.

2. Considerações sobre o texto:

Na esfera musical, surgem, em períodos não determinados, lançamentos de canções nem 

sempre de acordo com os padrões impostos pela esfera mercadológica, tanto na letra (plano de 

conteúdo), quanto na melodia (plano de expressão), porém, quando tocadas nos rádios, produzem 

efeito além do previsto, resultando em repercussão nas paradas de sucesso e retorno financeiro. 

Foi o que aconteceu com a composição musical de Roberto Lly, da Banda Herva Doce. A 

música carro-chefe no álbum Amante Profissional, lançado, em 1985, sob o mesmo título, foi 

amplamente aceita pelos ouvintes, num contexto de liberação sexual que marcou as décadas de 

70 e, sobretudo, 80, no Brasil. Em 2004, o cantor Latino reinterpretou-a em As aventuras de Dj 



L: festa no apê. Considerada sucesso de público, em 2005, para comemoração de sua carreira 

musical, o mesmo cantor, mixou-a em seu álbum Latino ao vivo: 10 anos.

Na regravação, o cantor suprimiu o trecho inicial da canção, logo, neste trabalho, optou-se 

pela versão da Banda Herva Doce, por manter as características originais da canção, embora a 

teoria semiótica não considere relevante o contexto de produção textual, pois analisa a verdade do 

texto como uma construção. 

Alô?
Alô, quem é que tá falando?
É o amante profissional.
Como é que você é, hein?

Moreno alto, bonito e sensual
Talvez eu seja a solução dos seus problemas
Carinhoso, bom nível social.

Inteligente e à disposição
Pra um relacionamento íntimo e discreto.
Realize seu sonho sexual.

Pra qualquer tipo de transação,
Sem compromisso emocional, só financeiro.
E o endereço pra comunicação,
Pra caixa postal do amante profissional.

Amor sem preconceito,
Sigilo total, sexo total,
Amante profissional

3. O percurso gerativo de sentido em “Amante Profissional”

Em semiótica não se faz leituras psicologizantes (o que o autor quis dizer), mas o texto 

constrói  uma imagem de autor,  do que se  quer  convencer.  Procura-se,  então,  compreender  a 

produção de sentido de um texto a partir de uma relação entre unidades. Não há unidades que 

significam por si mesmas, só existe uma em relação à outra. Só é sujeito quando se tem objeto. A 

“relação” é termo-chave nessa perspectiva teórica. 

O texto “Amante profissional” centra-se na relação entre diferentes para que se faça a 

construção do sentido,  daí  a importância  de se apresentar  o modelo que descreve o percurso 



gerativo do sentido. Por questão metodológica, o texto foi dividido em duas partes: a primeira 

compreende um diálogo e a segunda, uma descrição. Observe:

Alô?
Alô, quem é que tá falando?
É o amante profissional.
Como é que você é, hein?

Na introdução do texto, há a simulação de um diálogo ao telefone, em que o sujeito (a 

pessoa que fez a ligação, não necessariamente apenas mulher, poderia ser um homem), em estado 

de disjunção com seu objeto (a relação) cujo valor é a satisfação sexual, é manipulado a querer 

dever  fazer  a  ação  de  transformação,  de  se  chegar  à  conjunção  com esse  objeto.  Dentre  os 

destinadores-manipuladores  desse  sujeito  citam-se  a  necessidade  de  realização  sexual,  ou  a 

curiosidade,  ou  a  aventura  de  se  viver  novas  experiências,  em  resposta  aos  apelos 

mercadológicos.

Sabe-se que esse sujeito é manipulado pela tentação, (por desejar), por um querer fazer a 

ação de estabelecimento de um contrato com o destinatário (o próprio amante profissional, que, 

em termos atuais, seria o garoto de programa). Ainda nesta introdução, esse sujeito ao mesmo 

tempo em que é manipulado, também é destinador-manipulador de seu destinatário, o amante 

profissional. Utiliza, para tanto, a provocação, como modo a instigá-lo a dever fazer a ação (não 

por desejo, mas por obrigação, como será observado mais nitidamente na segunda parte do texto). 

Percebe-se o estabelecimento da comunicação: mediante a circulação de simulacros, os sujeitos 

executam relações,  mediadas  pela  persuasão.  No  texto,  o  simulacro  (a  visão  de mundo)  do 

sujeito que telefona está pouco evidente, pois ele limita-se a fazer apenas duas enunciações: “Alô, 

quem é que tá falando?” “Como é que você é, hein?”. Como em Semiótica, todo texto pressupõe 

enunciação, implícita ou explicitamente, define-se por enunciado o próprio dito, e enunciação o 

ato  de  colocação  em  funcionamento  da  linguagem,  que  é  pressuposto  pela  existência  do 

enunciado. Qual seria o efeito desta enunciação neste texto? É possível depreender um efeito de 

debreagem enunciativa, isto é, um “eu”, num espaço “aqui” e num tempo “agora”, cujo efeito é o 

de subjetividade e proximidade entre enunciador e texto. Logo, a categoria de pessoa, nesse texto, 

constitui duas vozes, a de um interlocutor e a de um interlocutário, presentes na forma de um 

simulacro  da  estrutura  do  discurso.   Tal  efeito  de  proximidade  é  fundamental  em  gêneros 



textuais1 cuja função predominante é a conativa, aquela que tem como objetivo a mudança de 

comportamento do destinatário, muito particularmente exigida em textos publicitários.

Considera-se  esse  texto,  um  modelo  de  publicidade,  uma  vez  que  sua  natureza 

comunicacional  vai além de informar,  mas de estabelecer  vínculos,  construir  conceitos.  Cada 

enunciado  desse  sujeito  interlocutor  exige  de  seu  interlocutário  um  posicionamento,  a 

participação de seus valores, a circulação de seus simulacros. Tratando-se do nível discursivo, em 

que as estruturas mais complexas e “enriquecidas” semanticamente superficializam-se, dir-se-ia 

que aqui a narrativa é assumida por um enunciador, cujos valores aparecem no texto. O Sistema 

de valores  é  quem determinará  como o sujeito  se  relaciona  com diferentes  objetos.  Logo,  o 

enunciador persuade o enunciatário à descrição, conforme mostra a segunda parte do texto: 

Moreno alto, bonito e sensual
Talvez eu seja a solução dos seus problemas
Carinhoso, bom nível social.

Inteligente e à disposição
Pra um relacionamento íntimo e discreto.
Realize seu sonho sexual.

Pra qualquer tipo de transação,
Sem compromisso emocional, só financeiro.
E o endereço pra comunicação,
Pra caixa postal do amante profissional.

Amor sem preconceito,
Sigilo total, sexo total,
Amante profissional

Retomando o percurso gerativo de sentido, observa-se uma dinamicidade nesse processo. 

O sujeito, que inicialmente fora manipulado, exercendo o papel de sujeito destinatário, exerce 

simultâneos  papéis:  ele  é  manipulado  pelo  seu  interlocutor  a  construir  um simulacro,  cujos 

valores  são  todos  eufóricos,  por  serem  geralmente  atributos  integrantes  do  sonho  humano: 

enquadrar-se  nos  padrões  de beleza  orientados  pela  cultura  a  que  pertence,  ser  possuidor  de 

sensualidade,  e  ter  bom nível  social,  o  que  se  subentende,  aspectos  de  relacionamento  e  de 

economia, em especial.

1 Na concepção de Bakhtin (2003) de que os gêneros dependem da “natureza comunicacional.”



Mas este mesmo sujeito, utilizando-se da persuasão, fazendo um simulacro positivo de si 

mesmo, manipula o destinatário (o ser que iniciou a ligação) por meio da  sedução, que  consiste 

em  desejo, no querer fazer a performance. 

Numa narrativa mínima podem ser definidos dois estados: a junção, na qual o sujeito pode 

viver uma relação de disjunção (apartado do objeto) ou de conjunção (junto com o objeto) e a 

transformação (relação sujeito-objeto), que consiste na passagem de um estado para outro. 

Nesta segunda parte de “Amante Profissional”, o sujeito encontra-se em disjunção de seu objeto 

(a própria pessoa com quem fala). Tal objeto para ele representa o valor de prazer sexual, além, 

do  retorno  econômico,  pois  a  relação  sexual  se  basearia  em  “transação”  financeira,  “sem 

compromisso  emocional”.  Nesse sentido ocorreria  a  transformação,  em que o sujeito,  com a 

realização da ação passaria do estado de disjunção, isto é, de uma situação infeliz, sem sexo total, 

para o estado de conjunção do sujeito com seu objeto (com sexo e prazer total).

Não ocorre, nessa narrativa, a presença de nenhum dos dois estados, porque o sujeito não 

entrou em conjunção com o objeto,  uma vez que o texto  se  encerra  sem que o destinatário 

confirme a manipulação do sujeito. Como o sujeito não obteve a competência para realização da 

perfórmance, não houve a junção, portanto não houve transformação do estado da ação para o do 

ser.

A manipulação não logrou êxito, uma vez que esta só é bem-sucedida quando o destinador 

(que faz o sujeito fazer uma ação) e o destinatário (sujeito que realiza uma ação) partilham do 

mesmo sistema de valores, pois com valores diferentes o sujeito escapa da manipulação.

Se o sentido é  estabelecido  em uma rede de relações,  no nível  fundamental  busca-se 

determinar não uma relação fundamental, mas uma rede fundamental de relações. Nesse nível o 

mais  abstrato,  pode-se  afirmar  que  essa  narrativa  é  orientada  por  uma  categoria  semântica 

mínima desprazer versus prazer, de modo que a categoria é definida não por meio de cada um dos 

termos separadamente. 

Em uma narrativa mais complexa há, pelo menos, um programa principal com programas 

subordinados, que são chamados, respectivamente, de programa narrativo de base e programa 

narrativo de uso. O programa de base é chamado de perfórmance. No entanto, para realizá-lo, o 

sujeito narrativo precisa apropriar-se, por sua própria conta, dos objetos-valor que deseja adquirir, 

por  meio  dos  programas  de  uso,  a  competência  necessária  para  tal.  O  amante  profissional 

(destinador-manipulador), por exemplo, precisa ter o atributo de poder/fazer, saber/fazer a ação. 



Em síntese, os programas de uso, por mais variados que possam ser, são formalizados 

pela semiótica como representantes  de um saber ou um poder,  ou seja,  um saber-fazer e um 

poder-fazer, relativos à perfórmance. Desse modo, não basta adquirir poder e saber durante a 

ação. Para agir, o sujeito narrativo precisa também assumir querer ou dever. Querer/dever/ saber/ 

poder  são  chamados  pela  semiótica  objetos  modais,  sem  os  quais  não  há  realização  de 

perfórmance.  A  sua  aquisição,  portanto,  diz  respeito  aos  programas  narrativos  de  uso  e  à 

aquisição  de  competência.  De acordo com sua  competência  modal,  o  “Amante  Profissional” 

(destinador-manipulador)  e  sujeito  não  apresentaram o  saber   poder  fazer  a  ação,  logo,  não 

puderam ser compensados.

Depois  de realizada,  a  perfórmance  é  sancionada  ou não por  um destinador  julgador. 

Nesse julgamento, ele avalia de acordo com o ser e o parecer o que foi realizado pelo destinatário 

da sanção. Quando é e parece, há a verdade, e quando não é e não parece, há falsidade.

Os  níveis  fundamental  e  narrativo  definem a  instância  semio-narrativa  da  geração  de 

sentido. Em um único plano de análise a semiótica define o nível discursivo, responsável pela 

concretização  dessa  instância  geral  e  abstrata  em  um  enunciado  particular.  Mediante  a 

enunciação,  uma  instância  de  produção  do  discurso,  definem-se  um  enunciador  e  um 

enunciatário,  cuja  relação  produz  a  enunciação.  Quando  o  destinador-manipulador  faz  sua 

descrição, depreende-se a presença de um outro ser enunciatário, “lugar” ocupado por qualquer 

pessoa que se interesse pela relação sexual desprovida de envolvimento afetivo. O enunciador 

representa  o contemporâneo profissional  do sexo,  ou lover  boy ou garoto de programa,  cada 

termo, com correspondência sinonímica, conforme registros regionais.

Neste  texto,  o  tempo  é  o  momento  do  agora  e  o  espaço  e  o  lugar  do  aqui,  tudo 

lingüisticamente marcado, observe: “Talvez eu seja a solução de seus problemas.” A debreagem 

enunciativa  gera  esse  efeito  de  sentido  particular  do  “eu”:  proximidade,  naturalidade, 

subjetividade. Nesse aspecto, as debreagens se constituem mecanismos de estratégias discursivas 

durante a argumentação.

Ainda quanto ao estágio do discurso, Souza (2005, p. 97) ressalta:

No nível discursivo ocorre a passagem das estruturas profundas e narrativas para o nível 
superficial do discurso, sendo produzido em simulacro do mundo: os sujeitos, os objetos, 
programas  de  aquisição  de  competência  e  de  objetos  etc.,  recebem  uma formulação 
abstrata organizada em percursos temáticos (tematização), os quais podem ser revestidos 
pelas figuras do mundo (figurativização).



Sendo os textos figurativos aqueles que se aproximam da fala coloquial, ou seja, deixam 

mais  explicitamente  transparecer  a  voz  que  fala,  o  que  faz  inferir  se  esse  texto  “Amante 

profissional”  é  passional,  temática  ou  figurativa  é  o  predomínio  de  um  desses  processos. 

Figurativização são os procedimentos utilizados nos textos análogos aos utilizados na fala. É, 

pois, este texto figurativo por concretizar situação cotidiana de fala.

Apresenta-se em “Amante profissional” a mensagem de valorização da prostituição como 

profissão acentuada com a o conceito neo-liberal de consumismo, inclusive do corpo também 

como bem de consumo, não só  força de trabalho, recurso para se obter uma vantagem financeira, 

sem nenhuma possibilidade de envolvimento sentimental, apenas  a troca do prazer pelo dinheiro.

4. Conclusão

No texto “Amante Profissional”, objetivou-se a análise do percurso gerativo de sentido, 

sobretudo nos níveis narrativo e fundamental, com tateamentos pelo nível discursivo, dado sua 

complexidade.  Observou-se  que  sujeitos,  destituídos  da  competência  não  sofrem executam a 

perfórmance, a ação da transformação, por não compartilharem de mesmos valores.
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