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A mulher 

A mulher que sempre foi a perdição para o pai Adão, para Sansão a morte, e para 

Salomão uma vingança, é, para o médico, um corpo; para o juiz uma ré; para o pintor, 

um modelo; para o poeta, uma flor; para o militar, uma camarada; para o padre, uma 

tentação; para o enfermo, uma enfermeira; para o são, uma enfermidade; para o 

republicano, uma cidadã; para o romântico, uma diva; para o versátil, um joguete; para 

o gastrônomo, uma cozinheira; para o menino, um consolo; para o noivo, um desejo; 

para o marido, uma carga; para o viúvo, um descanso; para o pobre, uma calamidade; 

para o rico, uma ameaça; para o jovem, um pesadelo; para o velho, um inimigo;  para o 

homem, um estorvo; para o diabo, um agente; para o mundo, uma força; e para o 

tipógrafo...uma página  

(DEL PRIORE; PINSKY, 2010, p. 282). 
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FERRAZZA, Fabricia Gloria. “O amor é bandoleiro: pode até custar dinheiro”: uma análise 

discursiva acerca dos relacionamentos sugar em (re-)vistas digitais. Dissertação (mestrado em 

letras) – Universidade Estadual do CentroOeste. Orientador: Profª. Drª. Célia Bassuma Fernandes. 

Guarapuava, 2022. 

 

Resumo: Objetivamos, nesse estudo, quais memórias sobre a mulher que vende/oferece seu 

corpo/beleza e juventude como moeda de troca ressoam nos sites especializados em 

relacionamentos sugar e no discurso jornalístico. Em termos mais restritos, pretendemos: a) 

discutir as transformações pelas quais nossa formação social passa atualmente e que dizem 

respeito também aos relacionamentos amorosos; b) verificar as redes de memória que se 

instauram sobre a mulher e seu corpo nos sites de relacionamentos sugar; c)Identificar quais 

discursos se entrecruzam no corpus recortado para análise e que colaboram para sedimentar ou 

para deslocar sentidos já enraizados na nossa formação social sobre a mulher e seu corpo. 

Estabelecemos esses objetivos para dar conta de responder à seguinte questão de pesquisa: 

Como irrompem sentidos sobre a mulher e seu corpo no discurso que circula nas revistas 

digitais, bem como nos sites especializados em relacionamentos sugar? O corpus desta pesquisa 

é constituído por duas reportagens – compreendidas como textos nos quais circulam discursos 

– recortadas de duas revistas de ampla circulação nacional, quais sejam “O amor nos tempos 

do ‘sugar’” da Revista on-line Veja (2019), “Sugar mommies: Conheça as mulheres que pagam 

por amor e sexo” Revista on-line Marie Claire (2017). A escolha por essas revistas se deu 

porque elas circulam amplamente no território nacional, nas formas impressa e digital e por 

constituírem um importante instrumento de disseminação de ideologias, ditando conceitos, 

opiniões e comportamentos. As análises empreendidas foram sustentadas pelo escopo da 

Análise de Discurso de linha francesa, fundada por Michel Pêcheux, na França, na década de 

60 e desenvolvida por Eni Orlandi, no Brasil e por demais pesquisadores que com ela dialogam. 

O objetivo dessa teoria da interpretação é compreender como um objeto simbólico produz 

sentidos. Desse modo, neste trabalho, mobilizamos, em especial, os conceitos de sujeito, de 

formação imaginária, formação discursiva e ideológica e de memória discursiva, assim como 

outros que com eles possibilitam compreender o processo discursivo. Para dar conta dos 

objetivos elencados, dividimos as reportagens em sequências discursivas (SDs), que permitem 

compreender como os sentidos se constituem. As análises empreendidas permitem afirmar que 

o discurso das revistas discursiviza a mulher como interesseira, que utiliza a juventude e a 

beleza como moeda de troca, colaborando para reforçar sentidos já enraizados na nossa 

formação social.  

 

Palavras-chave: Relacionamento sugar; mulher; análise do discurso.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

FERRAZZA, Fabricia Gloria. “L’amour c’est bandoleiro : il peut même coûter de l’argent » : une 

analyse discursive sur les rapports grand-papa gâteau dans les (re)vues numériques. Dissertation (master 

en Lettres) – Université de l’État du Centre-Ouest. Conseillère : Le Prof. Dr. Madame Célia Bassuma 

Fernandes. Guarapuava, 2022. 

 

Résumé : Dans cette étude, nous cherchons à savoir quels souvenirs de la femme qui vend/offre 

son corps/beauté et sa jeunesse comme monnaie d'échange résonnent dans les sites spécialisés 

dans les rapports grand-papa gâteau et dans le discours journalistique. En termes plus restreints, 

nous entendons : a) évoquer les transformations que subit actuellement notre formation sociale 

et qui concernent également les relations amoureuses ; b) vérifier les réseaux de mémoire qui 

s'établissent sur la femme et son corps sur les sites de rencontres grand-papa ; c) Identifier quels 

discours se croisent dans le corpus découpé pour l’analyse et qui collaborent à sédimenter ou à 

déplacer des significations déjà ancrées dans notre formation sociale sur les femmes et leurs 

corps. Nous avons établi ces objectifs pour répondre à la question de recherche suivante : 

comment significations font irruption à propos des femmes et de leur corps dans les discours 

qui circulent dans les magazines numériques, ainsi que dans les sites spécialisés dans les 

relations grand-papa ? Le corpus de cette recherche est constitué de deux rapports - entendus 

comme des textes dans lesquels circulent des discours - extraits de deux magazines à large 

diffusion nationale, à savoir « O amor nos tempo do 'sugar' » du magazine en ligne Veja (2019), 

« Sugar mommies: conheça as mulheres que pagam por amor e sexo » Revue en ligne Marie 

Claire (2017). Ces magazines ont été choisis parce qu'ils circulent largement sur le territoire 

national, sous forme imprimée et numérique, et parce qu'ils constituent un instrument important 

de diffusion des idéologies, dictant les concepts, les opinions et les comportements. Les 

analyses entreprises ont été soutenues par le champ de l'Analyse du discours française, fondée 

par Michel Pêcheux, en France, dans les années 60 et développée par Eni Orlandi, au Brésil et 

par d'autres chercheurs qui dialoguent avec eux. L'objectif de cette théorie de l'interprétation 

est de comprendre comment un objet symbolique produit des significations. Ainsi, dans ce 

travail, nous mobilisons notamment les notions de sujet, de formation imaginaire, de formation 

discursive et idéologique et de mémoire discursive, ainsi que d'autres qui avec elles permettent 

d'appréhender le processus discursif. Pour rendre compte des objectifs énumérés, nous avons 

divisé les rapports en séquences discursives (SD), qui permettent de comprendre comment se 

constituent les significations. Les analyses menées nous permettent d'affirmer que le discours 

des magazines parle des femmes comme intéressées, qui utilisent la jeunesse et la beauté 

comme monnaie d'échange, collaborant à renforcer des significations déjà ancrées dans notre 

formation sociale. 

 

Mots-clés: Rapport grand-papa; Femme; Analyse du discours.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ......................................................................................................................10 

CAPÍTULO I 

HISTÓRIAS ÍNTIMAS: CORPOS SUBJUGADOS............................................................14 

1.1.Jornalismo em (re-)vista.....................................................................................................15 

1.1.1. Jornalismo Digital.......................................................................................................18 

1.2. Relacionamentos amorosos na Modernidade Líquida.......................................................22 

1.2.1. Santas ou Diabas: mulheres para casar/mulheres para o sexo sem 

compromisso...........................................................................................................................25 

1.2.2.  Na boca do povo........................................................................................................32 

 

CAPÍTULO II 

O AMOR É BANDOLEIRO: PODE ATÉ CUSTAR DINHEIRO......................................44 

2.1.Processo de Produção de Sentidos no Espaço Digital..........................................................44 

2.2. “Um homem rico para chamar de seu”................................................................................46 

 

CAPÍTULO III 

SEDUÇÃO (RE)INVENTADA: TEMPOS DE “SUGAR” ..................................................73 

3.1.  As condições de produção do discurso...............................................................................73 

3.1.1 “Sugar mommies: Conheça as mulheres que pagam por amor e   

sexo”.......................................................................................................................................76 

3.1.2.“O amor nos tempos do ‘sugar’”....................................................................................96         

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES ........................................................................................111 

REFERÊNCIAS ...................................................................................................................114 

ANEXOS ...............................................................................................................................119 

 

 

 



 
 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

Nosso estudo se intitula “O AMOR É BANDOLEIRO: PODE ATÉ CUSTAR 

DINHEIRO”: UMA ANÁLISE DISCURSIVA ACERCA DOS RELACIONAMENTOS 

SUGAR EM (RE-)VISTAS DIGITAIS e tem um pouco de música, evocando esse amor 

“de beira de estrada”, que nos pega de surpresa, um salteador. Amor que é bandido, que 

maltrata o coração e o bolso. Que anda a esmo seguindo as pessoas. Que pode até custar 

dinheiro1. Tratamos aqui de Umas e Outras2, temos poesia, “posto que seja infinito, 

enquanto dure” o dinheiro3, afinal, com amor é mais caro4.  

Assim, neste trabalho, objetivamos investigar quais memórias sobre a mulher 

que vende/oferece seu corpo/beleza e juventude como moeda de troca ressoam nos sites 

especializados em relacionamentos sugar e no discurso jornalístico. Em termos mais 

restritos, pretendemos: a) discutir as transformações pelas quais nossa formação social 

passa atualmente e que dizem respeito também aos relacionamentos amorosos; b) 

verificar as redes de memória que se instauram sobre a mulher e seu corpo nos sites de 

relacionamentos sugar; c) Identificar quais discursos se entrecruzam no corpus recortado 

para análise e que colaboram para sedimentar ou para deslocar sentidos já enraizados na 

nossa formação social sobre a mulher e seu corpo  Alinhavamos esses objetivos para dar 

conta de responder à seguinte questão de pesquisa: Como irrompem sentidos sobre a 

mulher e seu corpo no discurso que circula nas revistas digitais, bem como nos sites 

especializados em relacionamentos sugar? 

Salientamos que essa pesquisa dá continuidade ao nosso Trabalho de Conclusão 

de Curso, desenvolvido em 2019, e que buscou compreender os sentidos da palavra “puta” 

nos dicionários de maior circulação nacional publicados entre 1970 a 2000. Foram 

analisados o Novo Dicionário da Língua Portuguesa-Aurélio B. H. Ferreira (1975), 

Dicionário Contemporâneo da língua portuguesa - Caldas Aulete (1980); Moderno 

Dicionário de Língua Portuguesa- Michaelis (1998) e Dicionário Houaiss de Língua 

Portuguesa- Houaiss e Villar (2009). Essa pesquisa nos levou a pensar em como a mulher

 
1 Música “Na asa do vento” Caetano Veloso. 
2 Música “Umas e Outras” Chico Buarque de Holanda. 
3 Soneto de fidelidade – Vinícius de Moraes. 
4 Música “Aos garotos de aluguel” A banda mais bonita da cidade. 
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é significada, não só nos dicionários, mas também nos discursos que irrompem na 

atualidade e que circulam no meio digital, em especial, nas revistas. 

O corpus desta pesquisa é constituído por duas reportagens recortadas de duas 

revistas de ampla circulação nacional, quais sejam “O amor nos tempos do ‘sugar’” da 

Revista on-line Veja (2019), “Sugar mommies: Conheça as mulheres que pagam por amor 

e sexo” Revista on-line Marie Claire (2017). A escolha por essas revistas se deu porque 

elas têm grande circulação no território nacional e estão disponíveis, gratuitamente, 

também no espaço digital.  

Além disso, revistas dirigidas a públicos diferentes e têm linhas editorias 

também distintas, o que permite atender melhor aos objetivos propostos para este 

trabalho. Outra razão é a de que cremos que elas constituem um instrumento importante 

para disseminar ideologias, uma vez que se propõem a abordar/discutir temas em voga na 

nossa sociedade, ditando conceitos, opiniões e comportamentos, contribuindo ativamente 

no processo de construção/desconstrução de sentidos. 

 As análises empreendidas foram sustentadas pelo escopo da Análise de 

Discurso de linha francesa, fundada por Michel Pêcheux, na França, na década de 60 e 

desenvolvida, no Brasil, por Eni Orlandi e demais pesquisadores que tem por objetivo 

investigar como um objeto simbólico produz sentidos. Trata-se, portanto, de um trabalho 

em que mobilizaremos o dispositivo teórico da AD, compreendido por Orlandi (1999, p. 

28) como uma “forma de conhecimento com seus conceitos e métodos” e o dispositivo 

analítico, que conforme a autora, diz respeito “ao dispositivo teórico já ‘individualizado’ 

pelo analista em uma análise específica” (ORLANDI 1999, p. 27),  

Para responder à questão de pesquisa e atender os objetivos elencados, foram 

(re)visitados os conceitos de sujeito, de ideologia, de formação discursiva e ideológica, 

de formação imaginária e de memória discursiva, assim como outros que com eles 

possibilitam compreender o processo discursivo. Para compreender como os sentidos são 

formulados nas reportagens – por nós compreendidas como textos – dividimos os textos 

em sequências discursivas (SDs), definidas por Courtine (2009), como “sequências orais 

e escritas de dimensão superior à frase” e para interpretar ao não verbal, utilizamos os 

estudos de Lagazzi (2009; 2011), para quem as diferenças/especificidades nas 

materialidades significantes que constituem um texto devem ser levadas em consideração. 

Pensamos que esse estudo é de relevância para os estudos do discurso, uma vez 

que busca compreender a movimentação dos sentidos, na relação que se estabelece entre 

o sujeito, a língua e a história. Desse modo, dividimos o primeiro capítulo intitulado, 
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Histórias Íntimas: Corpos Subjugados, em duas partes. Em 1.1., consideramos as 

revistas como um importante meio de comunicação de massa, mas que difere dos demais, 

porque são dirigidas a um público bem específico. Compreendemos as revistas digitais não 

apenas como um avanço tecnológico, mas como importante meio de circulação/disseminação 

de ideologias. Em 1.1.1., ainda cotejando as revistas e os demais meios de comunicação de 

massa tratamos dos momentos de produção de sentido, da escrita jornalística e do jogo 

imaginário que rege esse tipo de discurso, conforme Pêcheux (1997) e Orlandi (2008;2015). 

Discutimos, em 1.2., as transformações pelas quais a formação social vem 

passando em virtude do avanço tecnológico e que vem afetando também os 

relacionamentos amorosos, ressaltando o surgimento dos relacionamentos sugar pautados 

em acordos mútuos e estabelecidos, inicialmente, via plataformas digitais. Embora 

saibamos que os sentidos que ressoam sobre os relacionamentos açucarados não 

configurem exatamente um relacionamento amoroso, contamos um pouco da história do 

amor, porque ela se faz necessária para compreender os discursos que retornam 

atualizados no fio do discurso jornalístico.  

Em 1.2.1., procuramos compreender quais lugares foram ocupados pela mulher 

ao longo da história, trazendo os pares contrastantes que fundamentam os modos como 

esse sujeito é significado (e se significa?), tais como:  luz X trevas, santa X diaba, público 

(rua) X privado (casa). Pensamos que esses pares dicotômicos produzem seus efeitos não 

apenas nos discursos, mas também nas práticas sociais, tanto que até hoje, algumas 

profissões, como as engenharias, são predominantemente do domínio do masculino. 

No subitem 1.2.2., destacamos a educação e o trabalho como fatores decisivos e 

forças impulsionadoras para a emancipação feminina e por fim, com o objetivo de 

compreender que redes de sentido se instauram sobre a mulher e seu corpo, no discurso 

jornalístico, trazemos as análises dos verbetes “puta” e “prostituta”, em dicionários 

publicados entre 1975 e 2005. Pensamos que esse recorte temporal nos fornece pistas para 

compreender o processo de produção de sentidos em torno da mulher e do seu corpo. 

No segundo capítulo, intitulado O amor é bandoleiro: pode até custar 

dinheiro, em 1.2., tratamos dos processos de produção de sentido no espaço digital e 

trazemos pesquisas publicadas pela IstoÉ Dinheiro e pelo Jornal Globo/Extra, que 

revelam a quantidade de usuários das plataformas de relacionamentos sugar. 

Esclarecemos que esses dados são tomados apenas como referências e não como corpus 

documental, tendo em vista que não encontramos pesquisas científicas publicadas a 

respeito dos relacionamentos sugar. 
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Em 2.2., trazemos prints dos sites MeuPatrocínio e Universo Sugar – 

compreendidas como redes sociais de nicho – com o objetivo de compreender quais 

dizeres sobre a mulher e seu corpo circulam nessas redes digitais sobre a mulher e seu 

corpo. Pensamos que isso se faz necessário para investigar quais desses sentidos se 

repetem no discurso jornalístico, são apagados ou se deslocam, abrindo espaço para 

outros sítios de significação. 

Finalmente, no capítulo III, intitulado Sedução (re)inventada: tempos de 

“sugar”, em 3.1, abordamos as condições de produção dos discursos, considerando as 

circunstâncias da enunciação, o contexto sócio-histórico-ideológico nos quais os 

discursos foram produzidos e o funcionamento da memória discursiva, que possibilita 

que os dizeres retornem atualizados no fio do discurso. Buscamos também compreender 

como as revistas das quais recortamos os textos se significam e são significadas.  

Em 3.1.1. e 3.1.2, procedemos ao gesto analítico, compreendendo as reportagens 

– “Sugar mommies: Conheça as mulheres que pagam por amor e sexo” e “O amor nos 

tempos do ‘sugar’”, que circularam na Revista Marie Claire (16 de agosto de 2017) e na 

Revista Veja (20 de setembro de 2019), respectivamente – como textos no interior dos 

quais emergem discursos. Para fins de análise, as dividimos em sequências discursivas 

(doravante SDs) e que são definidas por Courtine (2009, p. 55), como “[...] sequências 

discursivas orais ou escritas de dimensão superior à frase”, recortadas de um campo 

discursivo. Sabendo que os enunciados são significativos e colaboram para a 

produção/deslocamento/sedimentação de efeitos de sentidos, não delimitamos as SDs por 

frases, considerando que isoladas, elas não apresentam uma unidade de sentido completa.  

Para dar conta do não-verbal, apoiamo-nos em Lagazzi (2009; 2011), que estuda 

como diferentes materialidades significantes se imbricam no processo de produção dos 

sentidos, considerando as especificidades e as diferenças materiais das formulações 

verbais e visuais, pois para a autora: “o batimento estrutura-acontecimento referido a um 

objeto simbólico materialmente heterogêneo, requer que a compreensão do 

acontecimento discursivo seja buscada a partir das estruturas materiais distintas em 

composição” (LAGAZZI, 2009, p. 68). 
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CAPÍTULO I 

HISTÓRIAS ÍNTIMAS: CORPOS SUBJUGADOS 

 

[...] 

santa 

ou 

suja 

 

pudica 

ou  

puta  

 

toda mulher sabe de si 

dos seus disfarces 

e dos seus sacrifícios 

(VITROLIRA, 2018, p. 61-62) 

 

Nesse capítulo, objetivamos discutir as transformações pelas a formação social 

passa atualmente e que dizem respeito também aos relacionamentos amorosos. Assim, 

para compreender o presente, retornamos ao passado e dividimos o capítulo em duas 

partes. Em 1.1., apoiando-nos em Scalzo (2008), Nascimento (2002) e Fernandes (2010), 

traçamos um contraponto entre os demais meios de comunicação de massa e as revistas, que 

diferentemente dos jornais e da televisão, não têm por fim atingir o maior número possível 

de pessoas, mas segmentos bem específicos. 

Ainda neste subitem, consideramos as revistas digitais um marco da evolução dos 

meios de comunicação de massa tradicionais e da busca incessante do homem pelo 

conhecimento/informação. Mas, acima de tudo, a nosso ver, as compreendemos como um 

importante meio de disseminação de ideologias. Para tanto, apoiamo-nos em Scalzo (2008), 

Soares (2002), Horie e Pluviage (2011), Nascimento (2002) e Fernandes (2010). Em 1.1.1., 

tratamos da escrita jornalística (Silva, 2001), considerando os momentos da produção do 

dizer, o jogo das formações imaginárias que funciona no discurso jornalístico, e o 

funcionamento da ideologia, pela perspectiva do discurso, apoiando-nos em Pêcheux (1995; 

1997), Orlandi (2015; 2008; 2001), Indursky (2011) e Benetti (2008). 

Em 1.2., discutimos o modo como a tecnologia vem modificando o mundo e 

também os relacionamentos amorosos. Para tanto, com base em Giddens (2013), Baumam 

(2004; 2001), Guattari e Rolnik (2005), Del Priore (2011), Barros (2015), Lins (2007), 

Maciel (2008), Russo (2011) e Kessler (2013), contamos um pouco da história do amor, 

embora saibamos que os relacionamentos sugar não configurem relacionamentos 
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necessariamente “amorosos”. Pensamos que isso se faz necessário para compreender 

como esses sentidos ressoam no corpus recortado para análise. 

Em 1.2.1., contamos um pouco da história da mulher, trazendo os pares 

contrastantes que fundamentam os modos como esse sujeito é significado até hoje e cuja 

valorização de um se dá pela desvalorização do outro, tais como:  luz X trevas, santa X 

diaba, público (rua) X privado(casa), tomando por base os estudos de Perrot (2017), Del 

Priore5 (2011a), Pinsky (2014), Magalhães (2011) e Garcia (2020). Pela esteira do 

discurso, trazemos o conceito de memória discursiva, tal como proposto por Pêcheux 

(2015; 2010 ), Achard (2007), Indursky (2011) e Souza (2015). 

A partir dos estudos de Perrot (2007), Beauvoir (1967;1970), Del Priore (2011a; 

2011b), Del Priore e Pinsky (2010), Pinsky e Pedro (2012), Lins (2007), Magalhães 

(2011) e Alves Pitanguy, em 1.2.2, trazemos um pouco da história das lutas das mulheres, 

destacando a educação e o trabalho como fatores decisivos e força impulsionadora para 

que elas possam ocupar lugares que até bem pouco tempo lhes foram negados.  

Por fim, recorremos a vestígios históricos, a fim de compreendermos as redes de 

sentido que irrompem sobre o sujeito mulher, no discurso jornalístico, trazemos as 

análises dos verbetes “puta” e “prostituta”, nos dicionários Houaiss e Villar (2005), 

Aulete (1980), Michaelis (1998) e Ferreira (1975). Para compreender as tomadas de 

posição do sujeito frente aquilo que ele ouve/lê/vê, nos embasamos em Pêcheux (1995) e 

em Indursky (2018). 

 

1.1.Jornalismo em (re)vista 

 

O Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa6 discursiviza a revista como sendo 

uma “publicação periódica de formato variado, em que se divulgam artigos originais, 

reportagens, etc., sobre variados temas, ou, ainda, em que se divulgam condensados, 

trabalhos sobre assuntos variados já aparecidos em livros e noutras publicações. [Cf. 

magazine (1).]”  

Como podemos notar, as principais características das revistas elencadas pelo 

dicionário são a “publicação periódica de formato variado” e a variedade de tipos de texto: 

“artigos originais, reportagens”. Contudo, elas são compreendidas como uma extensão 

dos livros, pois os assuntos tratados já foram discutidos em outras publicações.  

 
5 A autora, nas obras citadas situa o contexto histórico no Brasil dos primeiros tempos à atualidade.  
6 Disponível no aplicativo online. 
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 Verificamos, também, uma associação com a designação “magazine”, que 

segundo o mesmo dicionário7, é um substantivo masculino: “01. Bras. Publicação 

periódica, ger. ilustrada e de caráter recreativo: ‘Num desses magazines americanos em 

que você contenta a sua moderada curiosidade do mundo exterior li uma teoria 

justificativa da história curta”. (Domício da Gama, Histórias Curtas, p.VI.) [Cf. revista2]”. 

Além disso, o conceito de revista também aponta para a identidade editorial e na 

atualidade, podem ser encontradas revistas direcionadas aos mais variados segmentos, 

como informação, economia, medicina, moda, religião, negócios, femininas/masculinas, 

entre muitos outros. Ou seja, as revistas abrangem todas as classes sociais, sexos, “todos 

os gostos e bolsos, sempre funcionando como suportes eficazes na veiculação de textos 

publicitários, na disseminação de ideologias e na divisão de grupos sociais” 

(FERNANDES, 2010, p. 117). 

É essa identidade editorial que delimita também o modo como elas se relacionam 

com o seu público alvo. Fernandes (2010, p. 117) corrobora que, nas revistas, “[...] a 

segmentação por assunto e por tipo de público é parte constitutiva de sua essência, ou 

seja, a identificação do leitor com a revista que lê é muito grande, pois o sujeito-

consumidor só compra as revistas que tratam de assuntos de seu interesse”. 

Em se tratando de sua estrutura, a revista diferencia-se de outros meios de 

comunicação principalmente em seu formato, “[...] ela é fácil de carregar, de guardar, de 

colocar numa estante e colecionar. Não suja as mãos como os jornais, cabe na mochila e 

pode ser disfarçada dentro de um caderno, na hora da aula. Seu papel e impressão também 

garantem uma qualidade de leitura – do texto e da imagem – invejável” (SCALZO, 2008, 

p39).  

Nascimento (2002, p.18) salienta que as revistas diferem dos jornais pelo 

tratamento visual, melhor tratamento do papel e impressão, além de maior liberdade na 

diagramação e utilização de cores, bem como pelo tratamento textual. Sem o imediatismo 

dos jornais diários, as revistas tratam de fatos já publicados pelos jornais e/ou televisão 

de uma maneira mais analítica, a fim de fornecer o maior número possível de informações 

sobre aquele determinado assunto.  

Podemos dizer então, que elas se diferenciam de outros modos de comunicação, 

no que se refere ao seu formato, temática, periodicidade mais alargada (semanal, 

quinzenal, mensal) e segmentação de público e se caracterizam pelo envolvimento com 

 
7 Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. Disponível no aplicativo online. 
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seus leitores, pois são eles, antes de tudo, que definem o que é uma revista (SCALZO, 

2008). 

Para as editoras, as revistas constituem um produto, um negócio, uma marca e/ou 

objeto fazendo uma mescla de jornalismo e entretenimento, mas principalmente, 

constituem um fio invisível que une grupos de pessoas com interesses comuns, 

possibilitando a construção de uma identidade (SCALZO, 2008). Sejam elas de tiragem 

semanal ou quinzenal, as revistas buscam atrair o público de diferentes segmentos.  

Por esse viés, como já mencionamos, elas vão além de prestar informações e 

funcionam como importantes instrumentos para disseminar ideologias. Ou seja, as 

revistas e seu público alvo contribuem um na constituição do outro. Esse contato direto 

com o seu público alvo permite que o perfil do leitor seja conhecido e que assim, a revista 

fale diretamente com ele, tratando-o por ‘você’” (SCALZO, 2008, p.15). Em síntese, as 

revistas abrangem todas as classes sociais, sexos, “todos os gostos e bolsos, sempre 

funcionando como suportes eficazes na veiculação de textos publicitários, na 

disseminação de ideologias e na divisão de grupos sociais” (FERNANDES, 2010, p. 117). 

No entanto, o advento tecnológico da internet mudou o modo de o sujeito se 

relacionar com o mundo e isso inclui a leitura. As editoras precisaram repensar as revistas 

e criaram as revistas digitais, que romperam fronteiras, no que tange à leitura linear. Essas 

revistas passaram a constituir um novo paradigma à formação social/cultural, pois nelas 

tudo pode ser explorado com apenas um clique, produzindo no leitor, o efeito de sentido 

de proximidade, pois ele se reconhece nela, isto é, as revistas passam a fazer parte de seu 

mundo.  

Umas das principais características das revistas digitais é a possibilidade da fuga 

da leitura linear, já que links são acionados a todo momento possibilitando uma 

multiplicidade de probabilidades de leitura. Nesse sentido, elas vêm constituindo uma das 

maneiras mais eficazes de difundir informações e de atender aos novos anseios do 

público, especialmente em tempos pandêmicos, quando “ficar em casa” se tornou da 

ordem do absolutamente necessário. 

Nesse tipo de revista, é o leitor quem decide o início da leitura com um clique, 

quando abre a primeira tela e decide seu final, quando com outro clique, a fecha, dando-

se por satisfeito e informado (SOARES, 2002). Logo, a revista digital não pode e nem 

deve ser uma cópia da revista impressa, na medida que se caracteriza como uma nova 

forma de disseminação de conteúdo que passa literalmente pelos nossos dedos.  
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Diferentemente de outros sites jornalísticos, as revistas digitais não atualizam 

seu conteúdo constantemente com notícias “quentes”, mas buscam contextualizar 

assuntos de interesse do público a que se destinam. Inovando em seu formato, as revistas 

digitais podem ser lidas em computadores, notebooks, tablets e smartphones, sendo 

preciso considerar que elas constituem um marco da evolução dos meios de comunicação 

de massa tradicionais e da busca incessante do homem pelo conhecimento/informação, 

mas, apesar disso, coexistem com a sua forma impressa. 

 Para Horie e Pluvinage (2011), as revistas digitais se caracterizam pela 

publicação periódica formatada para leitura em dispositivos móveis com elementos 

gráficos tradicionais do meio impresso, mas com recursos interativos e hipermídias8. Para 

os autores, as revistas digitais precisam ter uma linguagem digital que reaja e responda 

ao toque do leitor. Logo, o leitor ao acessar o meio de comunicação adentra também suas 

ideologias e à multiplicidade de leituras avalizadas pelo digital.  

 

1.1.1. Jornalismo Digital 

 

A mídia constitui um espaço privilegiado para a formulação e circulação de 

sentidos, seja ela, impressa ou digital. Conforme Orlandi (2001), ao lado da constituição, 

esses são os momentos que balizam os processos de produção de sentidos. Segundo a 

autora, “formular é dar corpo aos sentidos”, é produzir o dizer em condições de produção 

e circunstâncias específicas, mas isso somente é possível porque aquilo que está sendo 

dito já foi dito antes, em outro lugar e retorna atualizado no fio do discurso. Neste 

trabalho, debruçamo-nos sobre a formulação e circulação do discurso jornalístico, em 

especial, aqueles que irromperam e circularam em duas revistas digitais, que como já 

mencionamos, não têm o mesmo funcionamento das revistas impressas. 

Para Silva (2001, p. 152), “o jornalismo ou a escrita jornalística, constitui-se a 

partir de uma especificação ou restrição temporal (os temas/assuntos devem ser atuais) e 

de uma generalização espacial (interessaria, em princípio, tudo o que acontece no 

mundo”. Trata-se, pois, de considerar que a prática jornalística inscreve o sujeito “em seu 

tempo” e numa espacialidade difusa, na medida em que traz notícias de diferentes 

“lugares” de interesse. 

 
8 De acordo com Leão (1999, p. 16), hipermídia “[...] é uma tecnologia que engloba recursos do hipertexto 

e multimídia, permitindo ao usuário a navegação por diversas partes de um aplicativo, na ordem que 

desejar”. 
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Conforme a autora, “essa atualidade da/na imprensa, produzida através da 

prática do jornalismo, é então um elemento significativo da chamada Modernidade e 

constitutivo de um sujeito urbano” (SILVA, 2001, p. 152). Pensamos que o mesmo 

acontece com as revistas impressas ou digitais, uma vez que elas também fazem circular 

discursos sobre assuntos/temas de interesse público e que estão em voga num espaço 

temporalmente marcado.  

Além disso, modulam os discursos para atingir determinado público alvo. Pelo 

viés do discurso, podemos dizer, então, que o que funciona no discurso jornalístico é o 

mecanismo das formações imaginárias, isto é, não são os sujeitos físicos/organismos 

biológicos, que funcionam nos processos discursivos, mas a imagem que o sujeito que 

produz o discurso e aquele que lê/ouve têm do lugar que ocupam na formação social, bem 

como do objeto sobre o qual falam. Segundo Pêcheux (1997, p. 82),  

 

[...] o que funciona nos processos discursivos é uma série de formações 

imaginárias que designam o lugar que A e B se atribuem cada um a si e ao 

outro, a imagem que eles se fazem de seu próprio lugar e do lugar do outro”. 

Se assim ocorre, existem nos mecanismos de qualquer formação social regras 

de projeção, que estabelecem as relações entre as situações (objetivamente 

definíveis) e as posições (representações dessas situações).  

  

O quadro que segue mostra como se estabelece o imaginário que os sujeitos do 

discurso têm de si mesmos, do outro e do objeto do discurso: 

 

Quadro 1: Quadro das Formações Imaginárias 

 

Fonte: Pêcheux (1997, p. 83) 

 

Dizendo de outro modo, todo o processo discursivo supõe a existência de 

formações imaginárias, que designam a imagem que A tem dele mesmo ([quem sou eu 
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para lhe falar assim?], a imagem que A tem de B [quem é ele para que eu lhe fale assim?],  

a imagem que B faz de B [quem sou eu para que ele me fale assim?] e aquela que B faz 

de A [quem é ele para que me fale assim? (PÊCHEUX, 1997).  

No campo do jornalismo, também funciona esse mecanismo imaginário, pois o 

editor/jornalista tem sempre em mente para quem dirige o discurso. Dizendo de outro 

modo, as revistas digitais, assim como demais meios de comunicação de massa, 

ajustam/modulam o discurso, a fim de produzir em seu leitor o efeito de sentido desejado. 

Sempre há, portanto, um leitor imaginário inscrito no texto, construído no ato da 

escrita e, em se tratando das revistas digitais, trata-se de um leitor virtual para quem o 

jornalista destina o seu texto. Pela esteira discursiva, podemos dizer que aquele que 

produz o discurso assume uma posição dada em uma conjuntura dada, ou seja, inscreve 

o dizer em uma determinada formação discursiva, ao mesmo tempo em que antecipa seu 

provável leitor. Isso significa que o discurso não é neutro, embora alguns manuais de 

redação jornalística ainda defendam a imparcialidade dele. 

Quando o leitor real lê o texto e dele se apropria, encontra um leitor imaginário 

já constituído com o qual precisa se relacionar, necessariamente (ORLANDI, 2008). 

Contudo, é preciso salientar que o leitor não interage com o texto (relação sujeito/objeto), 

mas com outro(s) sujeito(s) (ORLANDI, 2008, p. 9).  Nesse sentido, Benetti (2008, p. 42) 

corrobora que 

 
O discurso é sempre uma construção mediada por imagens. Quem fala 

relaciona-se com alguém que imagina: é o que, em Análise do Discurso, 

denomina-se leitor virtual. O jornalista, quando enuncia, imagina um leitor. 

Constrói-se, em sua mente, uma figura hipotética para quem direciona seu 

texto. Os instrumentos que o jornalista utiliza para formalizar este leitor 

variam, a depender do interesse deste jornalista e dos recursos que lhe são 

disponibilizados. 

 

Dizendo de outro modo, o processo discursivo é regido pelo mecanismo da 

antecipação, tendo em vista que são as imagens resultantes das projeções que permitem a 

passagem das situações empíricas – lugares dos sujeitos – para posições dos sujeitos nos 

discursos; são as imagens que constituem as diferentes posições, de tal modo que o que 

funciona no discurso é a posição discursiva desse sujeito produzida pelo mecanismo das 

formações imaginárias (ORLANDI, 2015, p. 38). 

Outro conceito fundamental para a teoria materialista do discurso é o de 

ideologia, uma vez que é ela que fornece “as evidências que fazem com que uma palavra 

ou enunciado ‘queiram dizer o que realmente dizem’ e que mascaram, assim, sob a 
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‘transparência da linguagem’, aquilo que chamaremos o caráter material do sentido das 

palavras e dos enunciados” (PÊCHEUX, 1995, p. 160). 

Por essa perspectiva, não há discurso sem sujeito ou sujeito sem ideologia 

(PÊCHEUX, 1995), o que significa que a linguagem não é transparente e o sentido pode 

ser múltiplo, tendo em vista que não se fecha, pois, o sujeito, ao significar, se significa e 

se constitui simultaneamente com o sentido (ORLANDI, 2002). Conforme a autora, a 

ideologia “é a condição necessária para a constituição do sujeito e dos sentidos. O 

indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia para que se produza o dizer” 

(ORLANDI, 2015, p. 44). Desse modo, pela perspectiva discursiva, a ideologia não é 

compreendida como visão de mundo ou ocultação da realidade, mas como prática 

significante, isto é, “como efeito da relação necessária do sujeito com a língua e com a 

história para que haja sentido”.  

Conforme Henry (1997, p. 30), tendo como referência a noção ideologia 

althusseriana, Pêcheux “introduz o sujeito enquanto ‘efeito ideológico elementar. É 

enquanto sujeito que qualquer indivíduo é ‘interpelado’ a ocupar um lugar determinado 

no sistema de produção”. Isso é, o sujeito produz o discurso, porque é interpelado pela 

ideologia. Para Orlandi (2015, p. 46), “o efeito ideológico elementar é a constituição do 

sujeito. Pela interpelação ideológica do indivíduo em sujeito inaugura-se a 

discursividade” (ORLANDI, 2015, p. 46). 

No entanto, não se trata de pensar num sujeito como um organismo individual, 

dotado de vontades e/ou intenções, como centro ou origem do que diz, mas de um sujeito 

atravessado pela língua e pela história e que ocupa um lugar social, de onde produz o 

discurso (PÊCHEUX, 1997).  Conforme o autor, “os indivíduos são ‘interpelados’ em 

sujeitos-falantes (em sujeitos de seu discurso) pelas formações discursivas que 

representam ‘na linguagem’ as formações ideológicas que lhes são correspondentes”. 

Desse modo, uma mesma palavra pode significar diferentemente de acordo com a 

formação discursiva em que se inscreve (PÊCHEUX, 1995, 161). Por outro lado, palavras 

diferentes podem ter o mesmo sentido no interior de uma formação discursiva dada.  

 De acordo com o autor, uma formação discursiva é “[...] aquilo que numa formação 

ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada numa conjuntura dada, determinada 

pelo estado da luta de classes, determina o que pode e deve ser dito” (PÊCHEUX, 1995, 

p.160).  Por formação ideológica devemos entender “[...] um conjunto complexo de 

atitudes e de representações que não são nem ‘individuais’ nem ‘universais’ mas se 
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relacionam mais ou menos diretamente a posições de classes em conflito uma com as 

outras” (PÊCHEUX, 1997, p. 166).    

Nas palavras de Orlandi (2015), a formação discursiva é uma projeção no dizer 

da ideologia com a qual o sujeito se identifica e que determina o que pode e deve ser dito. 

Assim, é pela inscrição do sujeito em uma ou mais formações discursivas, que o analista 

conseguirá chegar aos possíveis sentidos dos discursos que circulam naquele dado 

momento. Conforme Orlandi (2015, p. 41),  

 

A noção de formação discursiva, ainda que polêmica, é básica na Análise do 

discurso, pois permite compreender o processo de produção dos sentidos, a sua 

relação com a ideologia e também dá ao analista a possibilidade de estabelecer 

regularidades no funcionamento do discurso. 

 

Indursky (2011, p. 71) salienta, no entanto, que as FDs não são rígidas e suas 

fronteiras são porosas e os discursos “[...] podem atravessar as fronteiras da FD onde se 

encontram, e deslizarem para outra FD, inscrevendo-se, por conseguinte, em outra matriz 

de sentido. Ao migrarem, esses sentidos passam a ser determinados por outras relações 

com a ideologia”. 

 

 

1.2.Relacionamentos amorosos na Modernidade Líquida 

 

É senso comum que o mundo vem passando por muitas mudanças no que se 

refere à forma de nos comunicarmos e também de nos relacionarmos com o outro e, isso 

implica, por exemplo, compreender como os relacionamentos amorosos também foram 

se modificando ao sabor da História e conforme cada cultura. De acordo com Del Priore 

(2011, p. 13): 

 

Assim como outros imperativos – comer ou beber, por exemplo, -, o amor e 

suas práticas estão inscritos em nossa natureza mais profunda. Cada cultura 

reserva-lhe um espaço privilegiado, em seu sistema, representando-o à sua 

maneira. Há quem diga que ele é uma invenção do Ocidente. E o amor não 

muda só no espaço, mas no tempo também. O de ontem não é o mesmo de 

hoje. Isso porque, diferentemente dos tubarões, o amor e as formas de amar se 

transformam ao longo dos séculos. 
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De acordo com Barros (2015), o amor tem seu princípio no amor cortês dos 

trovadores do século XII, que detinham códigos cavalheirescos e desbravavam territórios 

em busca de donzelas, mas, acima de tudo, sofriam por amor. De acordo com o autor:  

 

O Amor Cortês, em suma, deleita mas faz sofrer, aprimora mas fragiliza,  

erotiza  mas  idealiza,  educa  mas  enlouquece,  submete  mas  enobrece.  

Emoções  e  resultados  os  mais  contraditórios  harmonizam-se  no  seu  seio,  

nas  vidas  intensas  dos  trovadores,  nos  seus  poemas  apaixonados. Em todo 

o caso, proclama a autonomia dos sentimentos face à racionalidade medida 

pelo saber erudito, face à religiosidade controlada  pela  Igreja  na  sua  forma  

ortodoxa,  face  aos  poderes  e  micropoderes  exercidos  pela  família  e  pela  

sociedade  para  conservar  o indivíduo sob o jugo de seus imperativos 

principais. A seu modo, o Amor Cortês representa uma revolução nos modos 

de pensar e de sentir, e não deixa de empreender uma velada crítica aos padrões 

repressores de seu tempo (BARROS, 2015, p. 221). 

 

 

Nesse sentido, o amor cortês dá origem ao amor romântico, que permeado por 

paradoxos, deixa de racionalizá-lo, ou seja, os benefícios econômicos são deixados de 

lado e a escolha passa a ser baseada em sentimentos (LINS, 2007, p.58). Assim, o 

surgimento do amor romântico esteve/está ligado à liberdade dos sujeitos que, donos de 

suas vontades, podem eleger o parceiro com os quais gostariam de se relacionar. Logo, 

nessa época, buscava-se dissociar o amor do dinheiro.  

Dando um salto no tempo, podemos dizer que, na atualidade, assim como o 

dinheiro, o amor pode ser sim, passível de troca por valores como, realização pessoal, 

segurança e autoestima. Por esse viés, o amor pode configurar um negócio, que se efetiva 

especialmente pelas redes sociais e nas quais proliferam aplicativos de todos os tipos e 

para todos os gostos.  

Como em um self-service, os sites/plataformas de relacionamentos 

disponibilizam, de forma atrativa e organizada, produtos e serviços e o usuário faz sua 

escolha da forma que melhor lhe convém, isto é, de acordo com seus interesses. Nesse 

sentido, cria-se um segmento de mercado, entendido por Maciel (2008, p. 15), como “um 

conjunto de pessoas que compartilham uma ou mais características psicológicas ou 

demográficas e que dispõem de meios financeiros para consumir determinado produto”. 

Giddens (1993) salienta que o tempo e o espaço afetados pela modernidade 

produziram mudanças que influenciaram de forma direta os relacionamentos amorosos e 

isso se fez porque há rupturas e continuidades entre moldes tradicionais e as novas 

proposições amorosas que, estando atreladas ao capitalismo, permitem trilhar novos 
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segmentos.  Diante disso, o princípio da autonomia se apresenta como um definidor de 

novas configurações amorosas. 

Assim, as mudanças no amor e nas formas de amar, no casamento e na sexualidade 

são resultantes de radicais transformações na vida e na intimidade dos sujeitos. Nesse 

sentido, o autor lança discussões sobre o processo de emancipação feminina e sexual 

como fator determinante para essas transformações. Segundo ele, as formas de se 

relacionar resultam das mudanças que têm como base a igualdade e democracia, lançando 

duas categorias: o amor confluente e o relacionamento puro (GIDDENS, 1993).  

O amor confluente presume igualdade nas trocas afetivas e no envolvimento 

emocional dos sujeitos. É mais real que o amor romântico, visto que não se baseia em 

idealizações e completude e é a partir dele que os sujeitos desenvolvem o ideal de que 

todos podem se tornar sexualmente realizados e, diferentemente do amor romântico, ele 

não está necessariamente ligado à monogamia e heterossexualidade.  

O relacionamento puro, apontado por Giddens (1993), diz respeito a uma 

sexualidade livre da reprodução, já que reivindica o prazer, ou seja, o relacionamento 

puro é marcado pela autonomia e pela igualdade sexual. Nele, o vínculo afetivo e/ou 

interesses estão pautados na própria relação, que pode ser desfeita quando uma das partes 

estiver insatisfeita, pois no relacionamento puro não há um “para sempre”. Nesse sentido, 

pensamos que os relacionamentos sugar, pautados em interesses, constituem um 

relacionamento puro, pois baseiam-se em benefícios mútuos que devem estar alinhados 

para que haja a satisfação mútua, caso contrário, estarão fadados ao fracasso. 

Pensando nessa fluidez, Bauman (2004) apresenta o conceito de modernidade 

como algo fluído, líquido e afirma que os relacionamentos, influenciados pelo digital e 

fortemente influenciados pelo capitalismo, também são marcados pela instantaneidade, 

pela efemeridade e pela fragilidade. Conforme ele, na atualidade, com a mesma 

voracidade com que consumimos objetos e os trocamos por novos, seduzidos pela mídia, 

no amor não é diferente.  

Ainda de acordo com ele, os sujeitos buscam experienciar namoros, práticas 

sexuais, isto é, provar de tudo e ao mesmo tempo, vivendo, então, a “satisfação 

instantânea” (BAUMAN, 2001, p.144), uma vez que em meio à insegurança, há a 

sensação de prazer, de um bem-estar mesmo que passageiro, mas quando se deparam com 

a solidez, partem para outras conquistas. 

Sabendo que os desejos humanos mudam rapidamente e que outros tendem a 

surgir, sentimentos e objetos tendem a tornar-se obsoletos. Segundo o autor, esquece-se 
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de que os laços humanos “[...] não são como peças de automóvel, que raramente vêm 

prontos, que tendem a se deteriorar e desintegrar facilmente se ficarem hermeticamente 

fechados e que não são fáceis de substituir quando perdem a utilidade (BAUMAN, 2001, 

p. 146). Outro ponto levantado pelo autor é o de que muitas vezes os relacionamentos 

atuam como “amarras” e quanto mais frágeis, flexíveis e fáceis de romper, melhor, porque 

não ocasionam danos financeiros, emocionais e/ou psicológicos.  

Guattari e Rolnik (2005, p. 51) pontuam que o capitalismo não rege apenas as 

questões econômicas, mas a sociedade como um todo 

 

A ordem capitalística produz os modos das relações humanas até em suas 

representações inconscientes: os modos como se trabalha, como é ensinado, 

como se ama, como se transa, como se fala e não para por aí. Ela fabrica a 

relação com a produção, com a natureza, com os fatos, com o movimento, com 

o corpo, com a alimentação, com o presente, com o passado e com o futuro – 

em suma, ela fabrica a relação do homem com o mundo e consigo mesmo. 

Aceitamos tudo isso porque partimos do pressuposto de que está é ‘a’ ordem 

do mundo, ordem que não pode ser tocada sem que se comprometa a própria 

ideia de vida social organizada.  

 

 

 Logo, o amor está em ritmo capitalista, o padrão é marcado pela liquidez que 

desorganiza e a fragilidade das fontes de desejo/consumo voltou-se também para a 

afetividade, pondo em xeque o apego entre os sujeitos. Desse modo, considerando a 

atualidade, o relacionamento puro (GIDDENS, 1993) é o mais frequente, pois ancora-se 

no que cada uma das partes pode ganhar e só dura enquanto há benefícios para ambas. O 

que vigora, portanto, não é o amor, mas o interesse, ou seja, aquilo que cada um pode 

ganhar, numa espécie de barganha, em cada um sabe o que pode oferecer em troca, como 

em uma negociação.  

Bauman (2004) enfatiza, ainda, que as pessoas desejam viver relacionamentos 

duradouros, mas sem a obrigatoriedade do envolvimento e, por isso, estão abertas a novas 

possibilidades, que lhes tragam outros benefícios. Essa fuga dos relacionamentos 

duradouros também se deve, de acordo com o autor, a falhas na comunicação, já que nem 

sempre as reais intenções são esclarecidas, ocasionando frustrações e encaminhando para  

a liquidez/término dos relacionamentos.  

Diante desse contexto, sexo, poder e dinheiro conduzem o ser humano na esteira 

social e estabelecem numa intrínseca relação, sendo alterados ao sabor do tempo e da 

História. Na atualidade, os relacionamentos afetivos estão efetivamente ligados à escolha, 

a uma decisão pessoal, porém, não são desvinculados totalmente de fatores econômicos. 

Seguindo esse pensamento, Russo (2011, p. 127-128) corrobora que 
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O amor moderno é um amor interessado, fabricado, e está ligado não apenas 

às necessidades espirituais dos indivíduos, mas também aos imperativos 

materiais. Na modernidade, amor e dinheiro caminham juntos, e as pessoas, 

apesar de ainda professarem um discurso idealizado sobre o amor, que é 

mesmo uma característica dele, em geral, já o aliam ao dinheiro. Para elas 

especialmente, o amor só é possível de se realizar plenamente à medida que 

lhes possibilita uma vida melhor também do ponto de vista material. 

 

Dessa maneira, preço e valor tornam-se diferenciáveis. Conforme Zélizer (1992, 

p.498 apud KESSLER, 2013, p. 367), o preço é “expresso em uma quantia específica de 

dinheiro”, já o valor “abarca elementos qualitativos”. Logo, poder-se-ia afirmar que o 

amor possui um preço e um valor, pois, todas as formas de relacionamento, sejam elas 

matrimoniais, familiares, são efetivamente afetadas pelo fator econômico. Portanto, o que 

se percebe é que o amor é mascarado, tratado como um encontro de almas, totalmente 

desvinculado de interesses, como se ninguém esperasse algo em troca, quando, na 

verdade, todos almejam algo além do amor: o dinheiro e tudo que ele pode oferecer.  

Dentre os tipos de relacionamentos, que fogem/ressignificam o modelo que se 

perpetuou entre nós, ganham  visibilidade, o amor livre, o relacionamento aberto, o 

poliamor e também o  Relacionamento Sugar  (do inglês, Sugar Relationship), traduzido 

como “relacionamentos açucarados” e  cujos protagonistas são os Sugar Daddies ou as 

Sugar Mommies.  

No que tange aos relacionamentos açucarados, tudo começou com Alma 

Bretteville, nascida em 1881, na Califórnia (EUA). De uma família humilde, Alma 

abandonou os estudos e começou a trabalhar ainda muito jovem, aos 14 anos, mas sempre 

com o sonho de se casar com um homem rico. Contudo, o seu primeiro relacionamento 

com um homem maduro e bem-sucedido, que lhe cobria de presentes caros, fracassou, 

porque ele não almejava o matrimônio.   

Com seu objetivo traçado, aos 22 anos, Alma conheceu Adolph Spreckels, um 

rico empresário, 24 anos mais velho, dono da fábrica de açúcar Spreckels Company. Após 

alguns anos de namoro, ao casar-se com Adolph, Alma se tornou a mulher mais rica da 

região justamente pela atuação do marido no ramo açucareiro. Ela via nos daddies – 

homens mais velhos – segurança e a possibilidade de realizações de sonhos. Alma se 

referia ao marido como “sugar daddy” e embora tenha lutado muito para mudar sua 

https://www.universosugar.com/relacionamento-sugar/
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posição social e tenha aproveitando todas as oportunidades para se aprimorar 

culturalmente9, foi considerada a primeira “sugar baby” de que se tem notícias.  

Com o passar dos anos, a designação “relacionamento sugar” ganhou destaque, 

principalmente, a partir do advento da internet e da constante abordagem pela grande 

mídia e, atualmente, os daddies ou mommies – homens e mulheres mais velhos e bem 

sucedidos financeiramente – continuam “patrocinando”10 jovens ambiciosos. Isso mostra 

que também as formas de se relacionar com o outro não são estáticas e mudam ao sabor 

da história. Assim, os relacionamentos amorosos, inicialmente, são pautados em 

interesses financeiros, mas cabe salientar que as expectativas e objetivos são alinhados 

desde o início do relacionamento e tudo depende desse acordo estabelecido por ambas as 

partes.  

 

 

1.2.1. Santas ou Diabas:  mulheres para casar X mulheres para o sexo sem 

compromisso 

 

Para compreender o presente, precisamos recorrer ao” passado”, às transições e 

continuidades, uma vez que, os sujeitos afetados pelo novo (em suas práticas e atitudes) 

simulam o real, dando-lhe uma nova roupagem. Pelo viés da teoria materialista do 

discurso, podemos dizer que essa “nova roupagem” diz respeito à atualização dos sentidos 

no eixo da formulação. Ou seja, os já ditos e significados ressoam, no fio do discurso, 

pelo funcionamento da memória discursiva. 

Pêcheux (2015, p. 52) compreende a memória discursiva como “[...] aquilo que, 

face a um texto que surge como acontecimento a ler, vem restabelecer os ‘implícitos’ 

(quer dizer, mais tecnicamente, os pré-construídos, elementos citados e relatados, 

discursos transversos, etc) de que sua leitura necessita”. Portanto, para Pêcheux (1997) 

todo discurso se constitui em relação a um outro discurso já existente, a “algo que fala 

antes, em outro lugar e independentemente” (PÊCHEUX, 1997, p. 162). 

 Segundo Achard (2007), a repetição gera a regularização, produzindo um efeito 

de sentido de série, que acaba por sedimentar sentidos dominantes ou permite deslocá-los 

 
9 Disponível em: https://www.bemparana.com.br/noticia/parana-esta-no-top-5-dos-estados-brasileiros-

com-maior-numero-de-sugar-daddy#.YIDm9ZBKjIU Acesso em 25 de abril de 2021. 
10 Usamos essa designação – que será mais bem discutida no capítulo II – porque é assim que os sites 

especializados se referem aos sugar daddies/mommies. 

https://www.bemparana.com.br/noticia/parana-esta-no-top-5-dos-estados-brasileiros-com-maior-numero-de-sugar-daddy#.YIDm9ZBKjIU
https://www.bemparana.com.br/noticia/parana-esta-no-top-5-dos-estados-brasileiros-com-maior-numero-de-sugar-daddy#.YIDm9ZBKjIU


 
 

28 
 

para outros sítios de significação. Para Indursky (2011), “a repetibilidade sustenta a um 

só tempo a regularização dos sentidos que se encontram no social e sua desregularização 

e transformação”. Esses dois processos estão na base do processo discursivo embora, 

conforme a autora, ao produzir seu discurso, o sujeito seja afetado pelo esquecimento de 

ordem ideológica, já que crê ser a origem daquele dizer. Conforme a autora: 

 
 [...] se há repetição é porque há retomada/regularização de sentidos que vão 

constituir uma memória que é social, mesmo que esta se apresente ao sujeito 

do discurso revestida da ordem do não-sabido. São os discursos em circulação, 

urdidos em linguagem e tramados pelo tecido sócio-histórico, que são 

retomados, repetidos, regularizados. (INDURSKY, 2011, p.71). 

 

 

Isso significa que os dizeres remontam já-ditos que se encontram deslinearizados 

no eixo da constituição, isto é, do interdiscurso, mas ao retornarem no fio do discurso, 

são atualizados/ressignificados, pelo funcionamento da memória discursiva. De acordo 

com a autora, o interdiscurso comporta o complexo de formações discursivas e, por isso, 

é da ordem do “totalmente saturado” enquanto a memória discursiva é entendida pela 

autora como lacunar e com falhas, visto que comporta apenas os sentidos autorizados pela 

forma-sujeito de uma formação discursiva. De acordo com ela: 

 

Uma FD é regulada por uma memória discursiva que faz aí ressoar os ecos de 

uma memória coletiva, social. Por outro lado, a memória discursiva que se 

depreende de uma FD não é plena, não é saturada, pois nem todos os sentidos 

estão autorizados ideologicamente a ressoar numa FD. Essa é a diferença que 

se estabelece entre o memorável, que é da ordem do ‘todos sabem, todos 

lembram’ e a memória discursiva que é de ordem ideológica. É o ideológico 

que responde pela natureza lacunar de uma FD e da memória discursiva por 

ela representada (INDURSKY, 2011, p. 87, grifos da autora). 

 
 

De acordo com Souza (2015, p. 65), “é por meio da memória que o interdiscurso 

retorna e se materializa no fio do discurso, mas isso não ocorre de modo totalizante, ou 

seja, a memória não é capaz de captar o interdiscurso em sua totalidade”, ou seja, é a 

memória discursiva que permite observar os efeitos de interdiscurso. Para a autora, isso 

acontece “[...] devido ao fato de existir, em qualquer formação social, sentidos 

dominantes que entram em confronto, digladiam-se com os demais [...]. Logo, o 

interdiscurso é capaz de criar links entre os discursos já ditos”. (SOUZA, 2015, p. 64) 

Conforme já mencionamos, a repetibilidade sustenta tanto o processo da 

regularização quanto da desregularização/transformação dos sentidos, isto é, pode 

colaborar para a cristalização de sentidos já dados ou desencadear deslizamentos, 
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quebrando a regularização e permitindo que os sentidos sejam ressignificados. Para 

Pêcheux (1990, p. 53), “um enunciado é intrinsicamente suscetível de tornar-se outro, 

diferente de si mesmo, de deslocar-se discursivamente de seu sentido para derivar para 

um outro”.   

O imaginário em torno da mulher foi/é marcado por oposições e/ou contrastes e 

são eles que fundamentam os modos como esses sujeitos são significados até hoje. Um 

desses pares contrastantes sob os quais irrompem os discursos que se perpetuam sobre a 

mulher é a luz e as trevas. De acordo com o discurso religioso cristão, ora ela é significada 

como a provedora de luz, no sentido da maternidade e, por esse viés, se assemelha à 

imagem de Maria, reforçando o imaginário de mulher-santa, ora é significada como 

aquela que não se deixa controlar pelos preceitos socioculturais e/ou religiosos e, 

portanto, merece o castigo do inferno.  

Foi a partir dessa oposição binária entre luz e treva que a maioria das mulheres 

ocidentais foram e ainda são educadas, pois a elas era/é imposto um ideal/padrão de 

comportamento que se perpetuou no decorrer da história, indiferentemente de grupos 

sociais, culturais ou políticos, mas, quase sempre, a partir dos interesses dos homens. 

Ardilosa por natureza, na tradição cristã, a mulher libertina é exemplificada por 

Eva, que suscetível à tentação não só cai em pecado, mas conduz Adão a praticá-lo, como 

vemos em Gênesis (3:11-12.): “Então disse Adão: A mulher que me deste por 

companheira, ela me deu da árvore, e comi”. É também pelas ações de Eva que a mulher 

deve se submeter ao homem, pois Deus disse-lhe: “Multiplicarei grandemente a tua dor, 

e a tua conceição; com dor darás à luz filhos; e o teu desejo será para o teu marido,  e 

ele te dominará” (GÊNESIS 3:16) [grifo nosso]. 

Isso significa que a igreja, por um viés cristão, buscou reafirmar constantemente 

a submissão da mulher e aquela que não seguia os dogmas e princípios necessários à 

santidade, obrigatoriamente, era associada aos preceitos demoníacos, aos atos ilícitos e 

às transgressões. Reis (2018. p.66), nesse sentido, corrobora que: 

 

Tratava-se de consolidar um discurso em que a predisposição ao trato ilícito 

com o sobrenatural, essencialmente representado na figura do Diabo, se daria 

com maior recorrência entre as mulheres, retratadas como seres de fácil 

persuasão. Era necessário, portanto, regular seus comportamentos, seus 

corpos, sua sexualidade e, não menos importante, a sua religiosidade. 

 

Em algumas sociedades ainda reverberam esses sentidos que apontam para 

perdição e para o pecado, pois a mulher é relacionada diretamente a seres demoníacos e 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/3/16+
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aos agentes do diabo. Esse sentido é reforçado pela igreja católica, que, no intuito de 

manter a paz e a ordem social, perpetuou os discursos sobre os pecados de Eva e exaltou 

as virtudes de Maria. 

Estando condenada a pagar pelo erro de Eva, uma vez que partilha(va) sua 

essência, a mulher tinha de ser permanentemente controlada, pois, “sendo a mulher um 

agente de satã, toda sexualidade feminina podia prestar-se à feitiçaria. Seu corpo, ungido 

pelo mal, tornava-se o território de intenções malignas. Cada pequena parte seria 

representativa desse conjunto diabólico, noturno e obscuro” (DEL PRIORE, 2011a, p. 

53). Desse modo, também se acreditava que dificultar o conhecimento sobre o próprio 

corpo poderia impedir que as mulheres manifestassem sua sexualidade.  

Conforme Perrot (2017, p. 64), esse corpo só deveria ser tocado após o 

casamento, uma vez que, “o sexo das mulheres deve ser protegido, fechado e possuído”. 

Daí a necessidade da preservação da virgindade, valor supremo da mulher, em especial, 

para as moças e que ecoam sentidos relacionados à oposição entre Maria, mãe de cristo e 

Maria Madalena, a adúltera. De acordo com a autora, as filhas de Maria são sujeitas à 

pureza, ou seja, “o pudor é seu ornamento” (PERROT, 2017, p.64).  

Devido à valorização do lugar do marido e, por consequência, do masculino, o 

comportamento feminino necessitava, então ser controlado, isto é, a mulher deveria seguir 

os preceitos estabelecidos socialmente, em especial, pela igreja, tendo em vista que a 

honra masculina dependia do comportamento sexual feminino. Pinsky (2014, p.124) 

afirma que “a ligação estreita entre o conceito de honra feminina e o de virtude sexual 

(virgindade, pureza, ignorância) favorece o controle sobre a sexualidade das mulheres e, 

em última análise, privilegia a hegemonia do poder masculino nas relações sociais”. 

Portanto, um comportamento desviado da honra familiar, da moral socialmente 

estabelecida é tachado e ocupa um lugar inferior, perdendo o respeito. Conforme a autora, 

as moças de família se sobrepõem às precipitadas e libertinas e tudo que foge à regra, que 

é baseado na transgressão, é marginalizado e a condenação de uma serve de exemplo para 

que as outras ajam dentro dos padrões, por medo da repressão.  

Desse modo, a experiência sexual anterior ao casamento e os ritos de iniciação 

à sexualidade, por exemplo, destinavam-se, apenas, ao sexo masculino, porque ao homem 

caberia a experiência e a responsabilidade da iniciação sexual da esposa, contudo, sem 

excessos, para que não houvesse transgressão.  

Sendo a mulher um instrumento do diabo e a sua sexualidade um tabu, o 

casamento servia, inclusive, para privá-la da sua sexualidade, isso porque a maternidade, 
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supostamente, anularia o instinto sexual. Maridos anotavam, em seus diários, o número 

de vezes que copulavam com suas esposas, com o objetivo de “manter a mulher ocupada 

com gestações e sem interesse por outros possíveis parceiros [...] não faltavam anátemas 

para controlar o perigo de uma mulher não pacificada por uma gravidez” (DEL PRIORE, 

2011a, p. 178) 

Como a virgindade era requisito principal do enxoval para o casamento e vista 

como uma espécie de selo de qualidade, as moças buscavam mantê-la a todo custo e 

aquelas que permitiam certas liberdades no relacionamento (principalmente em lugares 

desabitados) ou aceitavam certas carícias, tinham como alternativa o sexo oral e/ou anal, 

práticas condenáveis, à época e por isso, deviam ser mantidas em segredo (PINSKY, 

2014). No entanto, conforme a autora, esses relacionamentos mais liberais não 

costumavam vingar e a moça que se permitia a certos prazeres era trocada por outra mais 

ingênua e os segredos do casal iam parar na boca do povo, fabricando mais uma “mal-

falada” (PINSKY, 2014).  

Desse modo, por muito tempo, a mulher permaneceu submissa à maternidade e 

ao casamento/amor e ao âmbito do privado, isto é, ao ambiente doméstico, pois segundo 

os dogmas cristãos religiosos, ela deveria se dedicar à procriação e ao bem-estar da 

família, assumindo os lugares de mãe e de esposa, além de “rainha do lar”. Isso significa 

que  formação social burguesa projeta a “mulher direita” dentro do espaço doméstico11, 

enquanto as “mulheres públicas’ são significadas como suscetíveis a todos os vícios, 

pecados e excessos.  

Para Garcia (2020, p.81), a mulher, segundo o saber lexicográfico, ocupa dois 

espaços na sociedade: o público e o privado e, de acordo com esse lugar ocupado por ela, 

imagens são construídas:  

 

No espaço privado, estaria a posição de dona de casa e, consequentemente, a 

construção da imagem de uma mulher que cuida de sua família, que assume 

obrigações domésticas, ou seja, que, de uma forma ou de outra, garantiria o 

bem-estar e a ordem no ambiente familiar. Uma ordem, portanto, que se 

caracteriza pela posição histórica da “mãe de família”, da “mulher casada”, de 

“reputação inatacável”. Já no espaço público, do mundo, estaria a posição de 

prostituta e a imagem de uma mulher perniciosa, que é desprestigiada 

socialmente pela sua atividade social e que, ao contrário, contribuiria para a 

desarticulação de uma possível ordem familiar (GARCIA, 2020, p.81) 

 

 
11 A janela sempre foi um lugar de fronteira entre a casa e a rua e, assim sendo, um lugar perigoso, sendo 

muito citados, na literatura do século XIX, os namoros de janela, às janeleiras. (DEL PRIORE, 2011b). 

Nesse sentido, a figura da janela se dá como o limiar para a vida pública da mulher.  
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Ainda de acordo com a autora, esse saber lexicográfico ecoa na formação social, 

pois, “se a mulher ocupar a rua, é para o meretrício. Diferentemente do homem que pode 

ser magistrado, advogado, estadista, intelectual, do povo, enérgico, ativo, honesto, 

honrado, inteligente, nobre” (GARCIA, 2020, p. 81). Nesse sentido, foi/é necessário 

romper com esse imaginário distorcido e até hoje (re)produzido do que é ser mulher. Essa 

foi/é uma condição essencial para adquirir independência e para nos libertar dos grilhões 

do patriarcado que delimitou os lugares que podemos ou não ocupar.  

 

1.2.2. Na boca do povo 

 

Ocupando lugares extremos na sociedade, historicamente, a mulher ora foi 

significada um sujeito passivo, frágil e dependente ora como diaba, e, por isso, 

discursivizada como devassa e libertina, que foge ao retraimento do lar e deslumbra-se 

com o mundo dos prazeres. Nesse sentido, Magalhães (2011, p. 49) analisa que:  

 
O ideário patriarcal sobre a condição feminina, reforçado pelo discurso 

religioso, expressa claramente a existência de dois tipos de mulheres [...]. A 

santa, cuja função é perpetuar os padrões da sociedade através da própria 

conduta e da educação das crianças, seja como mãe, tia ou professora. A 

desclassificada, aparentemente, concentra a imoralidade da sociedade, aquilo 

que deve ser extirpado, mas efetivamente tem como objetivo maior a 

valorização da santa e dos padrões morais por ela representados. A definição 

da outra se dá pela existência de uma.  

 

  Para Perrot (2007, p. 66), as mulheres cuja “sexualidade não tem freios são 

perigosas” pois assemelham-se às feiticeiras: 

 

Elas manifestam uma sexualidade desenfreada: têm a “vagina insaciável”, 

segundo Le marteau des soccières. Praticam uma sexualidade subversiva. 

Subversão das idades: muitas feiticeiras velhas fazem sexo numa idade em que 

não se faz mais, após a menopausa. Subversão de gestos: fazem sexo por trás, 

ou cavalgam os homens, invertendo a posição que a Igreja considera a única 

possível: a mulher deitada, o homem sobre ela. Colocam-se do lado de Lilith, 

a primeira mulher de Adão, que o deixou porque este se recusava a deixar-se 

montar. Na condenação das feiticeiras, a dimensão erótica é essencial. Elas 

encarnam a desordem dos sentidos, a “parte maldita” (George Bataille) numa 

sociedade que ordena corpos. (PERROT, 2007, p. 89-90, grifo nosso).  

  

As feiticeiras foram destinadas à fogueira, pois era preciso erradicar o mal, uma 

vez que elas tinham a pretensão ao saber e desafiavam todos os poderes: o dos sacerdotes 

(homens), dos soberanos (homens), dos homens, da razão (patriarcal) (PERROT, 2007). 

No Brasil, nenhuma mulher foi queimada nas fogueiras, mas aquelas que se portavam 
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fora do socialmente estabelecido foram ameaçadas, repreendidas e sujeitas a penitências 

espirituais (DEL PRIORE; PINSKY, 2010). 

Logo, manter-se casta (ainda?) é uma obrigação da mulher com a moral e a 

prática sexual precisa, necessariamente, ser mantida dentro de rigores, para que a 

reputação da mulher/família seja preservada.  Do contrário, essa prática serve como um 

histórico de má conduta. Beauvoir (1967, p. 122), evidencia que  

 
A civilização patriarcal votou a mulher à castidade; reconhece-se mais ou 

menos abertamente ao homem o direito a satisfazer seus desejos sexuais ao 

passo que a mulher é confinada no casamento: para ela, o ato carnal, em não 

sendo santificado pelo código, pelo sacramento, é falta, queda, derrota, 

fraqueza; ela tem o dever de defender sua virtude, sua honra; se ‘cede’, se ‘cai’, 

suscita o desprezo; ao passo que até na censura que se inflige ao seu vencedor 

há admiração. 

 

Muitos ritos, nesse sentido, delimitavam a mulher e seu corpo. A nudez era 

evitada a qualquer custo, já que o corpo feminino devia ser restrito, mostrar-se protegido 

e ser tocado somente após o matrimônio. Em algumas sociedades, ainda hoje, nem sequer 

o cabelo deve ser mostrado e uma mulher de moralidade tida como suspeita, deve ser 

evitada.  

O resultado de tamanha restrição tornava as mulheres pudicas azedas, 

cumpridoras de seus deveres e os homens bastiões de um respeitoso egoísmo 

(DELPRIORE, 2011a), situação que “empurrava” os homens a leitos efervescentes, 

enquanto as esposas se dedicavam à casa, aos filhos, frequentavam a igreja e tinham sua 

sexualidade cerceada. Logo, esse culto da pureza idealizada das mulheres afastava os 

casais, porque “não se procurava ter prazer com a mãe dos próprios filhos” 

(DELPRIORE, 2011a, p.178). Cabia ao homem buscar diversão nos charutos, nas bebidas 

e nas prostitutas, porque, tudo era proibido e o sexo no matrimônio estava associado 

somente à procriação. 

Ainda hoje, enquanto parte das mulheres é educada para o desconhecimento e 

ignorância de sua sexualidade, os homens são livres para manter relações desatreladas do 

casamento, tendo sua virilidade avaliada por seu histórico de experiências com mulheres. 

Para isso, eles procuram uma mulher para o casamento e outra(s) para o erotismo e 

práticas sexuais. Foi esse modo de compreender a mulher como aquela com quem o 

homem não deseja manter um relacionamento mais sério e duradouro que possibilitou 

que elas sejam designadas de “galinhas”, “biscates”, “libertinas”, “prostitutas” ou 

“putas”, entre outros.  
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A prostituição, um sistema muito antigo e quase que universal, teve e tem suas 

características delimitadas a partir das diferentes hierarquias sociais e sua reprovação ou 

aprovação varia de acordo com o valor dado à virgindade e à sexualidade feminina em 

cada cultura.  

No ocidente, afetada pelos valores da religião cristã, a puta/prostituta foi 

fortemente estigmatizada, contudo, acompanhava a expansão das cidades. Embora 

excluídas e mal vistas em nossa formação social, as prostitutas são consideradas um 

elemento mantenedor da ordem, uma válvula de escape, um mal necessário para a 

proteção do casto. Ou seja, o lugar de prostituta é condenado, mas não extinto, já que é 

visto como necessário para que o homem não degrade sua esposa, que sendo uma mulher 

de princípios, não deve ter conhecimento sobre práticas sexuais.  

Para Lins (2007), as prostitutas são as guardiãs da moral sexual da sociedade, 

sendo o seu verdadeiro crime revelar a hipocrisia dessa dupla moral, em que pais 

endinheirados pagavam cortesãs para iniciar seus filhos, já que elas eram as responsáveis 

por introduzir “homens maduros e adolescentes às sutilezas do amor” (DEL PRIORE, 

2011b, p. 87).  

Desse modo, a prostituta deve/deveria permanecer na clandestinidade para 

garantir a identidade do cliente e se é criticada à luz, é procurada nas sombras. É, portanto, 

a clandestinidade, que permite preservar a identidade do homem e mancha de modo 

indelével a reputação da mulher perante a sociedade. 

De acordo com Del Priore (2011b, p. 89), na “tradição cristã que vinha desde os 

tempos da Colônia, a prostituta estava associada à sujeira, ao fedor, à doença, ao corpo 

putrefato”. Por conseguinte, aquela que se deixasse conduzir pelos excessos e pecados só 

teria a sarjeta como moradia. Segundo a autora, “a prostituição ameaçava as mulheres ‘de 

famílias puras’, trabalhadoras e preocupadas com a saúde dos filhos e do marido” (DEL 

PRIORE, 2011b, p.87).  

A prostituta, nesse sentido, era/é a inimiga perfeita da honra e das grandes 

fortunas. Assim, só podemos compreender a prostituição a partir dos preceitos burgueses, 

que separam esses dois lugares: de um lado, a mulher pura e de outro, a transgressora. 

“Uma” e “outra”12, mesmo habitando lugares e ocupando posições distintas, padecem 

diante da submissão ao domínio masculino, sustentando, assim, o sistema patriarcal e 

perpetuando discursos e práticas. 

 
12 Referência à música “Umas e Outras” de Chico Buarque de Holanda. 
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Esses modos de significar a mulher transgressora ainda circulam entre nós e a fim 

de observar o movimento dos sentidos em nossa formação social, buscamos em quatro 

dicionários os verbetes “prostituta” e “puta”. A escolha do recorte temporal dos verbetes 

se deu porque é a partir de 197013 que eclode o movimento feminista brasileiro e, em 

1975, é declarado o ano Internacional da Mulher pela ONU (Organizações das Nações 

Unidas). Pelo que verificamos, o discurso patriarcal ainda é predominante nos dicionários 

e os sentidos sobre ser “puta” se opõem sobre o que é ser uma mulher “direita”, “honesta”. 

 

Puta. [Do lat. *putta, por puta, ‘menina’,] S. f. chulo. 1.  V. meretriz. 2. 

Mulher devassa, libertina. (FERREIRA, 1975, p. 1161) 

 
PUTA, s.f. (pleb.) mulher de má nota; prostituta, rameira, meretriz, marafona: 

lançando-se por tavernas e com putas. (D. João, I, Livro da montaria, p. 47) || 

Mulher devassa, mal comportada. || Filho da (ou de) puta, expres. Us. Como 

injúria grosseira. ||(chulo.) Usa-se como qualitativo de qualquer ser ou 

objeto feminino. || F. lat. Putidus (fedorento). (AULETE, 1980, p. 3000, grifo 

nosso). 

 
Pu.ta sf (lat puta) Meretriz; mulher devassa. (MICHAELIS, 1998, p. 1734) 

 

Puta s.f. 1m. q. PROSTITUTA 2 pej. Qualquer mulher lúbrica que se entregue 

à libertinagem. (HOUAISS; VILLAR, 2009, p.1580) 

 

  

Como vemos, apenas o Houaiss e Villar (2009) não faz menção à origem latina 

da palavra. No Novo Dicionário da Língua Portuguesa (FERREIRA, 1975), “puta” vem 

de “putta” e significa “menina”; no Aulete (1980), a palavra teria vindo de “putidus” e 

significa “fedorento”. O Michaelis (1998), apesar de trazer a origem etimológica da 

palavra, a discursiviza como “meretriz” e/ou “mulher devassa”. Esses sentidos se repetem 

em todos os dicionários consultados, exceto no Houaiss e Villar (2009), que traz como 

sinônimo “prostituta”. 

  Portanto, “meretriz” e “mulher devassa” são sentidos que se repetem, 

promovendo uma regularização de sentidos, nos termos de Achard (2009), ou seja, de 

tanto se repetirem, acabam por se sedimentarem no consenso coletivo. Logo, a “meretriz” 

e a “prostituta” são mulheres que entregam o corpo mediante pagamento, isto é, praticam 

o sexo por dinheiro. A “mulher devassa” está relacionada à devassidão e à libertinagem, 

aos prazeres da carne e a uma vida dissoluta.  

 
13 Trata-se do feminismo que se inicia nos anos 1970, no Brasil, e que de acordo com Delgado e Soares 

(1993, p. 13), “[...] trouxe uma nova versão da mulher brasileira, que vai às ruas na defesa de seus direitos 

e necessidades e que realiza enormes manifestações de denúncia de suas desigualdades”. 
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A partir disso, podemos dizer que os sentidos dicionarizados da palavra “puta” 

estão ancorados em uma memória coletiva que discursiviza de maneira pejorativa o 

sujeito mulher que assume um posicionamento que não se alinha ao esperado por uma 

sociedade patriarcal e estabelece o que significa ser “mulher direita” ou ser “puta”. Ou 

seja, “puta” ou “prostituta” são palavras usadas para designar toda mulher que contraria 

os “bons costumes” pregados pela sociedade patriarcal e burguesa e segundo a qual, ela 

deve seguir rigorosamente o que lhe é imposto não apenas moralmente, mas também 

sexualmente. 

Esse sentido negativo relacionado à depreciação e à obscenidade deriva da 

menção de que se trata de um termo “chulo”, segundo o Ferreira (1975) e o Aulete (1980) 

ou “pejorativo”, de acordo com o Hoauiss e Villar (2009). O Aulete (1998) vai ainda mais 

longe, nesse sentido, quando cita que a expressão “Filho da (ou de) puta” é usado como 

“injúria grosseira”. Contudo, o mesmo dicionário discursiviza “puta” como “qualitativo 

de qualquer ser ou objeto feminino”, sentido esse que é reforçado pela abreviação S. F. 

(substantivo feminino), em todos os verbetes, em todos os dicionários e que funciona 

como indicadora de gênero feminino. Por esse viés, podemos dizer que a própria língua 

funciona para reforçar esse sentido negativo, uma vez que não prevê o correlato 

masculino.  

Esses sentidos negativos fazem ressoar, via memória discursiva, dizeres segundo 

os quais a mulher que não se deixa controlar ou não se submete ao domínio do homem, 

ou ainda, aquela que possui uma sexualidade mais livre é ainda estigmatizada na nossa 

formação social. Cabe lembrar que, desde a antiguidade, buscou-se ordenar/disciplinar os 

corpos femininos e todas as mulheres que não cumpriam os preceitos estabelecidos eram, 

de uma forma ou outra, silenciadas e/ou castigadas: para as bruxas e feiticeiras, a fogueira, 

e para as putas/prostitutas, o destino eram os bordéis ou a rua.  

 De lá para cá, muita coisa não mudou, apesar das lutas e conquistas. No entanto, 

podemos dizer que o movimento feminista foi o grande responsável pela luta e 

equiparação de direitos e por tornar a mulher a protagonista de sua própria história. Para 

Alves e Pitanguy (1991, p. 60-61)  

 
O movimento feminista denuncia a manipulação do corpo da mulher e a 

violência a que é submetido, tanto aquela que se atualiza na agressão física [...] 

quanto a que coisifica enquanto objeto de consumo. Denuncia da mesma forma 

a violência simbólica que faz de seu sexo um objeto desvalorizado. Reivindica, 

também, o direito à informação e ao acesso a métodos contraceptivos seguros, 

masculinos e femininos. Propõe, principalmente, que o exercício da 

sexualidade se desvincule da função biológica de reprodução, exigindo dessa 
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forma o direito ao prazer sexual e a livre opção pela maternidade. Neste 

sentido, advoga o aborto livre e a ruptura com os moldes tradicionais em que 

o desempenho sexual da mulher vem sendo encerrado.  

 

No Brasil, o movimento feminista viveu momentos difíceis durante a ditadura 

militar, com suas mazelas políticas e sociais e isso convoca o movimento a impetrar 

muitas outras causas, além do patriarcado (PINSKY; PEDRO, 2012). O movimento 

feminista brasileiro começa a ganhar força a partir da luta pelo voto, liderada por Bertha 

Lutz, uma das fundadoras da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino (FBPF), 

organização que fez uma chamada pública pelo direito ao voto feminino.  

Jornais da época noticiavam com frequência o assunto e o debate tomou grande 

impulso. Muitos se declaravam favoráveis ao voto feminino, mas é em 1931, que a FBPF 

leva a Getúlio Vargas a reivindicação do direito de votar e de serem votadas, de influírem 

na vida pública em condições de igualdade entre os sexos. Na época, o então presidente 

criou uma comissão para criar uma nova lei eleitoral, mas mesmo diante da pressão das 

feministas, a comissão apontou muitas restrições ao voto feminino e para o movimento, 

era tudo ou nada e ao final, as restrições impostas foram eliminadas (PINSKY; PEDRO, 

2012). 

 É então, a partir do Decreto 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, que o Brasil 

ganha um novo código eleitoral que estabeleceu o voto secreto e o voto feminino. “Com 

isso, o Brasil tornou-se o segundo país da América Latina (depois do Equador) a estender 

às mulheres o direito ao voto” (PINSKY; PEDRO, 2012, p. 226).  

O movimento feminista incluiu, também, a discussão da educação feminina, isso 

porque, as classes menos abastadas não tinham as mesmas oportunidades que as mulheres 

advindas de famílias de classes sociais mais altas. As feministas, no Brasil, assim como 

em outras partes do mundo, acreditavam no poder da educação, pois era a única forma de 

erradicar ou diminuir a subjugação masculina. A educação era um dos caminhos possíveis 

para a mulher ganhar liberdade e autonomia, pois lhe prepararia para adentrar ao mercado 

de trabalho, promovendo independência econômica e permitindo que aos poucos, ela 

saísse da tutela dos pais, irmãos e/ou maridos.  

Nesse sentido, o trabalho foi/é a força motriz para a independência feminina, 

pois a partir dele, a mulher pode se inserir na vida social e econômica de forma ativa. 

Contudo, essa inserção no mercado de trabalho não se deu de maneira fácil e a conquista 

do espaço público foi um percurso longo e doloroso, cheio de ressalvas e suspeitas, pois 

os discursos machistas e conservadores combatiam o trabalho feminino fora do ambiente 
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doméstico. Homens envergonhavam-se de ter esposas e/ou filhas trabalhando fora de casa 

e, muitas vezes, essa inserção feminina no mundo do trabalho foi vista como secundária 

às funções de mãe e de dona de casa e como subsidiária do homem provedor (PINSKY, 

2014). 

Essas ideias, aliadas à suposta fragilidade e instabilidade feminina, ocasionaram 

a marginalização e a discriminação da mão de obra (salários e cargos inferiores, menores 

perspectivas de ascensão profissional, etc.). Com isso, profissões que vão ao encontro das 

atividades de mãe e dona de casa emergem, como é o caso da enfermagem (já que sabiam 

curar e cuidar da família) e o magistério (já que se dedicavam à educação dos filhos) 

(PINSKY, 2014). Não havia, então, uma distribuição homogênea das mulheres no 

mercado de trabalho e isso se dava pela mentalidade preconceituosa da sociedade, que 

ambicionava separar as profissões em femininas e masculinas.  

Em épocas em que a única opção era o trabalho braçal, circulavam dizeres sobre 

a pretensa inferioridade da mulher, contudo, essa diferença na força muscular separa o 

homem e a mulher na questão da necessidade, isso porque, na atualidade, na operação de 

tecnologias novas, a necessidade de esforço físico desaparece. Beauvoir (1970) reitera 

que: 

 

No tempo em que se tratava de brandir pesadas massas, de enfrentar animais 

selvagens, a fraqueza física da mulher constituía uma inferioridade flagrante; 

basta que o instrumento exija uma força ligeiramente superior a de que dispõe 

a mulher para que ela se apresente como radicalmente impotente. Mas pode 

acontecer, ao contrário, que a técnica anule a diferença muscular que separa o 

homem da mulher: a abundância só cria superioridade na perspectiva de uma 

necessidade; não é melhor ter demais do que não ter bastante.[...] Se o mínimo 

necessário não é superior às capacidades da mulher, ela torna-se igual ao 

homem no trabalho. Efetivamente, pode-se determinar hoje imensos 

desenvolvimentos de energia simplesmente apertando um botão. 

(BEAUVOIR, 1970, p. 73-74). 

 

 No Brasil República do século XX ocorreram mudanças significativas no meio 

trabalhista, pois, foi nessa época, que as mulheres de classes sociais mais abastadas 

também entraram ao mundo do trabalho, o que já vinha sendo feito por mulheres das 

classes trabalhadoras, que sempre trabalharam como costureiras, lavadeiras e passadeiras 

para (sobre)viver.  

Ao longo dos Anos Dourados14 (PINSKY, 2014,  p. 177), era comum ouvir que 

carreira e matrimônio eram inconciliáveis, mas mesmo assim, as mulheres não desistiram, 

 
14 Período que se estende de 1945 a 1964 (PINSKY, 2014, Introdução s/p). 
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porque  almejavam realização profissional e autossuficiência financeira (PINSKY; 

PEDRO, 2012). Assim, a partir do momento em que a mulher passa do ambiente privado 

para o ambiente público, por intermédio do trabalho, o controle exercido primeiro pelo 

pai e/ou irmão e depois pelo marido, diminui consideravelmente, embora ela ainda 

devesse cuidar de sua reputação “[...]comportando-se de maneira a não ‘reduzir as 

oportunidades para o casamento’ ou desagradar o marido” (PINSKY, 2014, p. 178).  

O trabalho rompe com o isolamento doméstico no qual vivia grande parte das 

mulheres, alterando, assim, a postura diante do mundo, diminuindo as diferenças de 

participação cultural entre o feminino e o masculino. Mas assim como a mulher evoluiu 

e buscou formas de independência, o homem, vendo que estava prestes a perder o controle 

sobre ela e seu corpo, buscou adaptar-se para que os mecanismos de dominação 

continuassem a vigorar sobre o sujeito feminino (PINSKY, 2014).  

Nas décadas de 60 e 70, quando o Brasil passava por momentos de efervescência 

política e social, o movimento feminista apresentou pautas até então proibidas. Um novo 

feminismo se instaurava e como não havia descanso, ora como uma marola ora com um 

tsunami15, as feministas não desanimaram e grandes conquistas são alcançadas, pois era 

preciso devolver à mulher a autonomia sobre seu corpo e sexualidade, e, em 1962, surge 

a pílula anticoncepcional.  

 A invenção desse método contraceptivo permitiu pensar na separação entre a 

procriação e a sexualidade, pois a partir dele, o prazer das mulheres tornou-se mais 

importante, e a ideia de que ele devia ser apenas masculino se dissipou. Um novo olhar é 

tecido sobre o direito ao prazer feminino, até então negado, principalmente pelos dogmas 

religiosos, já que a igreja (através da negativa da absolvição) exercia grande poder sobre 

os sujeitos.  

 Alves e Pitanguy (1991, p. 56) advogam, nesse sentido, que “o novo debate 

feminista demonstra que a hierarquia sexual não é uma fatalidade biológica, fruto de um 

processo histórico e, como tal, pode ser combatida e superada, sendo História, e não 

natureza, é passível de transformação”. Contudo, o discurso feminista sempre encontrou 

barreiras dentro do seu próprio seu grupo – outras mulheres – afinal, elas ainda eram 

fortemente afetadas pelo julgo masculino e aceitavam como natural essa condição de 

subordinação/submissão, que foi transmitida a outras gerações. 

 
15 “O feminismo age em movimentos súbitos, em ondas” (PERROT, 2017, p.155, grifo nosso). 
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Somente mais tarde, já nos anos 80, é que a pílula foi considerada um método 

seguro para prevenir a gravidez e até então, muitas mulheres, por falta de informação (já 

que seu início se deu durante ditadura em que o acesso à informação era ainda mais 

restrito), por falha no modo de usar ou por causa dos efeitos colaterais, fizeram com que 

o método não fosse totalmente eficaz. Isso levou à adoção de outras práticas, como a 

laqueadura, que se caracterizava como método contraceptivo seguro e o aborto, que 

mesmo polêmico, desde seu princípio, nunca deixou de acontecer, levando muitas 

mulheres a óbito por práticas inseguras em clínicas clandestinas (PINSKY; PEDRO, 

2012).  

Na esteira do tempo, um novo cenário é constituído e vive-se uma cultura que 

valoriza os medicamentos para o exercício da sexualidade e reprodução.  De acordo com 

as autoras, “as mulheres dessa geração são conhecedoras e usuárias da pílula 

anticoncepcional e de alternativas contraceptivas, em particular da pílula do dia seguinte, 

mas também da pílula abortiva [...]” (PINSKY; PEDRO, 2012, p. 321). Ou seja, é por 

intermédio da pílula anticoncepcional que a mulher cogita outros futuros e não somente 

aquele atrelado à maternidade, transformando a gravidez/maternidade em uma opção e 

não numa imposição.  

Para Pêcheux (1995, p.163), “a interpelação do indivíduo em sujeito de seu 

discurso se efetua pela identificação (do sujeito) com a formação discursiva que o domina 

(isto é, na qual ele é constituído como sujeito)” e que representa, na linguagem, a 

formação ideológica que o domina. Essa interpelação do indivíduo em sujeito de seu 

discurso se realiza a partir das tomadas de posição do sujeito:  

  
[...] A tomada de posição resulta de um retorno do Sujeito, de modo que a não-

coincidência subjetiva que caracteriza a dualidade sujeito/objeto, pela qual o 

sujeito se separa daquilo de que ele toma consciência e a propósito do que ele 

toma posição, é fundamentalmente homogênea à coincidência e conhecimento 

pela qual o sujeito se identifica consigo mesmo, com seus semelhantes e com 

o Sujeito. O desdobramento do sujeito- como tomada de consciência de seus 

objetos- é uma reduplicação da identificação [...]. (PÊCHEUX, 1995, p. 172). 
 

 

 De acordo com Pêcheux (1995), a primeira modalidade remete à superposição 

entre o sujeito do discurso e o sujeito universal, ou seja, é aquela em que há a plena 

identificação com a forma-sujeito da formação discursiva. Essa tomada de posição replica 

fielmente os saberes da formação discursiva, seguindo o que é proposto pela forma-sujeito 

que determina o que pode e deve ser dito.  Nessa esteira, os sentidos permanecem os 

mesmos. Dizendo de outro modo, de acordo com essa modalidade de tomada de posição 
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do sujeito, há um recobrimento entre o sujeito da enunciação e o sujeito universal, de 

modo que o assujeitamento se realiza sob a forma do “livremente consentido”, 

caracterizando o discurso do “bom sujeito” (PÊCHEUX, 1995, p. 215). 

 Essa primeira modalidade aponta para a unicidade do sujeito, que crendo ser a 

origem do seu dizer, produz seu discurso sob a ilusão da unicidade imaginária, que é da 

ordem do imaginário (INDURSKY, 2008), contudo, os sujeitos não são unos, mas 

múltiplos (mulher, esposa, mãe, profissional, etc.).   

A segunda modalidade caracteriza o discurso do “mau sujeito” e ocorre quando 

o sujeito da enunciação se (re)volta contra o sujeito universal por meio de uma “tomada 

de posição que consiste em uma separação (distanciamento, dúvida, questionamento, 

contestação, revolta...) em relação àquilo que o ‘Sujeito universal’ lhe ‘dá a 

pensar’[...]”(PÊCHEUX, 1995, p.215).  

 Nessa modalidade, o sujeito questiona e se permite duvidar dos saberes inscritos 

na formação discursiva que o domina. Não há, portanto, uma identificação plena como 

na primeira modalidade, mas uma irregularidade, pois o sujeito 

duvida/contesta/questiona/nega os dizeres que irrompem na formação discursiva na qual 

se inscreve e de onde produz o discurso. Logo, não há unicidade na forma-sujeito, uma 

vez que existem diferentes modos de o sujeito se identificar com a ideologia: somos 

múltiplos e, embora interpelados por ela e atravessados pelo inconsciente, temos certa 

liberdade de posicionamento dentro da formação discursiva na qual nos inserimos. É essa 

liberdade que caracteriza a contraidentificação, produzindo “as formas filosóficas e 

políticas do discurso-contra” (PÊCHEUX, 1995, p. 216). 

 A esses dois modos de se relacionar com os dizeres das formações discursivas, 

Pêcheux (1995, p. 217) adiciona um terceiro: a desidentificação, que consiste em uma 

tomada de posição não-subjetiva. Nessa modalidade, o sujeito do discurso se desidentifica 

com o saber de uma formação discursiva para se identificar com outra formação 

discursiva e forma-sujeito.  

 Indursky (2008) tece três observações a respeito da modalidade de 

desidentificação. A primeira, diz respeito a um certo espaço de liberdade – capacidade de 

o sujeito migrar de um domínio do saber para outro. Na segunda observação, quando o 

sujeito do discurso se desidentifica com uma determinada formação discursiva é porque, 

de forma inconsciente, já se identificou com os saberes de outra formação discursiva. Por 

fim, a terceira observação elucida que o movimento de identificação e desidentificação 

são da mesma natureza, pois se dão no efeito de laço entre ideologia e inconsciente.  
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Pelo viés do discurso, podemos dizer que ocorre uma contraidentificação da 

forma-sujeito com a formação discursiva da igreja, pois as mulheres continuaram a seguir 

os dogmas propostos por ela, contudo, com ressalvas, pois a pílula anticoncepcional lhes 

permitiria o planejamento, ou seja, se, quando e quantos filhos desejam ter, levando em 

consideração seu estilo de vida, entre outros fatores (PINSKY; PEDRO, 2012). 

Outro grande marco em busca da independência feminina foi regulamentado em 

1977, com a lei 6.515/77 e que ficou conhecida como a lei do divórcio. Até então, o que 

vigorava era o desquite que impossibilitava um novo casamento pelas leis brasileiras. É 

preciso salientar que, até 1977, pelo dogma religioso, o casamento era indissolúvel (“até 

que a morte os separe”). Pinsky (2014, p. 347) ressalta que “o desquite, a forma legal de 

separação dos casais, não dissolve os laços conjugais; mesmo com a separação não pode 

haver um casamento posterior. O matrimônio só é dissolvido se for anulado ou se algum 

dos cônjuges vier a falecer”.  

A prática do divórcio passa a desafiar as estruturas seculares da igreja, rompendo 

com o imaginário de mulher e de família ideal. No entanto, não acaba com a família e/ou 

com a igreja enquanto instituições, mas as transformam. Portanto, embora a família 

tradicional estivesse cedendo espaço para o individualismo, ela ainda cumpria o 

agenciamento poderoso de moralização da sociedade (DEL PRIORE, 2011a). Para a 

autora,  

 

Casamento, hoje? “até que a vida os separe” [...] desde a década de 1980, o 

número de casamentos vem declinando e o de divórcios aumentado. Quem 

contabiliza é o IBGE. Golpes e mais golpes fustigam a família. Menos sensível 

às sanções religiosas, menos atenta às tradições, ela já é chamada pelos 

cientistas sociais da Europa de “família pós-familial”. Segundo estudiosos, ela 

só continua a existir na imaginação ou na memória. A culpa? É do casamento, 

que não resistiu às mudanças (DEL PRIORE, 2011b, p. 227). 

 

  Isso, como vimos, é reflexo da emancipação social e econômica do sujeito 

feminino, que passa a desobrigá-lo da vida familiar, que até então servia como proteção 

às ameaças de um mundo corrompido. Logo, “a pílula e a emancipação da mulher 

alteraram definitivamente as relações dentro da família” (DELPRIORE, 2011b, p. 227). 

 Contudo, o cenário do matrimônio era seguido de idas e vindas, sendo que no 

final da década de 1980, voltaram aos olhos dos sujeitos as cerimônias religiosas baseadas 

na ostentação. Nessa época, houve um salto em crescimento, contrariando, assim, os anos 

de rebeldia hippie e dos casamentos abertos (DELPRIORE, 2011b). Nos idos de 1990, o 

divórcio protagonizava o desfecho de 21% dos casamentos e provava que “[...] cada vez 



 
 

43 
 

menos os dogmas religiosos ou as tradições familiares tinham o poder de interferir na 

vida pessoal dos brasileiros” (DEL PRIORE, 2011b, p. 231).  

Essa ainda que pretensa independência econômica, social e da sexualidade 

feminina rompe com o imaginário de mulher imposta por instituições seculares como a 

Igreja e a Família, entre outras, bastante enraizada no imaginário coletivo: o de dona de 

casa, esposa e mãe devotada. Podemos dizer, então, que o direito ao trabalho, à educação, 

aos métodos contraceptivos e ao divórcio permitiram às mulheres conjugar o verbo 

“recomeçar” (DEL PRIORE, 2011b, p.231). 

Como vimos, o lugar da mulher, apesar de todos os avanços, difere fortemente 

do masculino, ou seja, homem e mulher ocupam posições distintas, herdadas 

culturalmente e socialmente. Enquanto ao homem coube buscar a manutenção dos 

privilégios, historicamente constituídos, à mulher cabe(ria) lutar, em um percurso 

acidentado, por sua emancipação e independência.  

Compete lembrar, que até a atualidade, as funções de mãe e dona de casa, muitas 

vezes, permanecem em primeiro lugar em detrimento do trabalho. Isso porque, ela ainda 

é vista como responsável pelo bem-estar familiar e só deve pensar na carreira/realização 

pessoal se isso não acarretar ônus ao bom andamento da casa e da família 

(MAGALHÃES, 2011). Por outro lado, há muitos casos em que mulheres abdicam de 

carreiras sólidas para se dedicarem à maternidade e à família. Esse modo de compreender 

a mulher configura resquícios de discursos segundo os quais “carreira e matrimônio são 

inconciliáveis” (PINSKY, 2014, p. 177). 

Em suma, o imaginário que funciona em torno do sujeito feminino é o de um 

sujeito silenciado pelas práticas dominantes do sujeito masculino, discursivizado como 

aquele que provê todas as necessidades da família. Em funcionamento, esse imaginário 

em torno da mulher e seu corpo é ressignificado na atualidade, mas ao mesmo tempo em 

que é afetado por ela é, também, afetado pelas relações antagônicas que rejeitam esse 

novo sujeito. 
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CAPÍTULO II 

O AMOR É BANDOLEIRO: PODE ATÉ CUSTAR DINHEIRO 

 

Amor interesseiro 

Amor interesseiro 

De luxo e vaidade 

De falsa amizade 

Amor passageiro 

Amor interesseiro 

Amor interesseiro 

Coração de aço 

Não tem sentimentos 

Só pensa em dinheiro 

                                                                                                  Renato Cleurian/Sândalo 

 

No Brasil, as plataformas de relacionamentos açucarados ainda não são muito 

conhecidas, e, ao nosso ver, constituem uma rede social de nicho, porque oferecem um 

serviço especializado e reúnem usuários que têm os mesmos interesses.  

A fim de atender ao objetivo elencado para esse capítulo, qual seja, o de 

investigar quais sentidos sobre a mulher e seu corpo nos sites de relacionamentos sugar, 

em 2.1., tratamos dos processos de produção de sentido no espaço digital, apoiando-nos 

em Dias (2012) e trazemos dados publicados pela IstoÉ Dinheiro e pelo Jornal 

Extra/Globo. Salientamos que eles são tomados apenas como referências e não como 

corpus documental, porque não encontramos pesquisas científicas publicadas a respeito 

dos relacionamentos sugar. Em 2.2., fizemos  prints dos sites MeuPatrocínio e Universo 

Sugar, a fim de melhor compreender que discursos sobre a mulher e seu corpo circulam 

nessas redes digitais de relacionamentos. 

 

2.1. Processo de Produção de Sentidos no Espaço Digital  

 

A sociedade informacional vem exercendo um lugar de suma importância na 

nossa vida. Segundo a IstoÉ Dinheiro, em janeiro de 2021, o número de usuários da 

Internet no mundo atingiu 4,66 bilhões de pessoas, o que representa um aumento de 316 
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milhões (7,3%), em relação ao mesmo período no ano anterior. Atualmente, a taxa de 

penetração global da Internet é de 59,5%, ou seja, estima-se que mais da metade da 

população mundial está conectada à rede mundial de computadores, no entanto, esse 

número pode ser ainda maior, devido ao impacto significativo gerado pelo surto da Covid-

19. Conforme a revista, “o online é agora o Santo Graal nos processos de trabalho, de 

aprendizagem e até de entretenimento”16. 

Por uma perspectiva discursiva, Dias (2012, p. 15) assevera que o mundo vem 

sendo ressignificado com o advento da tecnologia e vamos encontrando “novas formas 

de ser e estar no mundo”. Conforme a autora, “essa mudança profunda na estrutura social, 

gerada sobretudo pelas tecnologias digitais e o avanço científico-tecnológico, tem 

produzido uma mexida na concepção humana de suas próprias relações, no que diz 

respeito à vida no tempo e no espaço” (DIAS, 2012, p. 16). 

Ainda de acordo com a autora, o ciberespaço constitui o real do espaço urbano, 

na medida em que inaugura novas formas de relação entre os sujeitos, instituindo novas 

formas de “sociabilidade com os chats, as redes sociais de relacionamento, os fóruns de 

discussão, os blogs, as conversas instantâneas, etc.” (DIAS, 2012, p. 17). 

Por esse viés, as redes sociais podem ser compreendidas como estruturas dentro 

e fora da internet que congregam pessoas e organizações que se conectam a partir de 

interesses e objetivos comuns. No mundo virtual, as redes sociais “são sites e aplicativos 

que operam em níveis diversos — como profissional, de relacionamento, dentre outros — 

permitindo o compartilhamento de informações entre pessoas e/ou empresas”17. Exemplo 

de sites e aplicativos bem conhecidos, atualmente, são o Facebook, o Twitter, o LinkedIn e 

o Snapchat e o Instagram, respectivamente. 

As redes sociais podem ser classificadas de acordo com os interesses/objetivos dos 

usuários ao criarem um perfil, contudo, algumas delas podem se encaixar em mais de um 

tipo. Dentre elas, podemos citar: 

a) Rede social de relacionamento: conecta pessoas movidas por interesses e objetivos 

comuns. Ex: Facebook, Instagram, Twitter, entre outras. 

b) Rede social de entretenimento: tem por objetivo consumir conteúdo. Exemplos 

clássicos desse tipo de rede social são o YouTube, maior plataforma de 

 
16 Disponível em: https://www.istoedinheiro.com.br/numero-de-usuarios-de-internet-no-mundo-chega-

aos-466-bilhoes/ Acesso em 18 de Abril de 2021. 
17 Disponível em: https://resultadosdigitais.com.br/especiais/tudo-sobre-redes-

sociais/#:~:text=Redes%20sociais%20s%C3%A3o%20estruturas%20formadas,redes%20sociais%2C%20

inclusive%20na%20internet. Acesso em 21 de Abril de 2021. 

https://www.istoedinheiro.com.br/numero-de-usuarios-de-internet-no-mundo-chega-aos-466-bilhoes/
https://www.istoedinheiro.com.br/numero-de-usuarios-de-internet-no-mundo-chega-aos-466-bilhoes/
https://resultadosdigitais.com.br/especiais/tudo-sobre-redes-sociais/#:~:text=Redes%20sociais%20s%C3%A3o%20estruturas%20formadas,redes%20sociais%2C%20inclusive%20na%20internet
https://resultadosdigitais.com.br/especiais/tudo-sobre-redes-sociais/#:~:text=Redes%20sociais%20s%C3%A3o%20estruturas%20formadas,redes%20sociais%2C%20inclusive%20na%20internet
https://resultadosdigitais.com.br/especiais/tudo-sobre-redes-sociais/#:~:text=Redes%20sociais%20s%C3%A3o%20estruturas%20formadas,redes%20sociais%2C%20inclusive%20na%20internet
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distribuição de vídeos do mundo e cujo objetivo é publicar e assistir a vídeos e o 

Pinterest, no qual as pessoas publicam e consomem imagens. 

c) Rede social profissional:  tem por objetivo criar relacionamentos profissionais 

com outros usuários, divulgar projetos e conquistas profissionais, apresentar 

currículos, entre outros.  O LinkedIn é a rede social profissional mais 

conhecida, mas também o Facebook, o Instagram, o YouTube, o Twitter e o 

Pinterest têm sido utilizadas para esse fim. 

d) Rede social de nicho: são redes voltadas para um público específico, seja para uma 

determinada categoria profissional ou para pessoas que possuem um interesse em 

comum.  A TripAdvisor é o exemplo mais emblemático, em que os usuários 

atribuem notas as suas experiências no ramo gastronômico e turístico. 

 

Como ocorre com outras tendências comportamentais da atualidade, o 

“fenômeno sugar” também se propaga pela rede mundial de computadores, por meio de 

plataformas que oferecem esse tipo de serviço e, a nosso ver, constituem uma rede social 

de nicho, tendo em vista que reúne pessoas cujo objetivo é estabelecer um relacionamento 

que atenda aos interesses mútuos.  Embora relativamente novo no mercado brasileiro, 

esse serviço busca desvincular os discursos sobre os relacionamentos que se estabelecem 

por meio dessas plataformas dos já ditos sobre a prostituição.  

 

2.2.  Um homem rico para chamar de seu 

 

Dentre essas plataformas especializadas em relacionamentos açucarados estão o 

MeuPatrocínio, primeiro e maior site de relacionamento Sugar do Brasil, com mais de 

três milhões de usuários. Trata-se da rede social mais exclusiva, cara e elitizada do país 

em que os daddies investem até R$ 1.000,00 no programa de assinatura para ter acesso 

aos perfis das mais de dois milhões de babies cadastradas. 18 

Os daddies – na maioria empresários, profissionais liberais, como advogados, 

arquitetos, médicos, engenheiros, administradores e consultores, além de diretores de 

 
18 Disponível em: <https://www.bemparana.com.br/noticia/parana-esta-no-top-5-dos-estados-brasileiros-

com-maior-numero-de-sugar-daddy#.YIDm9ZBKjIU> Acesso em 21 de Abril de 2021. 

https://www.bemparana.com.br/noticia/parana-esta-no-top-5-dos-estados-brasileiros-com-maior-numero-de-sugar-daddy#.YIDm9ZBKjIU
https://www.bemparana.com.br/noticia/parana-esta-no-top-5-dos-estados-brasileiros-com-maior-numero-de-sugar-daddy#.YIDm9ZBKjIU
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empresas – se dispõem a serem os “provedores da relação”, oferecendo apoio financeiro, 

profissional e emocional as suas escolhidas19. 

De acordo com o Extra/Globo (2020), ao todo, são 1,8 milhão de sugar babies 

à procura de um “patrocinador”, quase o triplo da quantidade de sugar babies masculinos 

cadastrados na rede (638 mil). Há, ainda, 279 mil sugar daddies e 48 mil sugar mommies 

inscritas, totalizando 2,765 milhões de usuários20. A partir desses dados, podemos dizer 

que o número de babies mulheres é muito superior aos babies homens e quando se trata 

de “patrocinadoras”, o número é ainda mais inferior. Pensamos que isso acontece porque, 

ainda ressoam sentidos sobre os lugares ocupados pelo homem (provedor) e pela mulher 

(dependente) na nossa formação social. 

A seguir, fizemos prints das telas iniciais do MeuPatrocínio e da Universo Sugar 

para melhor compreender como funcionam essas plataformas, com o objetivo de 

compreender quais discursos sobre a mulher e seu corpo circulam nelas  

 

Figura 1: Tela inicial do MeuPatrocínio 

 

    Disponível em: https://www.meupatrocinio.com/> acesso em 01 maio 2021.  

 

Na tela inicial do site de relacionamentos sugar MeuPatrocínio, é possível 

visualizar um jovem casal heteronormativo, o que por si só exclui qualquer possibilidade 

de outros tipos de relacionamento a partir dessa plataforma. Além disso, ambos são 

magros e brancos, ressoando sentidos sobre o padrão de beleza ocidental. No entanto, 

 
19 Disponível em: <https://www.bemparana.com.br/noticia/parana-esta-no-top-5-dos-estados-brasileiros-

com-maior-numero-de-sugar-daddy#.YIDm9ZBKjIU> Acesso em 21 de Abril de 2021. 
20 Disponível em: <https://extra.globo.com/noticias/rio/site-de-relacionamentos-sugar-da-dicas-para-

clientes-evitarem-coronavirus-24299569.html>.Acesso em 23 de Ago. de 2020. 

https://www.meupatrocinio.com/
https://www.bemparana.com.br/noticia/parana-esta-no-top-5-dos-estados-brasileiros-com-maior-numero-de-sugar-daddy#.YIDm9ZBKjIU
https://www.bemparana.com.br/noticia/parana-esta-no-top-5-dos-estados-brasileiros-com-maior-numero-de-sugar-daddy#.YIDm9ZBKjIU
https://extra.globo.com/noticias/rio/site-de-relacionamentos-sugar-da-dicas-para-clientes-evitarem-coronavirus-24299569.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/site-de-relacionamentos-sugar-da-dicas-para-clientes-evitarem-coronavirus-24299569.html
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cabe lembrar, que os padrões de beleza variam de acordo com o tempo ou com cada 

cultura, isto é, a beleza é uma construção cultural sujeita a mudanças a qualquer momento. 

O casal é fotografado sob um fundo preto e ambos estão bem vestidos:  ela usa 

um vestido vermelho, que deixa parte do corpo à mostra e ele usa terno e camisa branca, 

numa possível referência as suas condições financeiras. A cor, o modelo do vestido e a 

forma como a mulher toca o corpo masculino ressoam sentidos relacionados à 

sensualidade e à luxúria. Além disso, ele é ligeiramente mais alto e esse modo de 

discursivizar os corpos aponta para sentidos relacionados à proteção que o daddy pode 

oferecer.  

Além disso, enquanto a mulher tem sua identidade revelada, encaminhando para 

sentidos de que as sugar babies não precisam se esconder, possivelmente, por serem 

solteiras, o homem não se deixa (re)conhecer, porque, na grande maioria das vezes, ele 

preza pelo anonimato. 

É importante dizer que mesmo havendo debates constantes sobre a importância 

de um conceito de beleza que seja mais diversificado e inclusivo, corpos que não se 

adequam aos padrões impostos pela sociedade em geral e, em especial, pela mídia, 

costumam ser discriminados e estigmatizados. Pensamos que esse conceito de beleza 

ocidental é reforçado na tela inicial do site, conforme a figura 1. 

A rede de relacionamentos é discursivizada como “a maior rede Sugar do Brasil: 

mulheres lindas, homens ricos”, sinalizando para a troca da companhia/beleza por bens 

materiais. Logo, é posto em jogo a condição sine qua non (do latim “sem o/a qual não”) 

do relacionamento, ou seja, sem beleza e sem riqueza, o relacionamento sugar não 

acontece.   

Ainda na tela inicial (Figura 2) são enfatizadas as vantagens de ser sugar 

baby/daddy. Note-se que as mulheres são sempre jovens e bonitas, além disso, há loiras, 

morenas e negras, de cabelos lisos ou crespos, ou seja, a tela do site funciona como uma 

espécie de vitrine, já que há babies para “todos os gostos”. É possível verificar que as 

jovens estão sempre muito bem produzidas, maquiadas e com roupas finas, pois, precisam 

conquistar “patrocinadores”, isto é, homens ricos. 

 

Figura 2: Tela inicial do MeuPatrocínio 
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Disponível em: https://www.meupatrocinio.com/> acesso em 01 maio 2021.  

 

Em “Viagens fantásticas, mimos e presentes. Muitas babies gostam de viajar, 

assim como você”, produz-se o efeito de sentido de que ser uma baby somente trará 

benefícios e regalias. O que se vende para os babies é uma vida de sonho capitalista, plena 

de bens materiais e o “assim como você” sinaliza para o pertencimento ao grupo. 

Objetificam-se os corpos e o que se evidencia é um discurso capitalista em que o dinheiro 

tudo compra (prazer, amor, vantagens). Trata-se de uma troca: viagens, mimos e presentes 

por beleza e juventude.  

“Estabilidade e Networking. Sugar daddies são bem relacionados, isso pode 

impulsionar seu crescimento pessoal” funciona como promessa de uma vida sem 

dificuldades financeiras, além de uma boa colocação no mercado de trabalho, uma vez 

que os daddies são homens que têm uma carreira estável e uma boa rede de contatos 

profissionais.  

 “Relacionamentos maduros, sem joguinhos. Encontre homens experientes e 

objetivos” produz o efeito de sentido de segurança no relacionamento, pois trata-se de 

homens mais velhos, experientes e seguros do que querem. “Relacionamentos maduros. 

https://www.meupatrocinio.com/
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Sem joguinhos” aponta para efeitos de objetividade, isto é, uma das vantagens de ser uma 

sugar baby é poder se relacionar com homens que oferecem estabilidade financeira. O 

verbo no imperativo afirmativo produz o efeito de sentido de ordem e apaga qualquer 

possibilidade de não encontrá-los no site. Em síntese, para elas, o que se reforça, nessa 

tela, é a possibilidade de realização de sonhos e a promessa de inserção no campo do 

trabalho, além de segurança emocional.  

Para eles, a promessa é encontrar mulheres interessantes, jovens, lindas e 

decididas que buscam relacionamentos honestos, transparentes e sem joguinhos (eles 

sempre devem abrir o jogo sobre as questões pessoais e profissionais). São “mulheres de 

todos os estilos que querendo te conhecer”. Essa formulação verbal aponta para sentidos 

de que não há nenhuma possibilidade de não encontrar uma mulher que satisfaça as 

expectativas do daddy, tendo em vista que há mulheres de “todos os estilos” inscritas no 

site e “Querendo te conhecer” funciona como motivação para se inscrever no site, mas 

apaga o sentido de que o interesse é puramente financeiro.  

“4x mais mulheres cadastradas do que homens. Com certeza você encontrará 

uma pessoa encantadora que combine com você”, convoca o homem a se cadastrar no 

site, sob a promessa de que ele, sem dúvida, encontrará uma mulher “encantadora”, que 

“combina” com ele, dando visibilidade à quantidade muito superior de babies a procura 

de daddies. No entanto, “Combinar com você” não ressoa sentidos de que ambos podem 

ter as mesmas aspirações, mas os mesmos interesses. O foco dos relacionamentos, 

segundo o site, são as expectativas alinhadas nas quais cada um sabe o que precisa 

oferecer. Isso é, quem tem dinheiro estabelece o que quer (beleza, atenção, companhia, 

sexo...) ao baby cabe aceitar ou não os termos.  

No final da tela inicial, com apenas um click, os interessados podem se cadastrar 

na rede de relacionamentos que proporciona benefícios tanto para quem procura 

companhia, atenção, beleza e juventude quanto para quem procura estabilidade financeira 

e maiores possibilidades de entrada no mercado de trabalho (seja uma oportunidade de 

emprego e/ou um investimento em negócios), mas tudo deve ser acordado, previamente, 

entre as partes. 

Esse sentido de “benefício mútuo” ou “acordo” é reforçado na formulação 

verbal: No MeuPatrocínio, você fala o que deseja e o que pode oferecer. As expectativas 

são alinhadas em acordos pré-estabelecidos, tudo de forma direta e clara”. Dizendo de 

outro modo, trata-se de um acordo entre as partes, no qual tudo precisa ser 

previsto/esclarecido para evitar possíveis desajustes/desgastes.  
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Trata-se, portanto, de um tipo de acordo entre as partes, isto é, de um tipo de 

relacionamento em que ambos se beneficiam: um homem experiente e bem-sucedido 

proporciona proteção e segurança financeira à mulher, geralmente, jovem e em início de 

carreira. Esse sentido é reforçado na Figura 3, em que ao fundo, pode ser vista uma mulher 

bem vestida, segurando várias sacolas.  

 

Figura 3: Tela inicial do MeuPatrocínio 

 

Disponível em: https://www.meupatrocinio.com/> acesso em 01 maio 2021.  

 

Essas formulações verbais, associadas às formulações visuais, reforçam já ditos, 

de que o homem, por ter uma condição financeira melhor, pode “escolher” com quem se 

relaciona, pois é ele quem “patrocina/paga” a sugar baby.   

No alto, da página, do lado direito da tela do site MeuPatrocínio, além da aba 

para o cadastro, há outras como “sugar”, “como funciona”, “blog” e “imprensa”. Ao 

clicar em “sugar”, surgem as opções: “o que é uma Sugar Baby”, “o que um Sugar 

Daddy”, “o que é uma Sugar Mommy”, “o que é um Relacionamento Sugar” e “Como 

conquistar um homem rico”.  

Na aba “o que é uma Sugar Baby – saiba como ser uma”, ressalta-se que os 

relacionamentos “açucarados” chegaram ao Brasil por meio do MeuPatrocínio e que o 

termo “sugar Baby tem se popularizado no meio dos jovens e até mesmo do público mais 

velho (daddies e mommies), sendo citado em diversas reportagens, publicações e 

novelas”.  

“Saiba como ser uma” convoca as mulheres a se inscreverem no site e a 

afirmação de que o termo vem sendo citado pelos meios de comunicação de massa aponta 

para a popularização/normalização desse tipo de relacionamento. Neste ponto, chamamos 

atenção para o nome do site: MeuPatrocínio que ressoa sentidos relacionados à 

https://www.meupatrocinio.com/
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transferência de recursos financeiros/investimento por parte do “patrocinador”21 para o 

“patrocinado” financiar/viabilizar eventos e/ou projetos pessoais.  

Em seguida, o site explica o que significa ser uma sugar baby e para produzir o 

efeito de sentido de que o que está sendo dito é verdade, formulações visuais de uma vida 

cercada de luxo se entretecem às formulações verbais.  

 

Figura 4: Aba “O que é uma Sugar Baby – saiba como ser uma” 

 

Disponível em: https://www.meupatrocinio.com/o-que-e-sugar-baby/. Acesso em: 09 de outubro de 2021.  

 

As formulações visuais encaminham para sentidos de uma vida tranquila e 

luxuosa e funcionam como argumento para convencer/seduzir a possível candidata a 

sugar baby a se cadastrar no site. A formulação verbal “sugar baby é um termo para 

definir pessoas jovens, em sua maioria mulheres, que buscam um relacionamento com 

pessoas mais velhas e bem sucedidas que as possibilitem conhecer o melhor do mundo, 

através de viagens, presentes, ajudas profissionais e mentoria" ecoa sentidos de que se 

trata de relacionamentos em que, “na maioria mulheres” oferecem a juventude/beleza em 

troca de todo tipo de ajuda, tanto financeira como profissional, tendo em vista que uma 

vez cadastrada no site, a sugar baby, além de ter “o melhor do mundo”, como viagens e 

presentes, ainda terá um “mentor”. Segundo o Dicionário Aurélio On line, “mentoria” 

vem do inglês “mentoring” e significa:  

 
1.Ofício, trabalho ou cargo do mentor, daquele que aconselha; 

aconselhamento. 2. Prática de ajudar ou de aconselhar uma pessoa menos 

 
21 Os sentidos dessa designação serão mais bem discutidos no Capítulo II. 

https://www.meupatrocinio.com/o-que-e-sugar-baby/
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experiente, durante um período de tempo. 3. Sistema em que alguém mais 

experiente ou mais velho dá orientação e direcionamentos a alguém mais 

jovem e inexperiente. 4. Relação estabelecida entre quem aconselha e quem 

recebe conselhos. 

 
 

Já o Dicionário Michaelis On Line, não registra essa palavra e ao procurar por 

ela, somos encaminhados à “mentor”, assim significado: “1. Indivíduo reverenciado 

como sábio conselheiro e orientador de alguém. 2. Por ext.  Pessoa que inspira, orienta 

ou guia alguém22.”. Portanto, o sentido que ressoa, pelo funcionamento da memória 

discursiva, é o de que uma vez cadastrada como sugar baby, a mulher terá, ao seu lado, 

alguém que além de lhe proporcionar “o melhor do mundo”, ainda, poderá aconselhá-la 

e orientá-la tanto na área pessoal como profissional. Ou seja, invariavelmente, trata-se de 

um relacionamento em que a beleza e a juventude funcionam como moeda de troca. 

As formulações verbais que seguem definem quem é a sugar baby: “se 

preocupam com a aparência”, “gostam de se cuidar” encaminham o discurso para sentidos 

relacionados ao domínio da beleza e “sabem o preço da beleza” sinaliza para sentidos de 

que ela tem um alto custo, avalizando o dito popular segundo o qual “não existe mulher 

feia, existe mulher pobre”. Sobre isso, basta citar os inúmeros sites e programas de 

televisão que mostram o “antes” e o “depois” de um tratamento estético.  

“Conhecem o seu verdadeiro valor”, “não aceitam menos do que merecem”,  

“merecem o melhor que o mundo tem a oferecer” e “sabem que merecem viver o melhor 

da vida ao lado de um homem romântico, cavalheiro e faça tudo por elas” ressoam 

discursos do merecimento e da autovalorização, isto é, de que elas são dignas de receber 

os mimos do sugar daddy, produzindo efeitos de sentido de identificação plena com os 

discursos postos em circulação pelo MeuPatrocínio.  

São “decididas e determinadas” e “possuem objetivos muito bem estabelecidos” 

corroboram esse sentido, mas “farão de tudo para alcançá-los” apontam para sentidos de 

que não há limites para as sugar babies conseguirem estabilidade profissional e/ou 

financeira. Esse sentido de oportunismo é reforçado por “estão preparadas para agarrar 

uma oportunidade”. A promessa de uma vida glamourosa é enfatizada em “almeja uma 

vida incrível com o seu Sugar Daddy, aproveitando cada momento único com muito 

carinho, elegância, luxo e sofisticação”.  

 
22 Embora saibamos que, pela perspectiva discursiva, as palavras não têm um sentido exato ou literal, 

apoiamo-nos nesses dois dicionários para compreender o processo de produção de sentidos no site 

analisado. Dicionários consultados em 20 de setembro de 2021. 
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Na aba “O que é um Sugar Daddy”, a formulação verbal : “Se você chegou até 

aqui, é porque você realmente quer saber sobre o que se trata o estilo de vida Sugar, 

começando é claro, pelo Sugar Daddy ou, em tradução livre, ‘Papai de Açúcar’23” 

convoca o possível candidato a  se tornar um “papai de açúcar” e o uso de “você” confere 

um efeito de sentido de proximidade, de que o site “fala” diretamente com um possível 

sugar daddy. 

A formulação verbal “como todos sabemos, os relacionamentos Sugar estão em 

alta no Brasil, com uma vasta gama de homens poderosos e mulheres incríveis – inclusive 

famosos(as), se conectando através do MeuPatrocínio a fim de estabelecer uma relação 

transparente, sem joguinhos e baseada em benefícios mútuos24 enfatiza a crescente 

popularidade desse tipo de relacionamento e, por conseguinte do, site, inclusive entre 

pessoas conhecidas do grande público, produzindo o efeito de sentido de confiabilidade. 

Segundo o MeuPatrocínio, há uma “vasta gama de homens poderosos” e de mulheres 

“incríveis” disponíveis, a fim de começar uma relação “transparente”, “sem joguinhos” e 

pautada em “benefícios mútuos”.  

Ou seja, o site deixa bem claro que se trata de um tipo de relacionamento cujos 

objetivos são bem definidos: aos homens cabe oferecer estabilidade financeira, presentes 

e viagens e/ou melhores oportunidades no setor profissional, às sugar babies e elas, em 

troca, lhes oferecem a juventude e a beleza. Esse sentido de que se trata de um tipo de 

relação em que ambas as partes se beneficiam deriva da expressão “benefícios mútuos” 

Na Figura 5, a formulação visual de um homem bem vestido e supostamente 

bem-sucedido profissionalmente se entrelaça à formulação verbal: “o verdadeiro Sugar 

Daddy é um homem experiente, confiante e bem-sucedido, que trabalha muito, e por isso, 

é muito próspero. Um Daddy gosta de compartilhar suas riquezas, conhecimentos e 

momentos com a sua Sugar Baby”. O que ressoa, nessa formulação verbal, é que pode 

haver homens que não se encaixam nesse perfil e somente são daddies autênticos, os ricos 

e que não se importam em dividir, além do dinheiro, sua experiência de vida e momentos 

prazerosos com a “sua” baby.  

Para evitar que candidatos que não se enquadram nesse perfil se inscrevam no 

site, questiona-se: “Isso quer dizer que todo homem maduro e rico é um Sugar Daddy? 

 
23 Disponível em: < https://www.meupatrocinio.com/o-que-e-sugar-daddy/> acesso em 20 de novembro 

de 2021.  
24Disponível em: https://www.meupatrocinio.com/o-que-e-sugar-daddy/. Acesso em: 20 de novembro de 

2021.  

https://www.meupatrocinio.com/o-que-e-sugar-daddy/
https://www.meupatrocinio.com/o-que-e-sugar-daddy/
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Não! A generosidade é o que pode diferenciar um Sugar Daddy de um Salt Daddy (termo 

que caracteriza um Daddy mão-de-vaca”. Essa distinção limita o cadastro no site, tendo 

em vista que ele “avisa” que só podem ser daddies homens bem estabilizados 

financeiramente, pois a eles cabe prover a baby de mimos, presentes e viagens.  

 

Figura 5: aba “O que é um Sugar Daddy” 

 

Disponível em: https://www.meupatrocinio.com/o-que-e-sugar-daddy/> Acesso em: 22 de novembro de 

2021.  

 

Esse efeito de sentido é reforçado em: “Portanto, quando uma mulher jovem, 

determinada e com objetivos esclarecidos, uma Sugar Baby procura por um homem 

maduro, generoso e com um networking muito bem estabelecido, um Sugar Daddy, ela 

espera aprender coisas novas, ganhar mimos e viver momentos incríveis em viagens pelo 

mundo”. Trata-se, portanto, de uma relação em que os objetivos estão bem claros desde 

o início: a Sugar Baby é discursivizada como uma mulher jovem, determinada e que tem 

objetivos bem estabelecidos (luxo, sofisticação, dinheiro), que procura por um homem 

mais velho e experiente, com uma boa rede de contatos no âmbito profissional e disposto 

a financiar os seus luxos e desejos. Logo, poder-se-ia dizer que o dinheiro exerce forte 

poder sobre os sujeitos, sendo possível comprar tudo que ele permitir, inclusive a 

companhia de uma jovem baby determinada.  

O site enfatiza, ainda, que sendo o daddy um homem atarefado e com uma 

rotina árdua de trabalho e, estando cansado e estressado, ter uma baby, mudaria seu humor 

e o proporcionaria vivenciar experiências jamais vividas, pois ela o tiraria da rotina. A 

transparência e a honestidade no relacionamento é enfatizada em “o Sugar Daddy sabe o 

https://www.meupatrocinio.com/o-que-e-sugar-daddy/
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que pode proporcionar para sua Baby e a Sugar Baby sabe o que pode proporcionar para 

seu Daddy25”, não havendo, assim, cobranças e mal entendidos. A formulação “mais uma 

vez, todo mundo sai ganhando!”, enfatiza o ganho de ambas as partes, pois tudo é 

previamente determinado.  

Apesar de a aba “falar” diretamente com o possível daddy, evidencia-se ainda, 

que é a baby que faz a escolha, isto é, é ela quem “procura” o daddy, que, em troca, deve 

trazer para o relacionamento sua experiência de vida, além de bens materiais. Esses 

dizeres produzem o efeito de sentido de honestidade e de transparência tanto da relação 

quanto do site. 

 Na aba “Você é uma sugar mommy?” (Figura 6), a mommy é discursivizada 

como uma bela mulher elegante que, assim como o daddy, é bem sucedida 

profissionalmente e merece, portanto, aproveitar a vida, sair da rotina estressante e, para 

isso, conta com a companhia de um baby. Note-se que a mommy discursivizada pelo site 

é relativamente jovem e está dentro dos padrões estéticos prezados na atualidade 

(magreza, loira, branca). 

Ela está ao lado de um rapaz possivelmente mais jovem, de bruços ao sol, numa 

praia paradisíaca e é tratada por “você”, produzindo o efeito de sentido de 

proximidade/intimidade, interpelando-a a se cadastrar no site como uma Sugar Mommy.  

 

Figura 6: Aba “Você é uma Sugar Mommy?” 

 

Disponível em: https://www.meupatrocinio.com/sugar-mommy/> Acesso em: 22 de novembro de 2021.  

 

 
25 Disponível em: https://www.meupatrocinio.com/o-que-e-sugar-daddy/. Acesso em: 20 de novembro de 

2021.  
 

https://www.meupatrocinio.com/sugar-mommy/
https://www.meupatrocinio.com/o-que-e-sugar-daddy/
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Chama a atenção o fato de que nessa formulação visual, somente a mulher tem 

o rosto mostrado, além disso, essa aba não mostra as vantagens de ser uma mommy, como 

faz com o Sugar Daddy. Acreditamos que isso se deve, principalmente, porque o foco 

dos relacionamentos sugar e, logo, do site, é o par homem mais velho/mulher mais jovem, 

configuração de par romântico mais comum na sociedade patriarcal.  

Na aba “O que é uma Sugar Mommy? (Figura 7), as formulações visuais dão 

lugar de destaque à mulher, significada em todas elas como bonita, sofisticada e 

elegantemente vestida. 

 

Figura 7: Aba “O que é uma Sugar Mommy” 

 

Disponível em: https://www.meupatrocinio.com/sugar-mommy/> Acesso em: 22 de novembro de 2021.  

 

 A primeira formulação visual ressoa a elegância, o luxo e a sofisticação das 

Sugar Mommies. Esse sentido deriva das vestimentas, do chapéu, do carro, da joia que 

ostenta no braço e da postura altiva. Esse sentido é reforçado pela formulação verbal 

“você é experiente, madura e confiante. Já trilhou muitos caminhos e, hoje, é uma mulher 

bem-sucedida”, que coloca em oposição o passado e o presente: antes, jovem, 

inexperiente e em começo de carreira e no presente, madura, decidida e bem-sucedida 

profissionalmente e, por isso mesmo, uma potencial Sugar Mommy. 

A partir de suas vestes na cor preta, outro sentido seria um possível luto, ou 

seja, a bela mulher que, com a morte do marido, torna-se a popularmente conhecida como 

“viúva rica” e, por herdar os bens materiais do marido, pode se candidatar à mommy.  

 No segundo quadro da Figura 7, a formulação visual de um casal aponta para 

sentidos de que se trata de um relacionamento sugar, pois se trata de um casal em que a 

https://www.meupatrocinio.com/sugar-mommy/
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mulher está à frente, ressoando sentidos de que é ela quem comanda o relacionamento, 

porque tem melhores condições financeiras. Esse sentido também deriva da formulação 

verbal “Você trabalha muito e tem pouco tempo para você. Quando tem, prefere estar 

com alguém decidido, atraente e agradável”, em que a ênfase dada é a falta de tempo da 

mulher devido aos compromissos profissionais. 

O baby é significado como decidido, atraente e agradável, isto é, como um 

homem sedutor e que conhece bem o lugar que ocupa no relacionamento, ou seja, quando 

se cadastra no site, ele aceita as “regras do jogo”.  Assim como as babies mulheres, ele 

também troca a juventude por presentes, viagens e mimos.  

O sentido de que é a mommy que comanda o relacionamento também é 

evidenciado no terceiro quadro da Figura 7, em que pode ser vista uma mulher 

elegantemente vestida e, atrás, dela, a formulação visual de um homem cujo rosto não é 

mostrado. A formulação verbal: “cansada de ir nos mesmos lugares e não ter quem te 

acompanhe no que realmente gosta? Aqui você encontra o parceiro ideal” “fala” 

diretamente com a possível mommy, convidando-a a se cadastrar no site, com a promessa 

de encontrar um “parceiro ideal”, significado, como já mencionamos, como um homem 

atraente e agradável. 

Além disso, aponta para sentidos de que a mommy é solitária e tem uma rotina, 

por vezes, enfadonha, apesar de ser bem sucedida profissionalmente. Essas formulações 

apontam ainda, para sentidos segundo os quais, mesmo ocupando o lugar de mommies, 

isto é, de provedoras/patrocinadoras, as mulheres precisam da companhia masculina. 

Esses já ditos sinalizados pelas formulações verbais e visuais ressoam a fragilidade 

feminina e de que mesmo a mulher possuindo o poder instituído pelo dinheiro (essencial 

dentro dos relacionamentos açucarados) ela precisa, necessariamente, da 

companhia/proteção masculina. 

  Na aba “Relacionamento sugar” (Figura 8), a formulação verbal: “saber o que 

quer e saber o que pode oferecer. Isso é ser sugar!” sinaliza para sentidos de que tanto 

babies como mommies têm bem definido o que desejam e o que podem oferecer nesse 

tipo de relacionamento. A formulação verbal “conheça agora sobre esse mundo” convoca 

aquele que navega na rede, a saber um pouco mais sobre esse tipo de relacionamento. 

 

Figura 8: Aba “Relacionamento Sugar” 
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Disponível em: < https://www.meupatrocinio.com/relacionamento-sugar/> Acesso em: 24 de novembro de 

2021. 

As formulações verbais se entretecem às não verbais, delineando, assim, o 

relacionamento em questão. No primeiro quadro, a formulação visual de um homem 

atarefado, que organiza pertences para uma possível viagem seguida da formulação verbal 

“relacionamentos pré-definidos e expectativas atendidas com benefícios mútuos” 

sinalizam para sentidos de que se trata de uma “troca/acordo” em que ambas as partes 

sabem bem o que querem e podem tirar vantagens desse tipo de relacionamento. 

No segundo quadro, as babies são significadas como “mulheres jovens, bonitas 

e ambiciosas, de muito bom gosto, que apreciam honestidade e transparência”, sentido 

reforçado pela formulação visual de um corpo feminino no mar. Poder-se-ia dizer que o 

site faz ecoar sentidos relacionados ao corpo feminino como objeto sexual, fazendo ecoar 

já ditos entranhados na formação social, que subjugam esses corpos.  

Quando se trata dos daddies (terceiro quadro da Figura 8), a formulação visual 

de um homem de terno que segura um buquê de rosas vermelhas, sinalizam para o sucesso 

profissional e para o amor romântico. A formulação verbal “homens bem-sucedidos e 

generosos patrocinadores que procuram uma princesa para cortejar” sinalizam, mais uma 

vez, para discursos, segundo os quais, não é qualquer homem que pode se cadastrar como 

daddy, mas somente os ricos e generosos, que se dispõem a “patrocinar” a mulher.  

https://www.meupatrocinio.com/relacionamento-sugar/
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Esses discursos reforçam o sentido de vida de sonho/de contos de fada, pois os 

daddies buscam uma “princesa” para cortejar. Segundo o Dicionário Caldas Aulete On-

line, cortejar significa: “1. Fazer a corte a; tentar conquistar (mulher); GALANTEAR: 

[...] 2. Lisonjear, obsequiar, visando obter algo; tratar com cortesia, por interesse; 

ADULAR26.” Logo, o daddy busca conquistar a baby, tratando-a como uma “princesa”, 

isto é, com cortesia e lisonjas, buscando obter algo em troca. No entanto, o site faz circular 

sentidos de que babies são ambiciosas e interesseiras, pois enquanto o daddy busca uma 

“princesa” para galantear, elas buscam dinheiro e comodidade.  

Na sequência da página (Figura 9), o site significa os relacionamentos sugar como 

“normais”, isto é, que não fogem à regra, às normas impostas pela sociedade. Porém, o 

uso das reticências sugere que se trata de algo mais, isto é, apontam para a continuidade 

do pensamento. Trata-se, então, de um relacionamento “com um toque de doçura”, 

encaminhando o sentido e aquele que visita o site para os relacionamentos “açucarados”. 

 Com o uso de perguntas retóricas, o site não busca uma resposta do visitante, mas 

o estimula a refletir do sujeito sobre seus relacionamentos afetivos anteriores. Para tanto, 

coloca em oposição “doar demais” X “receber de menos”, “aparência” X “afinidade”, a 

fim de convencê-lo de que, nos relacionamentos sugar, isso não acontece, pois tudo é 

previamente acordado e o baby ou o daddy/mommy recebem exatamente o que 

desejam/esperam. A última pergunta “Por que então, perder tempo com quem não busca 

o mesmo que você”? produz o efeito de sentido de que nos relacionamentos sugar não se 

“perde” tempo, isto é, são ideais porque  tudo é “combinado” e não há “mal entendidos”.  

O que ressoa, pelo funcionamento da memória discursiva, são sentidos sobre 

relacionamentos tidos como “normais”, que nem sempre atendem aos anseios de homens 

e mulheres, tendo em vista que, frequentemente, um dos envolvidos dá mais do que recebe 

ou ainda, mantêm-se as aparências, configurando, segundo o site, uma “perda de tempo”.  

Por esse viés, os relacionamentos sugar são considerados bem-sucedidos, 

porque estão pautados na honestidade e transparência, isto é, as expectativas são alinhadas 

antes mesmo de o relacionamento começar. Dito de outra forma, ambos sabem o que 

querem e o que podem oferecer, sem culpa por seus desejos e/ou intenções. Desse modo, 

o baby deixa bem claro o que quer/deseja/precisa  e o daddy/mommy o que pode oferecer. 

Trata-se, portanto, de uma troca: segurança financeira e até mesmo emocional por 

companhia, beleza e juventude. 

 
26 Disponível em: https://aulete.com.br/cortejar> Acesso em 20 de novembro de 2021. 

https://aulete.com.br/cortejar
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Figura 9: aba “Relacionamento Sugar” 

 

Disponível em: https://www.meupatrocinio.com/relacionamento-sugar/> Acesso em 20 de novembro de 

2021.  

 

 A aba “Como conquistar um homem rico” (Figura 10) apresenta a “fórmula” para 

conquistar um homem rico.  

 

Figura 10: Aba “Como conquistar um homem rico” 

 

Disponível em: https://www.meupatrocinio.com/como-conquistar-um-homem-rico/> acesso em 20 de 

novembro de 2021.  

  

 A formulação visual de um casal heterossexual que deixa um carro de luxo e parte 

em direção a um jatinho, encaminha para sentidos de uma vida de sonho e em que o luxo 

e a sofisticação são permanentes. O que ressoa são sentidos de que os relacionamentos 

sugar são relacionamentos completos, porque suprem tudo o que ambos necessitam. A 

https://www.meupatrocinio.com/relacionamento-sugar/
https://www.meupatrocinio.com/como-conquistar-um-homem-rico/
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formulação verbal “tudo o que você precisa para conquistar um homem rico” explica o 

passo a passo para conquistar um sugar daddy. 

 Segundo a plataforma, a pergunta: “Como conquistar um homem rico?”  já passou 

pela cabeça “de todas nós”, significadas como mulheres que desejam conhecer o mundo 

e frequentar os melhores restaurantes do mundo, isto é, aquelas que desejam viver uma 

vida luxuosa, cheia de facilidades e desvinculada das adversidades da vida.  

 

Como Conquistar Um Homem Rico? 

Essa pergunta já passou pela cabeça de todas nós - mulheres que querem viver 

o melhor da vida, viajar pelo mundo e frequentar os melhores e mais chiques 

restaurantes do globo, certo? E se eu te disser que relacionamentos com 

milionários estão longe de serem apenas mais um sonho? Nesse artigo, vamos 

conhecer as melhores e mais eficientes maneiras de conseguir um homem rico 

para chamar de seu! 27 

 

A formulação “E se eu te disser que relacionamentos com milionários estão 

longe de serem apenas um sonho?”  é dirigida diretamente àquela que está visitando o 

site, produzindo um efeito de sentido de proximidade e de que uma vida plena de bens 

materiais é perfeitamente possível. Contudo, apagam outros possíveis sentidos como o de 

amor romântico, em que o interesse não são apenas os bens materiais. 

“Nesse artigo, vamos conhecer as melhores e mais eficientes maneiras de 

conseguir um homem rico para chamar de seu” convoca a interessada a se informar/saber 

mais sobre os relacionamentos açucarados, bem como conhecer as “melhores e mais 

eficientes maneiras” de “conseguir um homem rico para chamar de seu”.  

O uso do pronome possessivo indica a relação de posse entre a sugar baby e a 

coisa possuída (homem rico) e encaminha para sentido de que a mulher é interesseira, 

pois ela busca esse “objeto de desejo”, isto é, uma espécie de salvador (daddy) que pode 

lhe permitir realizar sonhos, como o de viajar e aproveitar o melhor que o mundo tem 

para oferecer. 

Mas onde encontrar um milionário para um relacionamento açucarado, se eles 

são discretos, reservados e com a agenda corrida? A resposta seria apostando em 

plataformas de confiança, afinal, de aplicativos de encontros casuais, a internet está cheia. 

Nesse sentido, o MeuPatrocínio se autodefine como “site de relacionamento para homens 

ricos e mulheres decididas que quer mostrar à mulher brasileira que ela merece todos 

 
27 Disponível em: https://www.meupatrocinio.com/como-conquistar-um-homem-rico/. Acesso em: 20 de 

novembro de 2021.  

https://www.meupatrocinio.com/como-conquistar-um-homem-rico/
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os mimos em um relacionamento [grifo nosso]28” e delimita quem são os usuários e 

possíveis candidatos aos relacionamentos sugar: um homem rico, que busca mulheres 

jovens, bonitas e sempre disponíveis para acompanhá-lo e uma mulher decidida, 

claramente interessada no luxo e na comodidade que o dinheiro pode oferecer.  

O que nos chama atenção é a formulação “mostrar à mulher brasileira” que pode 

reverberar dizeres sobre o turismo sexual/prostituição, no Brasil. O sentido de 

merecimento é o argumento final utilizado para convencê-la de que ela pode obter tudo o 

que deseja (ser mimada) por meio desse tipo de relacionamento. No entanto, esses 

discursos que reverberam no fio do discurso apagam os sentidos atribuídos às lutas por 

equidade e pelos direitos das mulheres, significando-as como interesseiras, isto é, como 

mulheres cujo único objetivo é atender/satisfazer suas vontades/desejos tendo um homem 

rico para chamar de seu. 

Na Figura 11, a formulação verbal “Mas espera! Será que o Brasil Tem 

Milionários Para Mim?” traz, para a cena do discurso, a candidata à sugar baby. É como 

se ela perguntasse diretamente ao MeuPatrocínio onde estão os homens ricos para 

“chamar de seu”. Para responder à pergunta, o site traz um infográfico, com a distribuição 

de milionários pelas diferentes regiões do país. Esse tipo de texto, que associa 

formulações verbais e visuais, é utilizado com bastante frequência no meio jornalístico 

com o objetivo de mostrar que aquilo que se está dizendo é uma verdade incontestável. 

Discursivamente, podemos dizer que ele funciona como argumento de autoridade, para 

produzir o efeito de sentido de verdade. 

 

Figura 11: Aba “Um homem rico para chamar de seu” 

 
28 Disponível em: https://www.meupatrocinio.com/como-conquistar-um-homem-rico/> acesso em: 20 de 

novembro de 2021.  

https://www.meupatrocinio.com/como-conquistar-um-homem-rico/
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Disponível em: https://www.meupatrocinio.com/como-conquistar-um-homem-rico/> acesso em 20 de 

novembro de 2021. 

 

 Ao lado do mapa (baseado no PIB, de 2017), possivelmente formulado 

pelo próprio site, um texto, em que são trazidas informações “relevantes” para as 

candidatas a sugar baby, tais como: a posição do Brasil no ranking dos milionários do 

mundo; o surgimento de 23 mil milionários diariamente, no país (sendo a grande maioria 

homens); a existência de 155, 4 mil milionários, em 2017.  

Esses dados, o mapa e as formulações verbais “então, relaxe, milionários em 

território nacional nós temos de sobra!” e “tem bastante homem rico na sua região, não é 

mesmo? Isso é ótimo”, respondem à questão inicial (“Mas espera! Será que o Brasil Tem 

Milionários Para Mim?”), produzindo o efeito de sentido de que é muito provável que 

haja um milionário à espera para a sugar baby chamar de seu. 

A Universo Sugar é outra rede de relacionamentos sugar, que assim se apresenta, 

na aba “Quem Somos” 

O Universo Sugar é a rede de relacionamento que mais cresce no Brasil. Foi 

criada para unir Sugar Daddies — homens maduros e bem-sucedidos 

com Sugar Babies — mulheres que gostam de conforto e segurança financeira 

em seus relacionamentos. Além disso, as jovens enxergam nestes homens, a 

possibilidade de alcançar objetivos pessoais como: carreira, sucesso e projeto 

de vida.29  

 

Como pode ser observado, assim como no MeuPatrocínio, a rede de 

relacionamentos tece um imaginário dos possíveis candidatos a sugar baby ou sugar 

daddy. São mulheres que anseiam por uma vida confortável e segura economicamente, 

 
29 Disponível em: https://www.universosugar.com/quem-somos/. Acesso em: 30 de maio de 2021 

https://www.meupatrocinio.com/como-conquistar-um-homem-rico/
https://www.universosugar.com/quem-somos/
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além de sucesso profissional, o que pode ser proporcionado por homens de mais idade 

que já estão estabilizados economicamente.  

Nessa aba, não há qualquer menção às mommies, o que aponta para efeitos de 

sentido de que há muito mais mulheres jovens procurando por daddies do que homens 

procurando por mulheres mais velhas, ressoando o preconceito pautado numa lógica 

patriarcal e machista, em que o padrão é mulher mais jovem e homem mais velho. 

A formulação verbal “rede de relacionamento que mais cresce no Brasil” vende 

a ideia de que a Universo Sugar é a mais popular nesse nicho de mercado e que ao se 

cadastrar nela, tanto babies como daddies atingirão seus objetivos. Na página inicial do 

site (Figura 12), temos a formulação visual de um casal heteronormativo 30em pose 

sensual: ela, jovem, bonita e deixando entrever parte de um dos seios. Ele, um homem 

aparentemente bem-sucedido, que parece estar observando o corpo da mulher, com olhar 

de desejo. Essas formulações visuais apontam para os sentidos de sensualidade, de 

voluptuosidade. 

 

Figura 12: Tela inicial do Universo Sugar 

 

Disponível em: https://www.universosugar.com/> acesso: 01 maio 2021.  

 
30 Heteronormativo: Refere-se ao fato de que somente as relações heterossexuais são consideradas normais 

perante a sociedade. Trata-se de um termo bastante usado pela comunidade LGBT nos discursos contra o 

preconceito. 

Heterosssexual: pessoa que sente atração por pessoas do sexo oposto. Disponível em: 

https://www.dicionarioinformal.com.br/diferenca-entre/heteronormativo/heterossexual/ Acesso em 02 de 

jan. de 2022. 

 
 

https://www.universosugar.com/
https://www.dicionarioinformal.com.br/diferenca-entre/heteronormativo/heterossexual/
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O argumento usado para convencer os possíveis interessados é o de que “a vida 

é curta para você não viver um relacionamento sugar”, ressoando os discursos sobre a 

brevidade/efemeridade da vida e de que todos devem ter uma experiência no universo dos 

relacionamentos sugar. O uso de “você” produz o efeito de sentido de proximidade e de 

confiabilidade, assim como no MeuPatrocínio e “Cadastre-se Grátis” interpela os 

interessados a se cadastrarem no site, que não por acaso não cobra nenhuma taxa. 

Ainda na tela inicial, a Universo Sugar discursiviza as sugar babies e os sugar 

daddies (Figura 13), apontando para sentidos de que a juventude e a beleza funcionam 

como moeda de troca para mulheres que buscam uma vida financeiramente estável, 

crescimento pessoal e profissional, além de viver “o melhor da vida” ao lado de um 

homem maduro e generoso, que passará a ocupar o lugar de “patrocinador” de sonhos.   

Esse efeito de sentido é reforçado pela formulação visual de uma mulher 

elegantemente vestida com luvas e chapéu, que sinalizam para o luxo e a sofisticação ou 

para um possível luto, e de um homem de terno e gravata borboleta, trajes normalmente 

utilizados em ocasiões formais e eventos e que encaminham para sentidos de elegância 

associada à prosperidade financeira. 

 

Figura 13: Tela inicial do Universo Sugar  

 

Disponível em: https://www.universosugar.com/> acesso: 01 maio 2021.  

 

Os sugar daddies são significados como “homens maduros, experientes e bem-

sucedidos. São generosos e não abrem mão de ter a companhia de mulheres atraentes. 

Através do relacionamento sugar buscam relações discretas e mutualmente benéficas com 

https://www.universosugar.com/
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objetivos claros e definidos”.  O que ressoa, pelo funcionamento da memória discursiva, 

são sentidos que encaminham para relacionamentos nos quais o homem 

(maduro/experiente/bem-sucedido) provê a mulher (jovem e atraente) de bens materiais 

e não se dispõe a renunciar ou desistir da sua companhia.  

Essa última palavra encaminha para sentidos de que o homem não procura um 

relacionamento duradouro, mas uma “companhia”, com quem pretende estabelecer 

“relações discretas” e benéficas para ambos e que são possíveis por meio da Universo 

Sugar. Além disso, no fio do discurso, ressoam sentidos de que se trata de uma espécie 

de contrato entre as partes, uma vez que os objetivos de cada uma delas devem ser 

conhecidos por ambas. 

No final da tela (Figura 14), o convite para o cadastro. O uso do discurso direto 

e dos verbos no imperativo (“você conhece” e “faça parte”/”cadastre-se”) produzem o 

efeito de sentido de proximidade e de ordem. Em: “aqui você conhece pessoas decididas 

e que querem viver um relacionamento com benefícios mútuos, tudo é alinhado de forma 

clara e objetiva”, o que se ressalta, assim como no MeuPatrocínio, é que o site é o lugar 

ideal para encontrar babies e daddies que sabem exatamente o que desejam desse tipo de 

relacionamento.  

 

Figura 14: Tela inicial da Universo Sugar  

 

Disponível em: https://www.universosugar.com/> acesso: 01 maio 2021.  

 

Assim como no MeuPatrocínio, a Universo Sugar deixa bem claro que nesse tipo 

de relacionamento, os envolvidos têm objetivos bem delineados e que devem ser 

totalmente atendidos. Dessa forma, podemos dizer que há uma espécie de “contrato” entre 

as partes, ou seja, as sugar babies podem desfrutar dos benefícios materiais 

https://www.universosugar.com/
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proporcionados por um homem maduro e bem-sucedido 

profissionalmente/financeiramente. Eles, por sua vez, podem usufruir da companhia de 

mulheres jovens e bonitas. Há, portanto, direitos e deveres a serem cumpridos.  

 Na aba “Relacionamento Sugar” (Figura 15), o usuário é conduzido a conhecer 

mais sobre a história desses relacionamentos. Logo, no início da página, a formulação 

visual de uma mulher vestindo traje de festa com o corpo semidesnudo e de um homem 

que tem sua identidade velada, ressoam discursos sobre a heterossexualidade como 

padrão. Além disso, essa formulação visual aponta para sentidos de que o daddy deve se 

manter no anonimato, pois sendo ele um homem de negócios, deve ser discreto e evitar 

se mostrar demasiadamente: 

 

Figura 15: Aba “Relacionamento Sugar” 

 

Disponível em: https://www.universosugar.com/relacionamento-sugar/> Acesso em: 27 de novembro de 

2021.  

O site enfatiza que, no Brasil, “promove a união exclusivamente entre os Sugar Daddies 

e as Sugar Babies31”, não oferecendo a opção para mulheres mais velhas que desejam 

encontrar um baby. 

 Segundo o site, os relacionamentos sugar ou sugar dating constituem “namoros 

de açúcar”, que têm se tornado bastante populares na Europa e nos Estados Unidos e vem 

abrindo um importante nicho também no Brasil, por meio de sites especializados: 

 

RELACIONAMENTO SUGAR, O SEU SIGNIFICADO 

Relacionamento Sugar ou Sugar Dating— significa “namoro de açúcar” – 

muito comum na Europa e nos Estados Unidos, o estilo de relacionamento 

ganha o mercado brasileiro através dos sites de encontros sugar – O Universo 

 
31 Disponível em: https://www.universosugar.com/relacionamento-sugar/> acesso em 27 de novembro de 

2021.  

https://www.universosugar.com/relacionamento-sugar/
https://www.universosugar.com/relacionamento-sugar/
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Sugar é uma Rede social que une homens endinheirados e mulheres neste 

relacionamento moderno32. 

 

 

    O Universo Sugar é discursivizado como uma rede social que tem por objetivo 

unir, num relacionamento “moderno”, homens endinheirados a mulheres.Essa 

formulação apaga a presença de mommies e que à mulher, no site, cabe somente o lugar 

de baby. Logo, o site explicita que essa é uma característica da hipermodernidade, pois é 

explicitamente baseado em interesses, de ambas as partes, essa formulação evidencia que 

a mulher que opta aos relacionamentos sugar, não ocupa um papel de interesseira com 

vistas ao dinheiro, pois nesse tipo de relacionamento há uma troca e que ambos não devem 

se sentir culpados e/ou serem julgados por seus objetivos dentro do relacionamento, 

desde, é claro, que estejam alinhados entre os dois.  

 Sobre os mútuos benefícios, digamos direitos e deveres, temos:  

 

As Sugar Babies (mulheres), desfrutam dos benefícios do estilo de vida de 

homem maduro, rico e bem-sucedido. Já os Sugar Daddies, têm o prazer de 

estar ao lado de uma mulher jovem e atraente. As vantagens de um 

relacionamento sugar, é que além dos ganhos materiais e estilo de vida que um 

homem bem-sucedido propõe para as mulheres, as sugar babies podem contar 

com benefícios a longo prazo, como por exemplo, a orientação profissional, 

Network e consultoria de carreira, e suporte para realização de projetos de 

vida33.  

 

 Mas cabe lembrar que, em território brasileiro, esse tipo de relação surge com um 

propósito: o de suprir necessidades pessoais. O site, ao contrário do MeuPatrocínio, não 

discursiviza como um acordo, mas como um contrato de afeto em que “uns buscam 

preencher necessidades afetivas de companhia, carinho, atenção e amizade [os daddies]. 

Outros [as babies] estão à procura do consumismo, segurança ou patrocínio/suporte para 

realizar um sonho”.  Tal formulação coloca a mulher no lugar de interesseira, pois 

enquanto o homem busca amizades, carinho e atenção, ela busca suprir suas necessidades 

a partir do dinheiro.  

 Na figura 16, o site apresenta os daddies, evidenciamos aqui que se tratam de 

homens maduros, o que não significa ser velho, pois de acordo com o exposto os daddies 

encontram-se, normalmente entre 30 e 60 anos de idade. Segundo o Estatuto do Idoso 

(2009) proposto pelo Ministério da Saúde a partir do Artigo 1, é considerado idoso as 

 
32 Disponível em: https://www.universosugar.com/relacionamento-sugar/> acesso em 27 de novembro de 

2021. 
33 Disponível em: https://www.universosugar.com/relacionamento-sugar/> acesso em 27 de novembro de 

2021. 

https://www.universosugar.com/relacionamento-sugar/
https://www.universosugar.com/relacionamento-sugar/
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pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos. São discursivizados pela plataforma 

como homens generosos, que dispostos a bancar suas companheiras, além de presentes, 

patrocinam projetos pessoais ou profissionais.  

 

Figura 16: Aba “Sugar Daddy” 

 

Disponível em: https://www.universosugar.com/seja-um-sugar-daddy/o-que-e-um-sugar-daddy-e-seu-

significado/> acesso em 27 de novembro de 2021.  

 

 Apontando para a origem do termo “Relacionamento sugar” é em 1908, o ano 

em que a expressão “Sugar Daddy” surgiu com o casamento de Alma Brettville (27 anos) 

e Adolph Spreckles (51 anos), em que ela o chama de Sugar daddy (papai de açúcar) pois 

ele era herdeiro de uma fábrica de açúcar. Desde então, “os americanos o adotaram para 

classificar como patrocinador e patrocinada em termos morais e sociais”34. Na figura 17, 

podemos conhecer os primeiros protagonistas do relacionamento sugar.  

 

Figura 17: Aba “Sugar Daddy” 

 
34 Disponível em: https://www.universosugar.com/seja-um-sugar-daddy/o-que-e-um-sugar-daddy-e-seu-

significado/> acesso em 27 de novembro de 2021.  

https://www.universosugar.com/seja-um-sugar-daddy/o-que-e-um-sugar-daddy-e-seu-significado/
https://www.universosugar.com/seja-um-sugar-daddy/o-que-e-um-sugar-daddy-e-seu-significado/
https://www.universosugar.com/seja-um-sugar-daddy/o-que-e-um-sugar-daddy-e-seu-significado/
https://www.universosugar.com/seja-um-sugar-daddy/o-que-e-um-sugar-daddy-e-seu-significado/
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Disponível em: https://www.universosugar.com/seja-um-sugar-daddy/o-que-e-um-sugar-daddy-e-seu-

significado/> acesso em 27 de novembro de 2021. 

 

 Nesse sentido, os protagonistas do relacionamento sugar: Sugar Daddy e Sugar 

Baby ganharam espaço, visto que, nos últimos anos as relações vêm se modificando, 

dando lugar a novos tipos de relacionamentos. O site, então, aponta a diferença dos 

relacionamentos sugar e as relações tradicionais e que o primeiro está pautado no 

imediatismo das condições acordadas e que, os casais que aderem a esse tipo de relação 

ficam cientes do seu papel e das expectativas do parceiro. Logo, “para a relação funcionar, 

o Sugar Daddy deve ser generoso financeiramente com a sua Sugar Baby, enquanto essa 

será sua companheira.” 

  Na aba “Sugar Baby” temos a discursivização das babies que, “são mulheres 

jovens e encantadoras que buscam viver as melhores experiências da conquista e do 

romance, fazem questão um belo presente, viagens e uma vida confortável sem 

preocupações35.” 

 É a sugar baby que escolhe se relacionar com homens mais velhos e ricos, pois 

é dona de suas vontades e busca disfrutar de um estilo de vida que só os relacionamentos 

sugar podem proporcionar.  E, dentro desse Universo Sugar quem conduz a relação é a 

mulher, “se ela se portar como uma mercadoria, ela será tratada como tal. Porém, se ela 

se mostrar companheira, e souber conquistar a confiança do Sugar Daddy, ela poderá ter 

muito mais que mimos”. A formulação exposta no site, elucida que o modo como a 

mulher se comporta perante a sociedade legitima o modo como deve ser tratada, estando 

 
35 Disponível em: https://www.universosugar.com/seja-uma-sugar-baby/o-que-e-uma-sugar-baby-e-seu-

significado/> Acesso em: 27 de novembro de 2021.  

https://www.universosugar.com/seja-um-sugar-daddy/o-que-e-um-sugar-daddy-e-seu-significado/
https://www.universosugar.com/seja-um-sugar-daddy/o-que-e-um-sugar-daddy-e-seu-significado/
https://www.universosugar.com/relacionamento-sugar/sugar-daddy/
https://www.universosugar.com/relacionamento-sugar/sugar-baby/
https://www.universosugar.com/seja-uma-sugar-baby/o-que-e-uma-sugar-baby-e-seu-significado/
https://www.universosugar.com/seja-uma-sugar-baby/o-que-e-uma-sugar-baby-e-seu-significado/
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pré-disposta a pagar por tal comportamento e escolha, para que assim conquiste um 

patrocinador de sonhos. 

  Na aba “Quem somos” temos a escolha lexical que chama a atenção é o verbo 

“unir”, que aponta para o efeito de sentidos de que tanto babies como daddies existem, 

mas ainda não se encontraram, o que é possibilitado pelo site. Na formulação verbal 

“temos o compromisso de proporcionar sempre a melhor experiência para o usuário. Unir 

pessoas com interesses comuns e com objetivos claros. Além de tornar a sociedade mais 

aberta no que diz respeito às escolhas, interesses e necessidades36”, sinalizando que, sendo 

os sujeitos donos de suas escolhas e interesses, não cabe julgamentos. Esse efeito de 

sentido de juntar/reunir duas pessoas com interesses e objetivos comuns e que ainda não 

se encontraram é reforçado. Para tanto, a rede de relacionamento se compromete a 

oferecer os melhores serviços, além de desestabilizar sentidos já enraizados na nossa 

formação social e segundo os quais, relacionamentos afetivos não podem/não devem ser 

pautados em interesses e necessidades/escolhas pessoais. Contudo, torna-se perceptível o 

atravessamento do dinheiro/capitalismo em todas as instâncias afetivas dos sujeitos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36 Disponível em: https://www.universosugar.com/quem-somos/. Acesso em 30 de maio de 2021. 

https://www.universosugar.com/quem-somos/
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CAPÍTULO III 

SEDUÇÃO (RE)INVENTADA: TEMPOS DE SUGAR  

 

“Se eu fosse homem, não me questionariam” 

Marisa Araújo (Revista Veja, 2019) 

 

 

 O objetivo deste capítulo é verificar as redes de memória que se instauram sobre 

a mulher e seu corpo nos sites de relacionamentos sugar. Desse modo, em 3.1., abordamos 

as condições de produção dos discursos, que compreendem, em sentido estrito, o contexto 

imediato, isto é, as circunstâncias da enunciação. Em sentido amplo, consideramos o 

contexto sócio-histórico-ideológico nos quais os discursos foram produzidos e o 

funcionamento da memória discursiva, que torna possível todo dizer, Orlandi (2015, p. 

30). Buscamos também compreender como as revistas das quais recortamos os textos se 

significam e são significadas, com base em Oliveira e Garcia (2014), Benetti (2007), 

Augusti (2005) e Mira (2001). 

Em 3.1.1. e 3.1.2, procedemos ao gesto analítico, compreendendo as reportagens 

– “Sugar mommies: Conheça as mulheres que pagam por amor e sexo” e “O amor nos 

tempos do ‘sugar’”, que circularam na Revista Marie Claire (16 de agosto de 2017) e na 

Revista Veja (20 de setembro de 2019), respectivamente – como textos no interior dos 

quais emergem discursos. Conforme adiantamos na introdução deste trabalho, dividimos 

os textos em sequências discursivas (doravante SDs) definidas por Courtine (2009, p. 55), 

como “[...] sequências discursivas orais ou escritas de dimensão superior à frase”, 

recortadas de um campo discursivo. Para dar conta do não-verbal, apoiamo-nos nos 

estudos de Lagazzi (2009; 2011), que também como adiantamos, estuda como diferentes 

materialidades significantes se imbricam no processo de produção dos sentidos.  

 

3.1. Condições de Produção dos Discursos 

 

As revistas digitais surgiram com o advento da tecnologia, com a finalidade de 

atender um público diferenciado que prefere se manter informado a partir de um simples 

clique, isto é, que prefere ler aquilo que lhe interessa nas telas dos computadores, celulares 

e tablets ao invés de manusear papel, seja pela falta de tempo ou porque preza pela 

sustentabilidade do planeta. 
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Neste trabalho, compreendemos as revistas digitais como importante meio de 

divulgação de conteúdo e de veiculação de ideologias, uma vez que colaboram para 

sedimentar sentidos já cristalizados na nossa formação social ou para negá-los e/ou 

questioná-los.  

A revista Marie Claire (impressa) surgiu na França, no ano de 1954, com a “[...] 

intenção de trazer em suas páginas luxo e praticidade para as leitoras. De acordo com 

Buitoni, a revista foi aceita pelo público feminino, mesmo com a filosofia de quebrar 

alguns paradigmas que ainda existiam na sociedade” (OLIVEIRA; GARCIA, 2014, p. 

s/p). Como toda revista direcionada ao público feminino, desde sempre desempenhou um 

papel de companheirismo às mulheres, dando-lhes conselhos, ditando comportamentos e 

tendências de moda, entre outros. 

No Brasil, é publicada pela Editora Globo, desde abril de 1991, com edições 

mensais, direcionadas às mulheres adultas, que buscam nas revistas vínculos de amizade, 

como expressa Mira (2001, p. 43),  já que “[…] a revista é a mídia mais feminina que 

existe” Com o slogan “Chique é ser inteligente”, a revista se propõe a tratar as leitoras de 

modo diferenciado, valorizando a sua inteligência e capacidade intelectual, trazendo 

reportagens que tratam da beleza e da sexualidade, de modo a representar a ousadia das 

mulheres modernas e empoderadas, ou seja, aquelas que superam tabus e estigmas sociais.  

Segundo Oliveira e Garcia (2014, s/p)  

 
As primeiras edições brasileiras [da revista Marie Claire] surgiram em um 

período no qual a Aids avançava entre as mulheres, um dos motivos era o uso 

de drogas e relações sexuais sem o uso de preservativos. Esse tema, até então, 

era tratado com muita delicadeza pela imprensa do país. Quebrando mais um 

tabu, Marie Claire lançou uma forte campanha intitulada “Camisinha é sexy”, 

produzida pela agência de publicidade W/Brasil, na qual o principal objetivo 

era elucidar sobre o uso do preservativo por meio de um discurso erótico 

[grifo nosso]. 

 

No site que a hospeda, a revista é discursivizada como de “[...] personalidade forte, 

dirigida a mulheres inteligentes e bem resolvidas, mostra toda a riqueza do universo 

feminino ao reunir reportagens polêmicas ao glamour da moda, depoimentos reveladores 

e divertidos sobre sexo e relacionamento, informações úteis de saúde e beleza”37. Essa 

formulação verbal sinaliza para sentidos segundo os quais, a revista não é direcionada a 

qualquer mulher, mas àquelas que são fortes, inteligentes e bem resolvidas e que 

 
37  Disponível em: <http://anuncie.infoglobo.com.br/editora-globo/marcas/marie-claire.html> Acesso em 

27 de Ago. de 2020.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Editora_Globo
http://anuncie.infoglobo.com.br/editora-globo/marcas/marie-claire.html
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procuram se informar sobre assuntos que fazem parte do domínio do feminino, incluindo 

moda, beleza, sexo e relacionamento.  

A revista Veja foi criada pelo jornalista Roberto Civita, em 1968, e é publicada 

pela Editora Abril. Passando por altos e baixos em suas tiragens, adquiriu estabilidade em 

1976 quando começa a deixar de lado seu viés totalmente político e passa a dar ouvidos 

ao seu leitor (AUGUSTI, 2005). Para o autor, a revista Veja,  

 
[...] tem a maior circulação no país, dentre as revistas informativas semanais 

com grande inserção e alto poder de repercussão. É ainda a quarta maior revista 

desse segmento no mundo, sendo superadas apenas pelas americanas Time, 

Newsweek e U.S. and Wordl Report. Os leitores da revista têm nível de 

escolaridade acima da média nacional e, por isso, formam a elite do Brasil, 

influenciada por Veja na tomada de decisões. Segundo Hernandes (2004), 

os leitores do veículo estão na categoria dos ‘formadores de opinião’. 

Assim, a forma como Veja mostra realidade é reproduzida muito além dos 

próprios leitores (AUGUSTI, 2005, p.80, grifo nosso). 

 

Com distribuição semanal (quartas-feiras), a revista trata de variados temas, como, 

por exemplo, situações políticas, econômicas e culturais, estando, portanto, inscrita na 

categoria da informação/notícia. De acordo com Benetti (2007), com a maior tiragem no 

país, a revista não se enquadra nos moldes tradicionais do texto jornalístico, pois seu texto 

é fortemente permeado pela opinião, construída por meio de adjetivos, advérbios e figuras 

de linguagem.  

A revista é discursivizada, pela Editora Abril como a maior e mais relevante 

revista do país e tem por objetivo fazer “uma curadoria do que acontece de mais 

importante no Brasil e no mundo”, informando mais e melhor. Trata-se de uma revista 

“disponível na versão digital para ler no tablet ou smartphone38.” 

Diante disso, podemos dizer que as revistas citadas são direcionadas a leitores 

específicos: a Marie Claire tem tiragem mensal e está voltada a um público feminino 

específico, qual seja, o de mulheres adultas, sofisticadas e inteligentes (MIRA, 2001). 

Para tanto, aborda questões relativas à beleza e à sexualidade, no intuito de quebrar tabus 

e estigmas sociais, conforme já mencionamos.  

Já a Veja, de circulação semanal, funciona como “formadora de opinião” 

(AUGUSTI, 2005) e se diz voltada para leitores com maior grau de instrução e, portanto, 

 
38 Disponível em: 

https://www.assine.abril.com.br/portal/assinar/revistaveja?origem=google_Veja_Generico&gclid=Cj0KC

Qjws536BRDTARIsANeUZ5-YXS3-

xeO0WO3mZhQkYOAFk_ZftU8xnlBA5wKmqNvixSHCwbdn9QaAiPjEALw_wcB> Acesso em 27 de 

Ago. de 2020. 

https://www.assine.abril.com.br/portal/assinar/revistaveja?origem=google_Veja_Generico&gclid=Cj0KCQjws536BRDTARIsANeUZ5-YXS3-xeO0WO3mZhQkYOAFk_ZftU8xnlBA5wKmqNvixSHCwbdn9QaAiPjEALw_wcB
https://www.assine.abril.com.br/portal/assinar/revistaveja?origem=google_Veja_Generico&gclid=Cj0KCQjws536BRDTARIsANeUZ5-YXS3-xeO0WO3mZhQkYOAFk_ZftU8xnlBA5wKmqNvixSHCwbdn9QaAiPjEALw_wcB
https://www.assine.abril.com.br/portal/assinar/revistaveja?origem=google_Veja_Generico&gclid=Cj0KCQjws536BRDTARIsANeUZ5-YXS3-xeO0WO3mZhQkYOAFk_ZftU8xnlBA5wKmqNvixSHCwbdn9QaAiPjEALw_wcB
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para uma elite. De acordo com o autor, assim como as três maiores revistas americanas, 

a revista traz atualidades e aborda temas nas áreas de saúde, tecnologia, ciência, estilo de 

vida, negócios, política e economia. Contudo, do nosso ponto de vista, é mais direcionada 

a um público mais heterogêneo, porque pode ser encontrada, na sua versão impressa, em 

consultórios médicos e odontológicos, por exemplo, o que se por um lado impede que a 

notícia chegue “fresquinha”, por outro lhe confere o estatuto de uma das revistas mais 

“populares” do Brasil. 

Foram essas diferenças que nos chamaram a atenção, isto é, o que nos intrigou foi 

o modo como essas revistas, direcionadas a públicos distintos, discursivizaram a mulher 

e seu corpo dentro dos relacionamentos sugar.  

 

3.1.1 “Sugar mommies: Conheça as mulheres que pagam por amor e sexo” 

 

 A reportagem recortada da Revista Marie Claire intitulada “Sugar mommies: 

Conheça as mulheres que pagam por amor e sexo”, circulou no dia 16 de agosto de 2017, 

às 06h00min e foi atualizada no mesmo dia, às 15h23min, por Lu Angelo (anexo 1). No 

nosso gesto de interpretação, dividimos a reportagem em doze (12) sequências 

discursivas, conforme seguem:  

O título da reportagem constitui, por si só, um convite para conhecer as sugar 

mommies, que “pagam por amor e sexo”, ecoando sentidos segundo os quais, o dinheiro 

compra tudo, inclusive amor. Segundo a reportagem, são elas que “procuram jovens 

atraentes, que não veem problema em ser bancados por elas” e que “escolhem garotos em 

rede social para sexo ou namoro sério em que a regra é clara: quem tem o dinheiro tem o 

poder”. 

Essa SD inscreve o discurso numa FD que defende direitos iguais para ambos 

os sexos e entende que a mulher pode/é protagonista de sua vida e das suas escolhas, 

rompendo com discursos machistas pautados na dominação masculina. Contudo, 

encaminham para sentidos de dominação financeira: pois “quem tem o dinheiro tem o 

poder”. 

 

SD1: Sugar mommies: conheça mulheres que pagam por amor e sexo.  

Vanessa, Isa e Hana não têm tempo para conhecer parceiros nem paciência para DRs. 

Bem-sucedidas, poderosas e cansadas de relacionamentos tradicionais, procuram jovens 

atraentes, que não veem problema em ser bancados por elas. Conheça as sugar 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estilo_de_vida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estilo_de_vida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
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mommies, mulheres que escolhem garotos em rede social para sexo ou namoro sério em 

que a regra é clara: quem tem o dinheiro tem o poder. 
 

 

Transcrição: Vanessa Cersósimo, Isa Gil e Hana Mancini são usuárias do site Meupatrocínio. Da esq. Para 

a dir., elas usam Camisa Printing. Calça Letage. Vestido Amaro. Jaqueta Modem. Eles usam Hering.  

 

Além disso, são mulheres que “não têm tempo para conhecer parceiros nem 

paciência para Drs” encaminha para sentidos de que essas mulheres, por terem uma 

agenda cheia de compromissos, não tem tempo disponível para conhecer “parceiros” nem 

paciência para Drs. Trata-se de uma abreviação para “discutir a relação” e produz o efeito 

de sentido de que enquanto nos relacionamentos tradicionais há sempre 

pontos/contas/acertos a fazer, nos relacionamentos sugar não há espaço para isso, porque 

tudo é “pré-definido” antes, visando atender às expectativas de ambas as partes, como 

também postula o MeuPatrocínio39.  

Como podemos verificar pelo discurso que circula na revista, ser jovem e atraente 

são requisitos essenciais para se tornar um sugar baby. Aliás, esse sentido de juventude 

já está inscrito na própria designação baby, que numa tradução livre, significa 

bebê/criancinha açucarado(a), isto é, um jovem sempre dócil e submetido às vontades da 

sugar mommy, a quem cabe proteger, cuidar e prover financeiramente. Esse sentido de 

que o dinheiro tem um papel fundamental nos relacionamentos sugar é reforçado por: 

“quem tem o dinheiro tem o poder”, conforme já mencionamos. 

Logo, a revista define bem que são os sugar babies e as sugar mommies: eles 

devem ser jovens atraentes/garotos, dispostos ao sexo ou a assumir um relacionamento 

mais duradouro com mulheres de mais idade e que não se importam de ser “bancados por 

 
39 O Universo Sugar promove “a união exclusivamente entre os Sugar Daddies e as Sugar Babies” e, por 

isso, não será mencionado nessa parte do gesto analítico. 

https://www.universosugar.com/relacionamento-sugar/sugar-daddy/
https://www.universosugar.com/relacionamento-sugar/sugar-baby/
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elas”. Elas, são mulheres já estabilizadas financeiramente, que não têm tempo nem 

paciência seja para procurar um parceiro ou para “acertar ponteiros” em relações ditas 

tradicionais. O uso da palavra “parceiro”, ao mesmo tempo em produz o efeito de sentido 

de companheirismo e de cumplicidade, delimita bem qual o lugar ocupado pelo baby: ele 

não é um parceiro/companheiro, mas um “jovem atraente” ou “garoto”, inicialmente, pelo 

menos, interessado nas comodidades que um relacionamento sugar pode proporcionar. 

Na foto, podem ser vistas mulheres brancas exuberantes, com postura altiva, 

ressoando a superioridade feminina, sentido esse reforçado pela formulação visual de 

rapazes, de joelhos a seus pés. Assim como nos sites analisados, os homens não têm seus 

rostos mostrados, ao contrário, estão à sombra das mulheres, encaminhando para sentidos 

de servidão, de vassalagem amorosa, isto é, de que as mulheres são superiores e de que 

uma vez escolhido o baby, eles deverão ser submissos às vontades e desejos delas. 

Esse efeito de sentido de superioridade feminina x submissão masculina é 

reforçado na legenda da foto, pela menção à grifes famosas, pois enquanto elas vestem 

marcas de roupas de alta qualidade/preço, evidenciando que possuem bom gosto e 

condições financeiras para adquiri-las, eles usam uma marca de roupas mais popular e, 

logo, mais acessível (Hering).  Esse atravessamento do discurso da moda no discurso da 

revista se dá, majoritariamente, pelo viés editorial da revista e das marcas que a 

patrocinam e que delimitam, também, o modo como ela se relaciona com seu público alvo 

(feminino).  

Na SD2, o sujeito feminino é convocado/interpelado a inscrever-se numa rede 

de relacionamentos sugar. O uso do pronome pessoal “você” produz o efeito de sentido 

de proximidade com quem lê a revista e o verbos no imperativo mostram o passo a passo 

para se inscrever em uma das plataformas de relacionamento sugar: “você entra num site, 

faz um perfil pessoal, escolhe suas melhores fotos. Diz algo interessante sobre si mesma, 

tenta parecer atraente”.  

 

SD2: Você entra num site, faz um perfil pessoal, escolhe suas melhores fotos. Diz algo 

interessante sobre si mesma, tenta parecer atraente. Em uma lista de milhares de homens, 

seleciona os que mais gosta pela aparência física, dá dois cliques e pronto: vem o crush. 

Poderia ser o início de uma correspondência pelo Tinder, Happn ou qualquer outra rede 

de encontros, mas há algo de muito diferente no MeuPatrocínio: uma troca de interesses 

que vai além de sexo e namoro. Quem escolhe o pretendente precisa pagar por ele. E, 

apesar disso, não é um site de prostituição, segundo a definição da plataforma. Como o 

próprio nome diz, quem decide pelo encontro é quem terá de “patrociná-lo” – ou seja, 

https://www.meupatrocinio.com/
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quitar a conta –, mas não só. Os inscritos dividem-se entre os que querem bancar e os 

que querem ser bancados. 

 

Esse passo a passo produz o efeito de sentido de que é muito fácil se cadastrar 

num desses sites: basta fazer um perfil, postar fotos bonitas, dizer “algo interessante sobre 

si mesma” e “tenta parecer atraente”. Logo, o modo de “se dizer” e as fotos são essenciais 

para se tornar uma sugar mommy, tanto que o MeuPatrocínio possui um guia, que ensina 

quais fotos podem/devem ser postadas e que determinam o sucesso no site40: uma foto do 

rosto (chave do sucesso); outra da cabeça aos pés (para mostrar o estilo de vida) e o 

estereótipo corporal e outra fazendo algo de que goste (para mostrar os interesses 

pessoais).  

Há, ainda, uma lista do que as fotos devem incluir: “fotos de rosto com boa 

resolução, iluminação e/ou em ambientes abertos e ensolarados; em casos de fotos com 

uso de traje de banho, deve-se estar em lugares apropriados (piscina, praia e afins); fotos 

de corpo, desde que seu rosto apareça”.  Entre aquelas que não podem ser postadas estão 

listadas:  

 

fotos fake, de figuras públicas, de terceiros, ou que infrinjam direitos autorais; 

fotos com crianças ou menores de 18 anos; Fotos com nudez, conotação sexual 

ou ilustrando conteúdo ilegal;  Fotos que demonstrem qualquer tipo de 

informação de contato e/ou prints de outras redes sociais; Qualquer foto que 

não inclua você e/ou exibam apenas partes do corpo sem mostrar o rosto; Fotos 

que não demonstrem seu rosto claramente e/ou com filtros que alterem sua 

afeição (filtro de cachorrinho, gatinho, entre outros) (MEUPATROCÌNIO, 

2021)41 

 

Esses dizeres apontam para a importância da honestidade/transparência no 

momento de se cadastrar no site, ecoando sentidos de que a prática de postar fotos fake 

ou de aplicar filtros nas fotos postadas nas redes sociais, numa tentativa de 

corrigir/melhorar a imagem pessoal, é bastante comum. Portanto, o modo de se 

dizer/significar, pelo discurso e pelas fotos, são requisitos básicos para encontrar um 

baby. 

A formulação verbal: “Em uma lista de milhares de homens, seleciona os que 

mais gosta pela aparência física, dá dois cliques e pronto: vem o crush” também produz 

 
40 Disponível em: https://www.meupatrocinio.com/guia-de-fotos-no-meupatrocinio/ Acesso em 12 de 

Outubro de 2021. 
41 Disponível em: https://www.meupatrocinio.com/guia-de-fotos-no-meupatrocinio/ Acesso em 12 de 

Outubro de 2021. 

https://www.meupatrocinio.com/guia-de-fotos-no-meupatrocinio/
https://www.meupatrocinio.com/guia-de-fotos-no-meupatrocinio/
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o efeito de sentido de facilidade do encontro, via redes sociais, pois há “milhares de 

homens” disponíveis a apenas “dois cliques”.  

As redes sociais mudaram a forma de nos relacionarmos com o outro e com o 

mundo. Criadas para conectar pessoas que têm interesses comuns, elas passaram a ser 

usadas também por pessoas que desejam estabelecer laços afetivos. No caso das 

redes de relacionamento sugar, o primeiro “filtro” aplicado, de acordo com a 

reportagem, é a aparência física. Considerando o seu formato, o aplicativo se 

assemelha a um catálogo, pois em uma lista de milhares de homens, a mommy seleciona 

aqueles de que mais gosta, levando em consideração apenas a aparência física. 

No entanto, esses homens são designados de crush (inglês), expressão bastante 

usada na internet e que originalmente significa “esmagar”, “chocar” ou “colidir”, mas 

que em território brasileiro passou a ter o sentido de “sentimento de intensa paixão por 

alguém” ou ainda, “aquele(a) por quem se está apaixonado”, ultrapassando os limites das 

redes sociais e incorporando-se às nossas conversas cotidianas. A nosso ver, o que 

distancia o sentido de crush de baby é que, no primeiro caso, se trata de uma relação que 

envolve sentimentos enquanto no segundo, trata-se de relacionamentos baseados em 

benefícios mútuos e que incluem dinheiro e outros benefícios.  

Para produzir o efeito de sentido de que não se trata apenas de mais de uma 

plataforma especializada em aproximar pessoas geograficamente próximas e que buscam 

envolvimento sentimental ou somente encontros casuais, como o Tinder e o Happn42, o 

discurso jornalístico cita o MeuPatrocínio cujo fim é  promover “uma troca de interesses 

que vai além de sexo e namoro”, isso porque nos sites especializados em relacionamentos 

sugar, quem escolhe é quem “patrocina”, isto é, que quita/paga a conta. 

Na esteira de Pêcheux (1997), buscamos compreender o que significa 

patrocínio/patrocinador e os efeitos de sentido que a escolha dessas palavras produzem 

no fio do discurso do corpus recortado para análise. 

Para Nunes (2006, p. 49), o Vocabulário portuguez e latino de Raphael Bluteau, 

“[...] é um marco da lexicografia portuguesa, tendo servido de base para Antonio de 

Moraes Silva elaborar o primeiro dicionário exclusivamente monolíngue do português, o 

 
42 Tinder e Happn são plataformas digitais de relacionamentos, que abrem espaço para uma gama de 

possibilidades para conhecer pessoas novas. A partir de um “match”, sujeitos que estão próximos (ambos 

evidenciam a distância), podem se conhecer melhor e até mesmo assumir um relacionamento mais 

duradouro. Dizendo de outro modo, as plataformas digitais de relacionamento possibilitam conhecer 

pessoas que têm os mesmos gostos e/ou interesses e assim como nos sites especializados em 

relacionamentos sugar, não há obrigatoriedade por sexo. 
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Dicionário da Língua Portuguesa, de 1789”. Ainda para o autor, esse dicionário marca 

um momento importante quanto aos dicionários monolíngues, pois apesar de ter sido 

elaborado em Portugal, o autor é um brasileiro, do Rio de Janeiro. Logo, podemos dizer 

que esse dicionário inaugura o processo de gramatização43 do português do Brasil, se 

apresentando, na atualidade, como um importante repositório sobre a língua brasileira, 

mesmo que ainda colônia de Portugal.  Nele, Bluteau (1728, p. 323) discursiviza 

“patrocínio” como “amparo. Proteção. Ação de apadrinhar a alguém [...] proteção”.  

Dando um salto no tempo, consultamos o Dicionário Houaiss de língua 

portuguesa Houais e Villar (2009), cuja primeira edição é de 2001 e conta com diversas 

versões (minidicionários, infantis...). É de importância dizer que o dicionário Houaiss 

traz, no Prefácio, um texto detalhado sobre os procedimentos adotados na construção dos 

verbetes e tomar conhecimento dele facilita a consulta. Ao final do texto referente aos 

verbetes, o dicionário traz um esquema que mostra a ordem completa dos elementos que 

os compõe. 

Ainda no prefácio, é possível identificar o objetivo do dicionário, que na edição 

estudada, sofreu cortes por adotar uma versão mais compacta: “[...] Em razão dessa 

operação, este dicionário deixou de registrar, por exemplo, grande parte dos dialetismos 

portugueses e palavras dos crioulos orientais e africanos constantes do Grande, cujo 

objetivo era ser tão ecumenicamente lusofônico [...]” [grifo nosso]. Nele, o verbete 

“patrocínio” é discursivizado como: “patrocínio s.m. (1720) 1 ato ou efeito de amparar; 

auxílio, ajuda, proteção” (HOUAIS; VILLAR, 2009, p.1447).  

Em uma pesquisa rápida na internet, é possível observar que os sinônimos para 

a palavra dicionário são muitas, como por exemplo desmancha-dúvidas, glossário, tira-

teimas e o icônico “pai dos burros”, entre outros. Mas pelo viés discursivo (AD) e da 

História das Ideias Linguísticas, o dicionário extrapola tais definições, uma vez que não 

se trata de objeto que serve para uma mera consulta de sentidos de palavras isoladas, mas 

de um dos instrumentos de gramatização da língua portuguesa, que permite compreender 

o modo como os sentidos são produzidos em certas conjunturas sócio-históricas. Isso 

ocorre porque a AD busca compreender o movimento dos sentidos e não os sentidos 

prontos, por mais que o dicionário permita uma ilusão de estabilidade (NUNES, 2006). 

Conforme o autor: 

 

 
43 Conceito desenvolvido por Auroux (2009) e que diz respeito ao processo de instrumentalizar a língua 

com base em duas tecnologias, quais sejam os dicionários e as gramáticas. 
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[...] na análise de um verbete, questiona-se a transparência dos sentidos e 

procura-se compreender de que modo esse verbete tem a ver com a sociedade e 

com a história. [...] nota-se também que os verbetes de certo modo constroem a 

sociedade, de maneira que o dicionário apresenta um novo horizonte de 

prospecção, o que caracteriza seu potencial transformador quando inserido em 

um espaço linguístico-histórico. Desse modo, observamos nos verbetes uma 

imagem da sociedade, imagem construída, parcial, que produz identificações e 

silenciamentos e que se projeta em um espaço-tempo (NUNES, 2006, p. 16). 

 

Considerando o momento pandêmico da Covid-19, buscamos o sentido de 

“patrocínio” também em ferramentas on-line: aplicativo do Dicionário Aurélio da Língua 

Portuguesa e Caldas Aulete digital, recortados em razão do distanciamento temporal, a 

fim de verificarmos os sentidos que se mantiveram e se houve ou não 

deslocamentos/deslizamentos: 

 

Figura 18: Print da tela do Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 

 

Fonte: Aplicativo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa.  

 

Figura 19: Print da tela do Dicionário Caldas Aulete digital. 

 

Fonte: https://aulete.com.br/patroc%C3%ADnio> acesso em 05 maio 2021 
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Como podemos verificar, o sentido de “patrocínio” como amparo e proteção se 

mantém na esteira do tempo, sinalizando para o sentido de segurança proporcionado pela 

figura do “patrocinador” diante da possível fragilidade (seja ela econômica e/ou cultural) 

do “patrocinado”, isto é, alguns já-ditos sobre a mulher retornam no fio do discurso do 

verbete. 

Esse tipo de patrocínio/serviço não provocaria nenhuma estranheza se, o sentido 

que ressoasse, no imaginário coletivo, não fosse o da prostituição e a posição de interesse 

financeiro  que recai sobre o sujeito feminino. No entanto, no caso dos “relacionamentos 

açucarados”, não é disso que se trata, pois segundo os sites, que especialistas no assunto, 

o sexo nunca é uma exigência, podendo ou não ocorrer, de acordo com as expectativas 

dos envolvidos, segundo as plataformas especializadas. Contudo esse dizer é sustentado 

via memória.  

A todo momento, o discurso jornalístico evidencia o poder inferido à mommy, 

tendo em vista que é ela quem escolhe com quem irá se relacionar. No entanto, por estar 

atrelada ao dinheiro, essa escolha não se estende a todas as mulheres, mas somente às 

endinheiradas e empoderadas. Esse sentido ressoa em: “quem escolhe o pretendente 

precisa pagar por ele. E, apesar disso, não é um site de prostituição, segundo a definição 

da plataforma” e que dissocia o relacionamento sugar dessa. No entanto, quem “diz” isso 

não é o jornalista, mas a plataforma. Há, nessa formulação verbal, uma clara tentativa do 

discurso jornalístico de se eximir da responsabilidade pelo que diz. 

Ainda de acordo com o discurso jornalístico, no MeuPatrocínio, “os inscritos 

dividem-se entre os que querem bancar e os que querem ser bancados”, que sinaliza que 

os sujeitos que se cadastram na plataforma, assumem lugares diferentes: aqueles que 

bancam e aqueles que são bancados. O verbo “bancar” inscreve o discurso no domínio da 

economia e pelo viés discursivo, essa escolha não é indiferente aos processos discursivos, 

pois de acordo com Pêcheux (1997), as palavras mudam de sentido de acordo com os 

lugares ocupados por aqueles que as utilizam. 

Conforme já mencionamos, para Pêcheux (1997), as palavras têm um caráter 

material, que desmistifica a ideia de transparência da linguagem. Ou seja, conforme o 

autor,  

 

o sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma proposição não existe ‘em 

si mesmo’, (isto é, em sua relação transparente com a literalidade do 

significante), mas ao contrário, é determinado pelas posições ideológicas que 

estão em jogo no processo sócio-histórico no qual palavras, expressões, e 

proposições são produzidas (isto é, reproduzidas). Poderíamos resumir essa 
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tese dizendo: as palavras, expressões, proposições, etc., mudam de sentido 

segundo as posições sustentadas por aqueles que as empregam (PÊCHEUX, 

1995, p. 160, grifos do autor). 

 

Desse modo, essa escolha lexical encaminha para sentidos de negócio/transação 

comercial, mas não se caracteriza como prostituição, porque a prostituição configura o 

pagamento pelo ato sexual, enquanto os relacionamentos açucarados envolvem a escolha 

mútua e são baseados na troca de interesses, não necessariamente envolvendo o sexo. 

Para produzir o efeito de sentido de verdade, na SD3, o discurso jornalístico se 

vale do discurso de uma mulher que questiona o porquê de não ajudar quem lhe faz feliz, 

uma vez que é independente financeiramente. Ela é significada como uma empresária de 

sucesso, de 41 anos, com alto rendimento mensal, divorciada e sem filhos, que busca 

“relações leves com homens charmosos”.  

Inscrita no site há dez meses, ela diz ter sido seduzida pelo discurso da 

homepage, que se dirige diretamente a ela, tratando-a por “você”, produzindo o efeito de 

sentido de proximidade. O site descreve a mommy como uma mulher “madura, confiante 

e bem-sucedida”, “que trabalha muito e tem pouco tempo” para ela mesma e, por isso, 

“prefere estar com alguém atraente e agradável”.   

 

SD3: Por que não ajudar quem me dá alegria? Não dependo de ninguém, somente 

quero uma boa companhia. Mais jovem, de preferência”, diz a empresária de beleza 

Hana Mancini, 41, proprietária de quatro salões e com faturamento mensal de até R$ 

300 mil. Divorciada há um ano e meio, de um casamento que durou nove, sem filhos, 

entrou no site há dez meses, em busca de relações leves com homens charmosos. Foi 

conquistada pela chamada da homepage: “Você é madura, confiante e bem-sucedida. 

Trabalha muito e tem pouco tempo para você. Quando tem, prefere estar com alguém 

atraente e agradável. Cansada de ir aos mesmos lugares e não ter quem a acompanhe 

no que realmente gosta? Aqui você encontra o parceiro ideal!. 

 

 

“Por que não ajudar quem me dá alegria? Não dependo de ninguém, somente quero uma 

boa companhia” 

Hana Mancini, 41, empresária 
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Hana Mancini, 41, empresária 

 

 

 

O argumento final usado pelo discurso jornalístico para convencer a mulher a se 

cadastrar num site de relacionamentos sugar é o de que ela, além de estar cansada de 

frequentar os mesmos lugares, não tem companhia para fazer o que realmente gosta. O 

que ecoa, nessa formulação verbal, são sentidos de rotina e de solidão que permeia a vida 

dessas mulheres e que pode acabar quando elas se cadastrarem num site de 

relacionamento sugar, pois “aqui você encontra o parceiro ideal”. Ressalta-se que esse 

homem “ideal” é jovem, atraente, agradável e disposto a satisfazer as 

necessidades/desejos das sugar mommies, que buscam relacionamentos que não lhes 

tragam “dores de cabeça”. 

Na SD 4, Hana é discursivizada como sugar mommie e o discurso jornalístico 

explica o que esse termo significa. Trata-se de “mulheres que buscam cuidar 

financeiramente de garotos mais jovens, os sugar babies, que querem ser “patrocinados” 

(no site, há também os sugar daddies, que buscam o mesmo com o sexo feminino)”. O 

verbo “cuidar” ecoa sentidos relacionados ao lugar historicamente destinado às mulheres 

e que ainda se perpetua na nossa formação social. Às mães, avós, tias ou irmãs mais 

velhas, enfermeiras, babás e professoras, entre outras profissões, cabe “maternar”, isto é, 

cuidar do pleno desenvolvimento da criança.  

No entanto, no discurso jornalístico, esse cuidado vai além, pois trata-se de 

“cuidar financeiramente” ou de  “patrocinar” o sugar baby, isto é, de provê-lo de bens 

materiais, satisfazendo suas necessidades. Nesse caso, a sugar mommy, assim como o 

daddy, ocupa o lugar de “provedora” do relacionamento.  
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SD4: Hana é uma sugar mommie, termo usado para definir mulheres que buscam cuidar 

financeiramente de garotos mais jovens, os sugar babies, que querem ser “patrocinados” 

(no site, há também os sugar daddies, que buscam o mesmo com o sexo feminino). A 

diferença para a prostituição é que não há pagamento por sexo. O casal namora (ou não, 

se não se sentir atraído), mas com uma regra clara: a de que o mais jovem terá benefícios 

como presentes, viagens, pagamento de contas e outros mimos dados pelas mais 

experientes. Cada casal impõe suas regras do que será financiado ou não.  

 

Nessa SD, novamente há a preocupação de diferenciar os relacionamentos sugar 

da prostituição, pois, segundo o discurso jornalístico, nos relacionamentos sugar, ao 

contrário da prostituição, não há, necessariamente, o pagamento por sexo. Ainda de 

acordo com o discurso jornalístico, nos relacionamentos sugar existe uma regra clara: o 

mais experiente deve “financiar” o mais jovem. O uso do verbo “financiar” inscreve, mais 

uma vez, o discurso no domínio da economia, apontando para o sentido de que o 

relacionamento constitui, na verdade, um negócio/acordo comercial, no qual tudo é bem 

definido antes.  

Esses dizeres reverberam sentidos de que os relacionamentos sugar são honestos 

e transparentes, pois as partes envolvidas impõem as “regras” antes que o relacionamento 

sugar se estabeleça. Dizendo de outro modo, segundo o discurso jornalístico, há normas 

que regulam o relacionamento sugar e uma delas é a de que o mais “experiente” deve ser 

generoso com o mais jovem, oferecendo-lhes presentes, viagens, pagamento de contas e 

outros mimos.  

Na SD 5, Hana relata como conheceu o baby Fernando e que assim que ele 

“apareceu na tela do computador”, ficou bastante interessada, por ele ser mais jovem 

(nove anos), moreno, ter olhos claros e ser forte. Essas características físicas sinalizam 

para sentidos de que os sugar babies devem, necessariamente, ser bonitos e atraentes, 

pois é isso que importa num primeiro momento. Ou seja, a beleza e a juventude funcionam 

como filtros para escolher um baby nos sites especializados. 

 

SD5: “Assim que Fernando*, 32 anos, apareceu na tela do computador, não tive dúvidas 

de que queria conhecê-lo. Moreno, olhos claros, forte...”, diz Hana. “Jantamos no 

restaurante Paris 6 [em São Paulo]. Fiquei nervosa porque ele é realmente um gato! 

Parecia uma adolescente. Paguei a conta, demos alguns beijos, marcamos o encontro 

seguinte e assim iniciamos um relacionamento. Desde então, passaram-se cinco meses. 

“Nos divertimos muito, o sexo é maravilhoso”.  Em junho, ela bancou uma viagem para 

Fernando passar um tempo em Madri, onde pretende montar uma exposição. Só com a 

temporada europeia, já gastou mais de R$ 20 mil. “Esse dinheiro não vai me fazer falta. 

Paguei passagem, hospedagem e mantenho suas despesas por lá. Também dei relógio e 
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celular. “Neste mês irei visitá-lo, estou com tudo pronto!”, disse a empresária, que não 

promete fidelidade, nem espera isso dele. 

 

O uso do discurso direto produz o efeito de sentido de que aquilo que o discurso 

jornalístico diz é verdade e formulação verbal “jantamos no restaurante Paris 6 [em São 

Paulo]. Fiquei nervosa porque ele é realmente um gato! Parecia uma adolescente. Paguei 

a conta, demos alguns beijos, marcamos o encontro seguinte e assim iniciamos um 

relacionamento” aponta para o sucesso do encontro. Esse efeito de sentido de sucesso é 

reforçado por: “Desde então, passaram-se cinco meses”, que sinaliza para um possível 

envolvimento emocional, desnaturalizando sentidos de que os relacionamentos 

açucarados não podem enveredar para um relacionamento mais duradouro.  

Os sentidos de que Hana assumiu o lugar de mommy vêm das formulações 

verbais “paguei a conta” (do restaurante) e “Em junho, ela bancou uma viagem para 

Fernando passar um tempo em Madri, onde pretende montar uma exposição”. 

Novamente, o uso do verbo “bancar” encaminha para sentidos de “sustentar 

financeiramente” ou de “financiar” os sonhos e projetos do baby, isto é, trata-se de um 

acordo pré-estabelecido entre as partes: ele entra com a beleza e a juventude e ela, com o 

dinheiro para pagar passagem, hospedagem e despesas no exterior, além de presentes 

(relógio e celular). 

Esse efeito de sentido de relacionamento pautado no dinheiro é reforçado pela 

formulação verbal: “Só com a temporada europeia, já gastou mais de R$ 20 mil e “Esse 

dinheiro não vai me fazer falta” encaminha para sentidos de que as mommies são mulheres 

bem estabilizadas financeiramente. Desse modo, o que se evidencia, nesta SD, é o sucesso 

do relacionamento sugar, já que ambos têm seus interesses e expectativas respeitadas. 

Assim como requerido pelo MeuPatrocínio, a mommy deverá patrocinar o baby durante 

o tempo em que estiverem juntos, e ele, deve brindá-la com a juventude, a beleza e a boa 

companhia. Como se pode verificar, trata-se de uma mulher bem-sucedida e que sabe bem 

o que quer e o que pode/deve oferecer neste tipo de relacionamento. 

Hana pontua, na sua fala, que “não promete fidelidade, nem espera isso dele”. 

Essa formulação verbal encaminha para um dos “deveres e obrigações do casamento” 

previsto no art. 1566, do Código Civil, e abrange a fidelidade amorosa, financeira e 

pessoal, que caso violadas, configuram a infidelidade44. No caso dos relacionamentos 

 
44 Disponível em: https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-civil/fidelidade-conjugal-versus-

infidelidade-virtual/ Acesso em 13 de Outubro de 2021. 

https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-civil/fidelidade-conjugal-versus-infidelidade-virtual/
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-civil/fidelidade-conjugal-versus-infidelidade-virtual/
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sugar – que constituem relacionamentos leves– a fidelidade não é ponto pacífico, mas 

espera-se lealdade e honestidade dos envolvidos. 

Na SD6, o subtítulo da reportagem “Gueixa às avessas” reverbera já ditos sobre 

mulheres japonesas que se dedicam às artes (“gueixa” em japonês significa “artista”) e, 

ao contrário do que se cristalizou no imaginário coletivo, não são prostitutas de luxo, pois 

sua função transformar reuniões profissionais ou sociais em momentos agradáveis. 

Segundo a Revista Super Interessante45, as gueixas “são contratadas por homens que 

querem fazer negócios e se divertir. Servem bebidas e comidas, cantam, dançam, 

conversam – nada de sexo [...] Gueixas podem ter “patrocinadores”, isto é, elas são 

bancadas por homens que pagam caro por exclusividade.  

Nos relacionamentos sugar, quem patrocina e paga pela exclusividade é a mulher, 

isto é, é ela que patrocina o sugar baby, que por sua vez, ocupa o lugar de acompanhante 

de luxo. Por isso, o subtítulo “gueixa às avessas”. 

 

SD6: Gueixa às avessas 

Hana faz parte de uma comunidade de 1.200 mulheres inscritas como sugar mommies. 

Para elas, há uma oferta de 16 mil sugar babies – e o número não para de crescer. É 

preciso passar por uma série de pré-requisitos para ser aprovada. No cadastro a 

candidata preenche itens como altura, tipo de corpo, etnia, nível escolar, salário, renda 

anual, valor do patrimônio total, se tem filhos ou não, estilo de vida, localização e o que 

espera dos encontros. Para interagir com os garotos, desembolsa-se de R$ 199 a R$ 999 

por mês (o pacote inclui até checagem de antecedentes criminais). Já os homens 

interessados não pagam nada, só precisam ter mais de 18 anos. 

 

O que chama a atenção nesta SD, é a diferença de mommies (1.200 inscritas) e 

babies (16 mil) cadastrados no MeuPatrocínio e que pode ecoar sentidos de que elas têm 

uma ampla opção de escolha e de que é perfeitamente possível encontrar um baby que 

atenda a todas as suas expectativas. No entanto, para serem aprovadas, elas precisam 

preencher pré-requisitos, que incluem informar “altura, tipo de corpo, etnia, nível 

escolar”, além do “salário, renda anual, valor do patrimônio total, se tem filhos ou não, 

estilo de vida, localização e o que espera dos encontros”.  

Interessante observar que as mulheres não precisam informar a idade para fazer 

o cadastro, o que, no entanto, é exigido dos “garotos”, como são designados os possíveis 

eleitos, que somente precisam ter mais de 18 anos, idade mínima exigida pela lei para que 

 
45 Disponível em: https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-era-a-vida-das-gueixas/> Acesso em: 

10 de set. 2021.  

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-era-a-vida-das-gueixas/
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uma pessoa possa usufruir de seus direitos e ser responsabilizada pelos seus atos. Há, 

portanto, uma preocupação com o amparo legal e a segurança nesse tipo relacionamento, 

o que também fica evidenciado quando aquele que escreve o texto cita que é feita uma 

“checagem de antecedentes criminais”, a fim de evitar fraudes e comprovar a idoneidade 

do baby. 

A referência ao fato de que os babies “não precisam pagar nada”, além de 

explicar o maior número de babies do que de mommies nos sites especializados, também 

reforça o sentido de que a mulher deve ter boas condições financeiras para bancar os 

gastos do relacionamento. 

Na SD 7, Jennifer Lobo conta como fundou o MeuPatrocínio e esclarece que a 

intenção era somente possibilitar que jovens mulheres encontrassem “provedores”, 

significados como aqueles que suprem as necessidades e, no caso, dos relacionamentos 

sugar, também os seus sonhos e desejos. Nesse ponto, o discurso jornalístico usa, 

novamente, o discurso direto para promover o efeito de sentido de verdade: quem fala 

sobre o sucesso da categoria sugar mommy é a fundadora e CEO (Chief Executive Officer) 

do MeuPatrocínio. 

 

SD7: Há quatro anos, fundei o Meu Patrocínio somente com a opção de ter o homem 

como provedor”, diz a CEO da empresa, Jennifer Lobo, de 29 anos. “Mas comecei a 

receber muitos e-mails de mulheres pedindo para criar a categoria sugar mommy. Há 

um ano, finalmente a inaugurei. Foi sucesso instantâneo”.  Nesse tipo de sociedade 

construída pelo dinheiro, Paulo Miguel Velasco, psicanalista e professor do Instituto 

Brasileiro de Psicanálise Clínica, Ciências Humanas e Sociais (IBRAPCHS), 

contextualiza o encontro entre mommies e babies. “Elas compram a companhia deles 

para suprir uma carência afetiva. Mas, a longo prazo, não adianta. Porque não é uma 

relação baseada no amor, e sim no dinheiro. Geralmente esses casos não vão para 

frente”. Ao serem acompanhantes de luxo, eles se tornam uma espécie de “gueixas às 

avessas”. “Têm a mesma função, de entreter e divertir”, diz o psiquiatra. “Elas eram 

pagas para isso, e poderia haver ou não relação sexual. É a mesma coisa”, completa. 

 

 Para produzir o efeito de sentido de autoridade e a fim de trazer credibilidade à 

reportagem, o discurso jornalístico dá voz ao psicanalista e professor do Instituto 

Brasileiro de Psicanálise Clínica, Ciências Humanas e Sociais (IBRAPCHS), que 

significa o encontro entre mommies e babies, como uma transação comercial, já que as 

mommies compram a companhia dos garotos para suprir uma carência afetiva.  

Conforme o especialista, o relacionamento sugar não sobrevive a longo prazo, 

uma vez que está pautado apenas no dinheiro. O derradeiro argumento usado pelo 
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especialista é o de que se trata de relações efêmeras e que não se sustentam, pois os babies 

nada mais são, conforme ele, do que “acompanhantes de luxo”. Por esse viés, eles são 

significados como “gueixas às avessas”, porque são pagos pelas mulheres para entretê-

las e diverti-las e não precisam, necessariamente, ter relações sexuais com elas. 

A SD8 traz mais um exemplo de relacionamento açucarado, entre uma bem-

sucedida consultora de marketing de 37 anos e um programador de 31 anos, 

desempregado. Os mimos abarcam a mensalidade da academia e do curso de inglês, o 

salário do personal trainer e o aluguel do apartamento, além de possíveis viagens. A 

diferença de nível social entre os dois é evidenciada pela renda mensal dela (70 mil 

mensais) e o lugar onde ele mora: Zona Leste de São Paulo, conhecida por ter a 

menor  renda per capita do município, pior infraestrutura e maior incidência de pobreza. 

 

SD8: No caso da consultora de marketing Isa Gil, 37 anos, e do programador Sandro*, 

31, isso inclui a mensalidade da academia, do curso de inglês, o salário do personal 

trainer e o aluguel do apartamento, na Zona Leste de São Paulo, onde ele mora desde 

que perdeu o emprego. Com renda mensal de R$ 70 mil, ela viu no sugar baby uma 

oportunidade de escolher alguém para se relacionar e ter controle da situação. “Sofri 

muito, fui iludida várias vezes. Meu ex-noivo me traiu”, conta. “Não vou mais aturar 

quem me trata mal. Quero alguém bacana do meu lado. Se fosse somente pelo sexo, 

contrataria um garoto de programa – o que nunca fiz”. Isa está tão envolvida que já 

planeja dois destinos ao lado dele: Maldivas e Paris. “O mundo é machista, vê a mulher 

como submissa. Mas estamos mostrando que as coisas começaram a mudar”. 

 

“Sofri muito. Fui iludida várias vezes. Não vou mais aturar quem me trata mal” 

Isa Gil, 37, consultora de marketing 

 
Isa Gil, 37, consultora de marketing 

 

Novamente, o discurso jornalístico dá voz a alguém que vive um relacionamento 

sugar e, logo, “sabe” o que diz. A formulação verbal “Sofri muito, fui iludida várias 

vezes. Meu ex-noivo me traiu”, conta. “Não vou mais aturar quem me trata mal”, faz 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Renda_per_capita
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retornar, no eixo da formulação, sentidos relacionados à infidelidade e à violência 

psicológica nos relacionamentos tidos como tradicionais e que causam sérios danos 

emocionais, situações estas que buscam justificar a escolha pelo universo dos 

relacionamentos açucarados.  

Cansada de relacionamentos abusivos pautados em traições, a diretora de 

marketing declara: “Quero alguém bacana do meu lado. Se fosse somente pelo sexo, 

contrataria um garoto de programa – o que nunca fiz”. Mais uma vez, o efeito de sentido 

que ressoa é o de que os relacionamentos sugar não configuram prostituição. Esse sentido 

é avalizado por “quero alguém bacana ao meu lado”. 

Em: “o mundo é machista, vê a mulher como submissa, mas estamos mostrando 

que as coisas começaram a mudar”, o que retorna, no fio do discurso, pelo funcionamento 

da memória discursiva, são sentidos segundo os quais, a mulher não aceita mais o lugar 

de submissa e vem conseguindo se inserir na vida social e econômica de forma ativa 

abandonando a tutela masculina.  

Essa nova forma de se relacionar com o outro se apresenta às mommies, portanto, 

como uma “oportunidade de escolher alguém para se relacionar e ter controle da 

situação”, conforme o discurso jornalístico, que se entremeia à voz da consultora de 

marketing. Logo, age como força motriz para a independência emocional feminina.  

Na SD 9, começa a ser contada a história de Vanessa, significada como 

empresária de 45 anos. Trata-se de uma mulher branca, loira, de olhos azuis e bem vestida, 

ecoando sentidos de realização profissional e financeira. A formulação verbal, no alto da 

foto, “A ideia é só me divertir. Não quero relacionamento sério com ninguém” pode 

apontar para a decepção e dor provocadas por relacionamentos frustrados ou para a 

liberdade feminina para viver a sua sexualidade, rompendo com discursos socialmente 

estabelecidos, de que somente os homens podem ter vários parceiros. Nesta SD, diversão 

e namoro sério são significados como opostos e como absolutamente impossíveis de 

acontecerem juntos. 

 

SD9: O ponto de vista dele 

Cansada de relacionamentos em que não era prioridade, a empresária Vanessa 

Cersósimo, 45, entrou para o site há um ano. “Fui casada por 18 anos e tenho uma filha. 

Era pisoteada psicologicamente por meu ex. Me anulei por muito tempo. Hoje estou no 

comando da minha vida”, diz. “É muito bom ter o controle novamente e provar para mim 

mesma que tenho poder de sedução”. Com renda mensal de R$ 15 mil, ela paga a conta 

da balada e do jantar com o baby que escolheu para chamar de seu, mas não mais do 

que isso. “Deixo bem claro que não vou bancar ninguém. A ideia é só me divertir, não 
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quero namoro sério. Nunca mais me relacionei com caras acima de 40. Homens da 

minha idade são cheios de problemas: filho, ex-mulher. Não quero mais isso para mim. 

 

 A ideia é só me divertir. Não quero namoro sério com ninguém  

 

 

Vanessa Cersósimo, 45, empresária. 

 

 

Na SD10, o que ressoa, pelo funcionamento da memória discursiva, são os tipos 

de violência a que são submetidas as mulheres de todas as idades e classes sociais, dentre 

as quais, a violência psicológica. De acordo com o Instituto Maria da Penha, a violência 

psicológica é um dos cinco tipos de violência que afeta as mulheres até hoje e compreende 

“qualquer conduta que: cause dano emocional e diminuição da autoestima; prejudique e 

perturbe o pleno desenvolvimento da mulher; ou vise degradar ou controlar suas ações, 

comportamentos, crenças e decisões46”. Nesse sentido, “ser pisoteada pelo ex” significa 

ficar abaixo dos pés, ou seja, ser humilhada, rebaixada e/ou desqualificada moralmente. 

A formulação verbal “com renda mensal de R$ 15 mil, ela paga a conta da balada 

e do jantar com o baby que escolheu para chamar de seu, mas não mais do que isso” 

reforça o sentido de que nos relacionamentos açucarados, quem (co)manda o 

relacionamento é aquele que tem mais dinheiro. Mas, nesse caso, a mommy deixa “bem 

claro” que não vai “bancar ninguém” e que não deseja estabelecer um compromisso 

duradouro, pois busca apenas diversão. 

 
46 Disponível em: https://www.institutomariadapenha.org.br/lei-11340/tipos-de-violencia.html . Acesso 

em 14 de outubro de 2021. 
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Esse discurso se inscreve em uma formação discursiva na qual a mulher é dona 

do próprio corpo e pode fazer o que desejar com ele.  Nesse sentido, podemos dizer que 

há, nessa SD, uma quebra na regularidade dos dizeres, pois ela se desvincula da 

obrigatoriedade de manter um relacionamento sólido, tal como instituído pelo 

patriarcado.  

Indo além, rompe com sentidos já cristalizados na nossa formação social de que 

apenas o homem pode se relacionar com mulheres mais jovens. No caso das mommies, 

um dos argumentos usados para romper com esse dizer é o de que homens acima dos 

quarenta anos carregam consigo marcas de relacionamentos anteriores, como filhos e ex-

mulher. 

Ainda pelo funcionamento da memória discursiva, nessa SD, reverbera o verso 

da música “Mesmo que seja eu”: “Você precisa de um homem para chamar de seu”, que 

desliza para “o baby que escolheu para chamar de seu”. De autoria de Roberto e Erasmo 

Carlos, a música defende que a mulher precisa de um homem para ser feliz. Entretanto, 

nessa SD, o sentido que circula é o de que a mulher pode escolher, entre todos os babies, 

inscritos no site, um para “chamar de seu”, encaminhando para o sentido de posse.  

Na SD11, o sentido de que a mulher pode ser feliz sem estar, necessariamente, 

presa a relacionamentos mais estáveis é reiterado e novamente é dada voz à fundadora do 

MeuPatrocínio e a uma psiquiatra e professora da USP. No primeiro caso, quem fala sobre 

a plataforma é a CEO (Chief Executive Officer) e sobre a mudança nos relacionamentos 

uma especialista que ancora o seu dizer no discurso da ciência. Como já mencionamos, o 

uso do discurso direto entremeado ao discurso jornalístico produz o efeito de sentido de 

verdade e de confiabilidade. 

 

SD11: Ela não está sozinha. De acordo com a CEO Jennifer Lobo, parte das mulheres 

cadastradas no Meu Patrocínio não está em busca de namoros longos. Apenas encontros 

leves, sem pressão. Segundo a psiquiatra Carmita Abdo, professora da USP, esse tipo de 

mudança na dinâmica é consequência da maior participação feminina no mercado de 

trabalho. “Tem muito a ver com o empoderamento econômico da mulher. Ela começa a 

perceber que pode ter um parceiro de uma noite ou várias, de acordo com sua 

necessidade sexual e social”. 

  

Conforme a primeira, boa parte das mulheres cadastradas na plataforma não está 

buscando relacionamentos estáveis, preferindo “encontros leves, sem pressão”. Esse dizer 

reitera os discursos das mulheres entrevistadas citadas ao longo do texto. Esse modo de 

pensar/agir, no entanto, não se deu sem lutas. 
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A partir do momento em que a mulher saiu do ambiente privado para o ambiente 

público, por intermédio do trabalho, o controle exercido sobre o seu corpo, primeiro pelo 

pai e/ou irmão e depois pelo marido, diminuiu consideravelmente, pois ela deixa de 

depender financeiramente deles. Junto à independência econômica veio a liberdade 

sexual e a autonomia de decidir sobre seu corpo e de escolher com quem e com quantos 

homens deseja se relacionar, bem como aquilo que espera de cada uma dessas relações. 

Esse sentido de liberdade sexual retorna no fio do discurso da psiquiatra, quando diz que: 

“Ela começa a perceber que pode ter um parceiro de uma noite ou várias, de acordo com 

sua necessidade sexual e social”. 

Dizendo de outro modo, a mulher não mais se submete a relacionamentos que 

não mais suprem suas necessidades, inclusive sexuais, mas satisfaz seus desejos com um 

“parceiro” fixo ou casual. Esse sentido de parceria, de que ambos são beneficiados no 

relacionamento sugar, é reiterado na SD12, que narra a história de um publicitário, de 26 

anos, e de uma analista financeira, de 41 anos.  

Assim, as formulações verbais encaminham para sentidos de emancipação 

feminina, pelo modo como a mulher é significada no discurso jornalístico: loira, bem 

vestida, com olhar altivo. Entretanto, ao contrário das outras histórias contadas pela 

revista, nesta, quem fala é o sugar baby, isto é, o discurso jornalístico entremeia a voz do 

“patrocinado” no seu discurso. 

 

SD12: Foi assim que o publicitário paulistano Pedro Salgado, 26, e a analista financeira 

Patrícia*, 41, se conheceram, há cinco meses. Bem-sucedida, ela buscava um parceiro 

para noites de sexo e viagens. Em troca, começou a bancar a pós-graduação dele em 

marketing na ESPM, R$ 2.300 ao mês. “Ela sente que está me dando uma oportunidade 

de crescer, mas também gosta de mostrar o poder que tem”, diz Pedro. “Não me 

incomoda”. Mas a história acabou indo além: embora não chamem o relacionamento de 

namoro, eles decidiram não sair com outras pessoas. “Não sinto necessidade de procurar 

outras mulheres. Ela me satisfaz sexualmente, é inteligente e ótima companhia. Trabalho 

numa agência de publicidade, não abuso das facilidades que Patrícia me proporciona. 

Pagar a mensalidade dos estudos já basta”. Então, que seja eterno enquanto o dinheiro 

dure. 

 

 

Conforme o discurso da revista, Patrícia procurava um parceiro para noites de 

sexo e viagens e encontrou em Pedro o que buscava. Em troca, ela paga uma pós-

graduação em marketing para ele. Conforme o discurso do rapaz, isso não o incomoda, 

porque a mommy está lhe dando uma oportunidade de crescer. Contudo, também “gosta 

de mostrar o poder que tem”. Esse discurso do sugar baby sinaliza para sentidos de que 



 
 

95 
 

quem controla o relacionamento é aquele que tem maior poder aquisitivo. Mais uma vez, 

há uma quebra na regularização de discursos segundo os quais, o provedor de todas as 

necessidades dentro do ambiente familiar e/ou afetivo é o homem.  

No fio do discurso, irrompem ainda, sentidos de que o relacionamento sugar 

pode se transformar em um relacionamento mais duradouro, como, por exemplo, em: 

“Mas a história acabou indo além: embora não chamem o relacionamento de namoro, eles 

decidiram não sair com outras pessoas”. Esse sentido de fidelidade é sustentado também 

pelo discurso do sugar baby que afirma: “Não sinto necessidade de procurar outras 

mulheres. Ela me satisfaz sexualmente, é inteligente e ótima companhia”. 

Em: “Trabalho numa agência de publicidade, não abuso das facilidades que 

Patrícia me proporciona. Pagar a mensalidade dos estudos já basta”, ressoam sentidos 

sobre o acordo que se estabelece entre as partes. Ela paga a mensalidade e ele não tira 

maiores vantagens do relacionamento.  

 Por fim, “Que seja eterno enquanto dure o dinheiro’ ecoa um dos versos do Soneto 

de Fidelidade, de Vinicius de Moraes: “Que seja infinito enquanto dure”, mas enquanto 

no soneto o autor enaltece o amor, o discurso do sugar baby exalta o dinheiro. Há, pois 

um deslocamento de sentidos e o trabalho do sujeito, pois pré-construídos, provenientes 

do interdiscurso atravessam o discurso do sujeito e ao serem repetidos/atualizados 

apontam para outras redes de significação.  

Segundo Indursky (2013, p. 92), “toda materialidade carrega em si um conjunto 

de traços discursivos que a conectam a já-ditos anteriores e exteriores a ela mesma”.  Isso 

significa que todo discurso se faz pelo regime da repetibilidade, mas nunca é o mesmo, 

porque depende das condições de produção, embora provoquem no sujeito a ilusão de 

que ele é o responsável por aquilo que diz.  

Nessa SD, não há como ignorar que a formulação verbal retoma outra já 

existente, mas há um deslizamento de sentido da formação discursiva do amor romântico 

(“que seja infinito enquanto dure”) para a formação discursiva do amor interesseiro (“que 

seja eterno enquanto o dinheiro dure”). 

 

3.1.2. “O amor nos tempos do ‘sugar’” 

 

 A reportagem recortada para a análise é “O amor nos tempos do ‘sugar’” 

publicada em 20 de setembro de 2019, às 06h30min e atualizada em 07 de dezembro de 
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2020, às 10h33min, por Jennifer Ann Thomas. No nosso gesto analítico, dividimos a 

reportagem em doze sequências discursivas, conforme seguem:  

Na SD 1, o título pode encaminhar o leitor para mais de um sentido. Para aqueles 

que já conhecem esse tipo de relacionamento e sabem o que significa a palavra sugar na 

língua inglesa, trata-se de uma reportagem que “conta” como funcionam os 

relacionamentos açucarados. No entanto, para aqueles que não sabem do que se trata, a 

palavra “sugar” (em português) pode deslizar para sentidos de extorsão/exploração, de 

tirar proveito de alguém ou de alguma situação, fazendo retornar, via memória discursiva, 

discursos sobre relacionamentos por interesse.  

Portanto, ao que nos parece, o discurso jornalístico se vale dessa ambiguidade 

para produzir o equívoco, fazendo um jogo com a palavra sugar (do inglês, açúcar) e 

sugar (do português, sorver/aproveitar-se de algo ou alguém). No entanto, as aspas 

marcam a passagem da palavra/sentido de uma língua para outra, desfazendo o possível 

equívoco. 

 

SD1: O amor nos tempos do ‘sugar’ 

Nos “relacionamentos açucarados”, o dinheiro é o protagonista: um parceiro, em geral 

mais velho, banca as despesas do outro, jovem. 

 

De acordo com o discurso jornalístico, “nos relacionamentos açucarados, o 

dinheiro é o protagonista”, isto é, a situação financeira é primordial para que o 

relacionamento sugar se estabeleça. Assim, o discurso jornalístico dá a conhecer como 

funcionam os relacionamentos açucarados, em que “um parceiro, em geral mais velho, 

banca as despesas do outro, jovem”. Essa oposição entre “mais velho” X “jovem” marca 

o tipo de relação que se estabelece nos relacionamentos sugar, mas a expressão “em 

geral” encaminha para sentidos de que ela pode não ser uma regra.  

A expressão “banca as despesas” encaminha, mais uma vez, para sentidos de 

sustentar financeiramente, uma vez que ressoa “banco” (instituição 

financeira/econômica) cuja função é proporcionar crédito e/ou investir em projetos 

individuais ou coletivos. A relação que se estabelece, conforme o discurso jornalístico, é 

de “parceria”, ressoando sentidos de “companheirismo”. No caso dos relacionamentos 

sugar, isso significa que o relacionamento deve atender às demandas de ambas as partes. 

Na SD 2, o discurso jornalístico traz um exemplo de como funcionam os 

relacionamentos sugar, citando um casal de uma novela exibida pela Rede Globo, em 
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2019, no horário de maior audiência da televisão brasileira. Trata-se do “meloso 

relacionamento” entre “um ricaço com ares de setentão” e “sócio de uma construtora” e 

uma “lolita, ex garota de programa”. 

 

SD2: Entre as várias tramas paralelas que sustentam o enredo de A Dona do Pedaço, 

novela de Walcyr Carrasco, colunista de VEJA, exibida pela Rede Globo no horário 

nobre do gênero, às 21 horas, um casal tem chamado atenção. Otávio, um ricaço com 

ares de setentão, vivido na tela por José de Abreu, se diz apaixonado pela mulher, Beatriz 

(Natália do Vale), mas mantém um meloso relacionamento com a lolita Sabrina (Carol 

Garcia), ex-garota de programa. A cada cena, é sugar daddy para lá (é ele), sugar baby 

para cá (é ela). Sócio de uma construtora, o empresário alugou um flat para a moça e 

paga todas as suas contas. São felizes assim, à sua maneira — até o próximo capítulo. 

 Nessa SD, “meloso relacionamento” ressoa sentidos sobre os relacionamentos 

açucarados, já que “meloso” vêm de mel, mas também pode se referir ao excesso de 

sentimentalismo nos relacionamentos. Por esse viés, significa enjoativo, 

enfadonho/maçante. Esse sentido é reiterado pela formulação verbal “A cada cena, é 

sugar daddy para lá (é ele), sugar baby para cá (é ela), que também explica aos possíveis 

leitores, o lugar que cada um dos personagens ocupa na trama da novela. 

O termo “Lolita” ecoa o romance de Vladimir Nabokov, de mesmo nome. 

Publicado em 1955, na obra, o autor narra a história de um homem de quase quarenta 

anos que se relaciona com uma menina de doze. Durante o romance, o protagonista e 

narrador da história busca evidenciar que foi seduzido pela menina: “Lolita, luz da minha 

vida, fogo da minha virilidade. Meu pecado, minha alma” (NABOKOV, 1955, p. 6). 

Logo, ao retomar o discurso proferido por Nabokov, o discurso jornalístico inscreve seu 

dizer na formação discursiva machista, segundo a qual, o homem é sempre uma vítima 

das artimanhas femininas. Melhor dizendo, ele é aquele que sucumbe diante da 

sexualidade desenfreada da mulher, ardilosa por natureza e, por isso, “um instrumento do 

diabo”, como mencionamos no Capítulo I, deste estudo. 

Por esse viés, o termo “lolita” reverbera o sentido da prostituição, corroborado 

pela menção de que a personagem Sabrina era ex garota de programa. Esse discurso 

contradiz os dizeres dos sites, pois a todo momento, eles enfatizam que não se trata de 

prostituição, mas de um acordo firmado entre as partes interessadas, isentando-se assim, 

de qualquer responsabilidade, caso haja um relacionamento unicamente embasado no 

sexo.  

A formulação verbal “O empresário alugou um flat para a moça e paga todas as 

suas contas” retoma os sentidos de sugar baby elencados tanto pelo MeuPatrocínio quanto 
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pelo Universo Sugar, em que o homem ocupa o lugar de provedor de uma mulher mais 

jovem e sempre disponível para ele.  

“Felizes assim, à sua maneira – até o próximo capítulo” faz ecoar sentidos de 

realização, isto é, de que o relacionamento sugar atende às expectativas do casal, mas 

pode apontar também para a instabilidade/efemeridade desses relacionamentos, pois ele 

dura apenas “até o próximo capítulo”. 

A SD3 reproduz uma cena da novela em que o empresário mais velho e a baby 

estão em um momento íntimo. Na legenda da foto, a formulação “ficção, realidade” deixa 

entrever que nem sempre os sites de relacionamentos sugar dizem a verdade, em especial, 

no que se à obrigatoriedade ou não do sexo. Por essa esteira, podemos dizer que a cena 

da novela evidencia o envolvimento sexual do casal. 

 “Maior visibilidade para o tema” sinaliza para sentidos de que é necessário 

abordar esse tipo de relacionamento que sempre existiu e que sobrevive nas sombras, isto 

é, que é apagado nossa formação social, e, por isso, frequentemente confundido com a 

prostituição. Esse sentido deriva do entrelaçamento do verbal e do não verbal, no qual 

reverbera um jogo de luz e sombra. 

 

SD3: Formulação visual 

 

FICÇÃO, REALIDADE – Cena de ‘A Dona do Pedaço’ (Rede Globo): maior visibilidade para o tema. 

Reprodução/TV Globo.  

 

 Esse sentido de que é necessário dar maior visibilidade a esse tipo de 

relacionamento em que pessoas mais velhas sustentam financeiramente pessoas mais 

jovens é enfatizado na SD4. Trata-se, de acordo com o discurso jornalístico, de dar nova 
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roupagem/nova moldura a um modelo bastante antigo, em que o homem (geralmente mais 

velho) mantém sob sua tutela uma jovem, a quem provê todas as suas necessidades e no 

qual, o sexo, muitas vezes, funciona como moeda de troca. 

 

SD4: A história de Otávio e Sabrina está servindo para popularizar a nova moldura que 

contorna um antigo modelo de relacionamento, no qual alguém, normalmente com boa 

situação financeira, banca uma pessoa, quase sempre bem mais jovem, em troca de uma 

convivência que pode levar a um envolvimento íntimo, sexual. “Nos romances do século 

XIX era muito comum a figura do protetor, que agora simplesmente mudou de nome, com 

posturas contemporâneas”, disse Carrasco, o autor do folhetim global, a VEJA. 

A moda de que se está falando desembarcou no Brasil em 2015, vinda dos Estados 

Unidos, onde brotou no início dos anos 2000 — daí o uso dos termos em inglês. Em um 

relacionamento sugar (açúçar, naquele idioma), há um daddy (papai) ou uma mommy 

(mamãe), homem ou mulher que têm condições de financiar um(a) baby (bebê), rapaz ou 

moça em busca justamente de quem lhe propicie conforto material.  

 

Esse sentido de que se trata apenas de ressignifcar um tipo de relacionamento 

bem antigo é enfatizado em: “Nos romances do século XIX era muito comum a figura do 

protetor, que agora simplesmente mudou de nome, com posturas contemporâneas”, que 

produz o efeito de sentido de verdade, pois quem fala no discurso, é Walcyr Carrasco, 

autor da novela e que trouxe à tona o tema de volta às telas da televisão. 

Contudo, o discurso do autor da novela apresenta-se preso a já-ditos sobre a 

prostituição que ressoam no eixo da formulação, ainda que ele não se dê conta disso. 

Esses já ditos ressoam na nossa formação social pelo funcionamento da memória 

discursiva, pois todo discurso se constitui em relação a um outro já existente (PÊCHEUX, 

1997). Logo, a memória é a responsável, a partir de uma série de repetições, pela 

regularização de sentidos. Conforme Indursky (2011, p. 71), “se há repetição é porque há 

retomada/regularização de sentidos que vão constituir uma memória que é social [...] São 

os discursos em circulação, urdidos em linguagem e tramados pelo tecido sócio-histórico 

que são retomados, repetidos, regularizados”. 

Conforme o discurso jornalístico, trata-se de um tema relativamente novo, que 

desembarcou no Brasil, em 2015, advindo dos Estados Unidos, o que justifica o uso de 

termos daquele idioma. Segundo a reportagem, trata-se de uma “moda”, ou seja, de dar 

uma nova roupagem a algo muito antigo, atraindo o interesse do grande público, 

especialmente aqueles que assistem às novelas de televisão. 
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Neste ponto, o discurso jornalístico evidencia o lugar do daddy (papai) e da 

mommy (mamãe), ou seja, de homem ou mulher dispostos a patrocinar um baby (bebê): 

rapaz ou moça que busca justamente alguém que lhes ofereça segurança e conforto 

material.  

Na SD5, o discurso jornalístico destaca a popularidade do tema, que como 

“outras tendências comportamentais da atualidade”, “vêm se propagando pela internet — 

por meio de sites de relacionamento”. Como sabemos, a internet encolheu o mundo e 

encurtou distâncias, possibilitando o contato entre sujeitos geograficamente distantes, 

pois com apenas um clique podemos “viajar” por diferentes lugares e conhecer pessoas 

que ainda não conhecíamos. Para Bauman (2004, p. 59): 

 

O advento da proximidade virtual torna as conexões humanas simultaneamente 

mais frequentes e mais banais, mais intensas e mais breves [...] Os contatos 

exigem menos tempo e esforço para serem estabelecidos, e também para serem 

rompidos. A distância não é obstáculo para se entrar em contato — mas entrar 

em contato não é obstáculo para se permanecer à parte. Os espasmos da 

proximidade virtual terminam, idealmente, sem sobras nem sedimentos 

permanentes. Ela pode ser encerrada, real e metaforicamente, sem nada mais 

que o apertar de um botão. 

 

O autor afirma que as plataformas digitais facilitam as conexões humanas, que 

se tornaram mais intensas e mais breves, porque podem ser encerradas apertando um 

botão. Contudo, nos relacionamentos açucarados, a brevidade/efemeridade não faz parte 

do acordo, pois segundo as plataformas, esses relacionamentos tendem a se tornar 

duradouros, quando objetivos e interesses são bem alinhados  

Entre as plataformas que mediam os relacionamentos sugar, cita o Meu 

Patrocínio e o Universo Sugar, nos quais, “os interessados expõem sua disposição para 

entrar em uma relação que, sem eufemismos, será pautada pelo dinheiro”, encaminhando 

para sentidos de que ser dependente financeiramente de alguém é algo vergonhoso, 

porque, na nossa formação social, isso está quase sempre atrelado à prostituição. 

SD5: Como acontece com outras tendências comportamentais da atualidade, o 

“fenômeno sugar” se propaga pela internet — por meio de sites de relacionamento, entre 

eles o Meu Patrocínio, líder no Brasil em tal modalidade, com mais de 2 milhões de 

pessoas cadastradas. Nele e em outras plataformas, como a Universo Sugar, os 

interessados expõem sua disposição para entrar em uma relação que, sem eufemismos, 

será pautada pelo dinheiro. Não provocaria nenhuma estranheza se, diante desse quadro, 

a primeira ideia que viesse à mente fosse prostituição. No caso dos “relacionamentos 

açucarados”, porém, não é disso que se trata. 
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“PAPAI” – O empresário Noor: em busca de “uma mulher interessante”. Jonne Roriz/. 

 

 

Segundo o discurso jornalístico, esse tipo de serviço oferecido pelas plataformas 

não provocaria nenhuma estranheza se o sentido que ressoasse, no imaginário coletivo, 

não fosse o da prostituição, mas esclarece que no caso dos “relacionamentos açucarados”, 

não é disso que se trata, já que o sexo nunca é uma exigência, podendo ou não ocorrer, 

de acordo com as expectativas dos envolvidos.  

Isso significa que os relacionamentos sugar apesar de não constituírem uma 

negociação, se assemelham a elas, porque são firmados acordos, de um lado, entre os que 

oferecem o pagamento de bens materiais e de outro, aqueles que buscam 

companhia/patrocínio. Tudo é feito, portanto, de modo bem transparente e honesto, pois, 

desse modo, um relacionamento sugar não trará “dores de cabeça” para os envolvidos, de 

acordo com o discurso jornalístico. 

Logo, poder-se-ia dizer que o discurso jornalístico é marcado pela contradição, 

pois mesmo negando que o relacionamento sugar não é prostituição, diz que “os 

interessados expõem sua disposição para entrar em uma relação que, sem eufemismos, 

será pautada pelo dinheiro”.  

Na foto, o empresário Arif Noor significado como um “PAPAI”, isto é, como 

um exemplo de sugar daddy, reforçando sentidos de que eles devem ser mais maduros e 

atraentes, mas principalmente ricos, pois a profissão/condição financeira é essencial para 

que o relacionamento se efetive. No entanto, a expressão “em busca de uma mulher 

interessante” sinaliza que ele busca uma mulher diferente, que lhe chame a atenção e por 

isso recorreu ao relacionamento sugar, pois os sites que hospedam essas plataformas 

constituem verdadeiras vitrines, sendo praticamente impossível não encontrar uma que 

não lhe agrade.  
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Na SD6, discurso jornalístico conta a história do ugandense de 56 anos, que vive 

em São Paulo e conheceu a manauense Luciele Pimentel, de 28 anos. Pensamos que o 

fato de o discurso jornalístico citar a idade e a cidade do casal se deve à tentativa de 

mostrar que relacionamentos sugar primam por unir homens mais velhos a mulheres mais 

jovens e podem, até mesmo, encurtar distâncias geográficas.  

Nessa SD, o discurso jornalístico é entrecortado pelo discurso do daddy Noor, 

que afirma que após dois meses usando os serviços do MeuPatrocínio, ainda não se 

relacionou intimamente com ninguém, mas que ainda “busca uma mulher interessante 

para uma relação romântica” e da baby Luciele, que diz ter deixado a plataforma, porque 

atingiu seu objetivo, ou seja, “literalmente encontrou patrocínio para alavancar sua 

carreira como estilista”. Esse uso do discurso direto no discurso jornalístico confere-lhe 

maior confiabilidade, pois quem diz o que diz, são pessoas que usaram os serviços da 

plataforma.  

 

SD6:  Tome-se o exemplo do empresário Arif Noor, de 56 anos, ugandense que vive em 

São Paulo. Cadastrado há dois meses no Meu Patrocínio, o sugar daddy conta que até 

agora não se relacionou intimamente com nenhuma moça do site. Contudo, por meio da 

plataforma conheceu a manauense Luciele Pimentel, de 28 anos, a sugar baby que se 

tornou sua parceira… de negócios! “Saímos para um encontro e acabamos fechando um 

trabalho. Ambos vimos uma oportunidade para empreender juntos no ramo da moda”, 

relata Noor. “Ainda estou em busca de uma mulher interessante para uma relação 

romântica”, diz ele. Luciele, por sua vez, afirma que atingiu seu objetivo. “Deixei o Meu 

Patrocínio porque encontrei o que buscava. Literalmente um patrocínio para ajudar a 

alavancar minha carreira como estilista”, comemora.  

A formulação verbal “Saímos para um encontro e acabamos fechando um 

trabalho. Ambos vimos uma oportunidade para empreender juntos no ramo da moda” 

sinaliza para a não obrigatoriedade das relações sexuais nos relacionamentos sugar, mas 

as reticências em “a sugar baby que se tornou sua parceira… de negócios!”  produz o 

efeito de sentido de dúvida ou de incerteza de quem produz o discurso, isto é, podem soar 

como dúvida de que tenha sido apenas um encontro de negócios.   

Essa escolha reforça/sedimenta o imaginário de que os sujeitos que optam pelo 

relacionamento sugar, estão, obrigatoriamente, interessados no sexo. Por esse viés, os 

relacionamentos sugar se confundem com a prostituição, se distanciando do que pregam 

as plataformas que hospedam os sites de relacionamentos sugar, porque, como já 

mencionamos, elas deixam bem claro que o sexo pode ou não acontecer, a depender do 

acordo firmado entre as partes.  
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Melhor dizendo, neste tipo de relacionamento, paga-se por uma companhia 

agradável, jovial e desvinculada de preocupações que afetam relacionamentos como 

namoro, noivado e casamento. Nos relacionamentos sugar, as relações sexuais não são 

requisito obrigatório e podem existir somente se isso for acordado entre as partes. No caso 

do exemplo do casal citado pelo discurso jornalístico, evidencia-se o alinhamento de 

objetivos, pois embora não tenha havido uma aproximação amorosa (aparentemente), 

Noor assumiu o lugar de patrocinador e, Luciele, de patrocinada.  

A SD7 traz para a cena do discurso, a história da empresária carioca Marisa 

Araújo, de 57 anos. Casada por 24 anos e separada há cinco, com dois filhos, ela é 

discursivizada como “uma rara sugar mommy”, o que reverbera sentidos de que ainda são 

poucas as mulheres que ocupam esse lugar, isso porque, na nossa formação social, foi 

normalizado/normatizado que o homem deve prover/patrocinar uma mulher. 

No entanto, quando o contrário acontece, ainda provoca o estranhamento, porque 

a mulher carrega o peso do estigma de dependente/submissa e a ela foram delimitados 

lugares, que quando extrapolados, são ainda condenados por boa parte da nossa formação 

social, e não raras vezes, cria-se um imaginário de perversão em torno dela.  

 

SD7: Fora do modelo convencional, a empresária carioca Marisa Araújo, de 57 anos, se 

tornou uma rara sugar mommy. Casada por 24 anos, separada há cinco, com dois filhos, 

ela diz que não quer outra relação conjugal estável. “Sou livre. Se fosse um homem no 

meu lugar, nem me perguntariam sobre pagar contas para alguém mais jovem”, provoca.  

 

“MAMÃE” - Marisa Araújo: “Se eu fosse homem, não me questionariam” Mirian Fichtner/Pluf 

Fotografias/.  
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Em tom de provocação, Marisa diz: “Sou livre”, encaminhando para sentidos de 

liberdade, de que ela pode fazer o que quiser e completa: “Se fosse um homem no meu 

lugar, nem me perguntariam sobre pagar contas para alguém mais jovem”, que faz ecoar, 

novamente sentidos de que, nos relacionamentos amorosos, o normalizado/normatizado 

é o homem ocupar o lugar de provedor. Ou seja,  esse dizer produzido pela mommy aponta 

para a cristalização de sentidos segundo os quais normalizou-se que um homem 

pode/deve prover a mulher, mas ela não pode/deve provê-lo. Ou seja, ao homem 

instituíram-se lugares que não podem ser ocupados por mulheres.  

Na sequência discursiva em questão, a mulher (Marisa Araújo) inscreve seu 

dizer na FD feminista, pois defende a liberdade e os direitos femininos. Discursivamente, 

podemos dizer que há uma desidentificação do discurso de Marisa com aqueles que ainda 

teimam em retornar no fio do discurso da reportagem. Dizendo diferentemente, Marisa 

se desidentifica com os discursos machistas de acordo com os quais apenas o homem 

pode/deve ser o provedor numa relação e defende que isso também pode ser feito pelas 

mulheres. Em suma, pensamos que nessa SD, há uma desidentificação do sujeito com a 

forma-sujeito da FD patriarcal e machista e a consequente inscrição do sujeito na FD que 

defende os direitos/liberdade sexual e econômica feminina. 

Na SD8, o discurso jornalístico enfatiza que os usuários das plataformas de 

relacionamentos sugar podem permanecer nelas o tempo que julgarem necessário e os 

motivos que os levam até elas são diversos. Como exemplo, cita a produtora paulistana 

Fernanda Rizzi, que, depois de muitas frustrações e de uma relação que chegou a 

prejudicá-la financeiramente, decidiu “mergulhar no universo sugar”. Ela é significada 

como uma mulher bonita e não tão jovem (de 38 anos), que se tornou baby, aceitando ser 

patrocinada por um daddy. 

O que ressoa, nessa SD, é que os relacionamentos açucarados constituem uma 

opção possível para aqueles que já sofreram com outros relacionamentos amorosos, pois 

neles, o dinheiro já faz parte do jogo. A produtora assume, assim, o lugar de baby, e se 

significa como alguém que busca conforto material, mas ao dizer: “Nunca fiz sexo em 

troca de pagamento”, deixa claro que não vende seu corpo em troca de dinheiro.  
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SD8: Inscrita na plataforma há três anos, a produtora paulistana Fernanda Rizzi, de 38, 

narra que, depois de várias frustrações amorosas — e de uma relação que chegou a 

prejudicá-la financeiramente —, decidiu mergulhar no universo sugar, no qual o 

dinheiro já faria mesmo parte do jogo. “Nunca fiz sexo em troca de pagamento. Ganhei 

mimos, como viagens, sapatos, bolsas. Hoje meu daddy mora na França e me ajuda com 

um curso de francês”, explica ela.  

 

 

“BEBÊ” - A produtora Fernanda Rizzi: curso de francês pago pelo ‘daddy”. Jonne Roriz/. 

 

Conforme a produtora, ela ganhou “mimos”, como viagens, sapatos e bolsas. O 

uso da palavra “mimo” aponta não para um pagamento, mas para uma forma de o daddy 

agradá-la. De acordo com o Universo Sugar, um relacionamento sugar não deve ser 

baseado em mimos e presentes, isto é,  eles não devem ser o ponto alto do relacionamento, 

entretanto, fazem parte dele.  

Contudo, a plataforma lista os Top 5 entre os principais objetos de desejo das 

babies: bolsa de luxo (“muito mais do que um sonho de consumo, é um investimento”); 

procedimentos estéticos (“podem transformar a autoestima de qualquer mulher”; joia 

(“faz qualquer mulher se sentir muito querida, amada e especial”); dinheiro (“é uma forma 

muito prática de presentear, afinal, ele não tem muito tempo para preparar o presente”) e 

smartphones (“um bom celular pode ser bem caro, hoje temos modelos que passam de 10 

mil reais, um presente e tanto, não?”)47.  

Também o MeuPatrocínio lista os mimos “incríveis” (“e que na maioria das 

vezes vêm de surpresa”) com os quais o daddy presenteia a baby, como objetivo de vê-la 

 
47 Disponível em: https://www.universosugar.com/presentes-preferidos-das-sugar-babies/ Acesso em 
31 de jan. de 2022. 

https://www.universosugar.com/o-que-e-relacionamento-sugar/
https://www.universosugar.com/presentes-preferidos-das-sugar-babies/
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sempre feliz, dentre eles, joias, roupas, sapatos e eletrônicos. Conforme o site “o céu é o 

limite para os presentes”48. Por fim, a formulação verbal “Hoje meu daddy mora na França 

e me ajuda com um curso de francês” desmitifica a ideia de que os relacionamentos sugar 

são passageiros e não se sustentam quando há uma grande distância geográfica. 

Na SD9, o discurso jornalístico atua no sentido de “dar voz” a quem viu, nos 

relacionamentos sugar, a possibilidade de empreender. Para Jennifer Lobo, fundadora do 

MeuPatrocínio, o dinheiro sempre foi tabu nos relacionamentos, apontando para a não 

transparência dos mesmos. Ou melhor, nos relacionamentos ditos tradicionais, a questão 

financeira ainda configura um assunto proibido, tanto que ainda hoje, muitos casais não 

sabem quanto o outro ganha ou gasta.  

Assim, nos relacionamentos sugar, de um lado, estão os daddies/mommies, que 

patrocinam/financiam/mimam os/as babies que, por sua vez, oferecem, como moeda de 

troca, a beleza e a juventude, além de boa companhia. 

 

SD9: Para Jennifer Lobo, empreendedora americana radicada no Rio, onde fundou o 

Meu Patrocínio, há quatro anos, a proposta do movimento no qual figura como uma das 

líderes é promover relacionamentos transparentes. “As pessoas não falam sobre 

dinheiro. O tema é tabu. Entretanto, a partir do momento em que um casal entra em 

acordo nesse tópico, tudo se torna mais honesto”, esclarece ela. “De um lado, dos 

daddies e das mommies, temos pessoas ricas que buscam jovens lindos. De outro, 

meninas e meninos que procuram conforto. Mas todos, no fim, precisam de afinidade 

para a relação se sustentar”, avalia Jennifer.  

 

Para ela, alinhar o quesito dinheiro no relacionamento o torna mais honesto. 

Contudo, conforme ela, mesmo em um relacionamento em que o fator financeiro é 

primordial, é preciso afinidade para a relação se sustentar. Esse modo de dizer encaminha 

para sentidos de que somente o dinheiro não é suficiente para que uma relação se 

estabeleça, ainda que esse seja um ponto previamente acordado entre as partes.  

Na SD 10, o discurso jornalístico discursiviza a preocupação dos sites 

especializados (MeuPatrocínio e Universo Sugar) de desvincular os relacionamentos 

sugar da prostituição, embora recebam denúncias desse tipo com certa frequência. De 

acordo com a fundadora do MeuPatrocínio, “a ordem, nessas situações, é banir os 

desrespeitosos”, porque eles não são bem-vindos na plataforma.  

 
48 Disponível em: https://www.meupatrocinio.com/o-que-e-sugar-baby/ Acesso em 31 de jan.de 2022. 

https://www.meupatrocinio.com/o-que-e-sugar-baby/
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Para produzir o efeito de sentido de credibilidade, mais uma vez, o discurso 

jornalístico traz a voz de alguém autorizado a dizer o que diz e, nesse caso, da baby  

Eduarda Park, de 24 anos, cadastrada nos sites MeuPatrocínio e Universos Sugar, que 

corrobora que há ofertas de programas que oscilam de 400 a 2.000 reais, a maioria de 

homens casados. Nesse sentido, os discursos que retornam são aqueles em que os homens, 

seja por carência, pressão de amigos, insatisfação emocional/sexual ou até mesmo por 

falta de caráter, buscam as prostitutas.   

Para se prevenirem, as babies apostaram em grupos no Facebook e WhatsApp 

para trocar informações sobre homens, pois sabem que por estarem inscritas nos sites 

especializados são constantemente confundidas com as prostitutas. Os homens, por sua 

vez, também têm seus grupos para trocar nudes das babies. Essa troca de fotos de babies 

nuas aponta para os sentidos de que os corpos, estando à disposição, são passíveis de 

trocas financeiras, ou seja, ressoam a prostituição.  

O que se nota ainda, nesses dizeres, é a diferença no modo de usar a tecnologia, 

pois enquanto elas a utilizam como meio de se comunicar e para se protegerem de homens 

interessados apenas no sexo, eles usam para expor o corpo feminino. 

 

SD10: Embora não tenham a prostituição como base das relações que intermedeiam, os 

sites sugar recebem denúncias de propostas assim. A ordem, nessas situações, é banir os 

desrespeitosos. “Não queremos esse tipo de ambiente na plataforma”, garante Jennifer. 

Segundo a baby paulistana Eduarda Park, de 24 anos, cadastrada no Meu Patrocínio e 

no Universo Sugar, as ofertas de programa oscilam entre 400 e 2 000 reais. 

“Normalmente elas são feitas por homens casados”, destaca Eduarda. Para se 

prevenirem, as babies criaram grupos, no Facebook e no WhatsApp, nos quais trocam 

informações sobre os homens. Eles, os daddies, descobriu Eduarda, também têm seus 

grupos — para compartilhar nudes das babies. De todo modo, conforme explica Renato 

Opice Blum, advogado especialista em tecnologia, os sites não poderiam ser 

responsabilizados em caso de exploração sexual: “Os apps estimulam o encontro, não a 

prostituição”.  

 

Como argumento de autoridade, o discurso jornalístico traz a voz do advogado 

especialista em tecnologia, Renato Opice Blum49, que explica que ainda não há 

ordenamento jurídico para esse tipo de serviço e que os sites não podem ser 

responsabilizados pela prostituição/exploração sexual, porque “eles estimulam o encontro 

e não a prostituição”.  Dessa forma, a recomendação é “banir os desrespeitosos”, isto é, 

 
49 Disponível em:< https://veja.abril.com.br/cultura/o-amor-nos-tempos-do-sugar/. Acesso em 23 de Ago. 

de 2020. 

https://veja.abril.com.br/cultura/o-amor-nos-tempos-do-sugar/
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expulsar aqueles que não atendem às regras dos sites, visto que os relacionamentos sugar 

são claros e honestos. Logo, o discurso instaurado nessa SD busca desvincular os 

relacionamentos sugar da prostituição e como argumento de autoridade traz o discurso 

especializado de um advogado, que por ser quem é, sabe o que diz.  

Na SD11, novamente o discurso jornalístico traz um discurso de autoridade, 

dessa vez, da sexóloga Maria Simas, sócia-diretora do Instituto do Casal, de São Paulo, 

que se dedica às práticas, estudos, pesquisas, educação e disseminação de informações 

relevantes sobre relacionamentos e sexualidade humana. Conforme o site, um dos 

objetivos do Instituto do Casal é auxiliar “as pessoas envolvidas no relacionamento 

romântico a conhecer e entender a relação, a fim principalmente de resolver os conflitos 

e melhorar a satisfação do casal. Convivência e diálogo são a base de um relacionamento 

e devem ser cultivados diariamente. É muito importante conversar em todos os 

momentos, mas principalmente naqueles mais difíceis”50.  

De acordo com o discurso jornalístico, para a sexóloga, “o acordo firmado nos 

relacionamentos sugar pode ser até bom a curto prazo”, “no entanto, há dúvidas quanto à 

sua durabilidade”, que produz o efeito de sentido de fluidez, de falta de durabilidade. 

 

 SD11: Na opinião da sexóloga Marina Simas, sócia-diretora do Instituto do Casal, de 

São Paulo, o acordo firmado nos relacionamentos sugar pode ser até bom a curto prazo, 

“no entanto, há dúvidas quanto à sua durabilidade”, pontua. “No primeiro momento, um 

é dependente do outro e há relação de poder. O que acontecerá quando a baby quiser 

autonomia ou quando envelhecer?” Para Marina, o relacionamento sugar tradicional, 

entre o homem mais velho e a mulher mais nova, seria ainda resquício da sociedade 

patriarcal. “A plataforma amplifica o modo como vivemos na cultura machista”, 

acredita a especialista.  

 

Para ela, inicialmente, se estabelece uma relação de dependência e de poder, ou 

seja, quem tem o dinheiro manda no relacionamento, mas questiona: “O que acontecerá 

quando a baby quiser autonomia ou envelhecer?”, que ressoa sentidos de que a baby pode 

não desejar ser dependente emocional e financeiramente por muito tempo. Além disso, o 

fato de envelhecer pode fazer com que o daddy perca o interesse por ela, tendo em vista 

que a beleza e a juventude são requisitos básicos nos relacionamentos sugar. 

 
50 Disponível em: https://www.institutodocasal.com.br/espaco_para_casais-

2/?gclid=Cj0KCQiA3fiPBhCCARIsAFQ8QzXCjQSqYhFPX23ONucnbZiWCx2oJ-21LQCJ-

HkSbLgrtffxVtMFDd4aArAeEALw_wcB. Acesso em 31 de jan. de 2022. 

https://www.institutodocasal.com.br/espaco_para_casais-2/?gclid=Cj0KCQiA3fiPBhCCARIsAFQ8QzXCjQSqYhFPX23ONucnbZiWCx2oJ-21LQCJ-HkSbLgrtffxVtMFDd4aArAeEALw_wcB
https://www.institutodocasal.com.br/espaco_para_casais-2/?gclid=Cj0KCQiA3fiPBhCCARIsAFQ8QzXCjQSqYhFPX23ONucnbZiWCx2oJ-21LQCJ-HkSbLgrtffxVtMFDd4aArAeEALw_wcB
https://www.institutodocasal.com.br/espaco_para_casais-2/?gclid=Cj0KCQiA3fiPBhCCARIsAFQ8QzXCjQSqYhFPX23ONucnbZiWCx2oJ-21LQCJ-HkSbLgrtffxVtMFDd4aArAeEALw_wcB
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Para a sexóloga, “o relacionamento sugar tradicional, entre o homem mais velho 

e a mulher mais nova, seria ainda resquício da sociedade patriarcal” e “a plataforma 

amplifica o modo como vivemos na cultura machista”, ressoando sentidos de que a nossa 

sociedade normatiza/normaliza os relacionamentos em que o homem é mais velho e a 

mulher é mais jovem, mas discrimina aqueles em que o contrário acontece. Esses 

sentidos, segundo ela, derivam do patriarcalismo e ressoam discursos machistas, de 

acordo com os quais, as mulheres não têm os mesmos direitos dos homens, inclusive, 

quando se trata de relacionamentos amorosos. 

O argumento final usado pelo discurso jornalístico para discursivizar os 

relacionamentos sugar é a liquidez dos “laços humanos”. Para tanto, cita novamente um 

discurso de autoridade, dessa vez, Zygmunt Bauman, sociólogo polonês que cunhou o 

termo “modernidade líquida”, para definir o mundo globalizado, caracterizado pela 

liquidez e volatilidade, que vieram, de acordo com ele, para desorganizar todas as esferas 

da vida social, como o trabalho, a cultura e o amor. Nas palavras do autor, “o mundo está 

propenso a mudar com a rapidez e de forma imprevisível” transcritas no texto da revista, 

corroboram esse sentido. 

 

SD12: Em dias de “modernidade líquida” — para usar a expressão consagrada pelo 

sociólogo polonês Zygmunt Bauman (1925-2017) —, com o mundo “propenso a mudar 

com rapidez e de forma imprevisível”, a fragilidade dos laços humanos salta à vista. O 

próprio amor é líquido — como se deduz do amor nos tempos do sugar. 

  

Para o discurso jornalístico, a liquidez e volatilidade, próprias da “modernidade 

líquida” afetam, inclusive, os relacionamentos amorosos, que também se tornam frágeis. 

A formulação verbal “o próprio amor é líquido — como se deduz do amor nos tempos do 

sugar” aponta, para esse sentido e ressoa o discurso do sociólogo polonês, que usa o termo 

“amor líquido” para descrever as relações interpessoais que se desenvolvem na pós-

modernidade e cujas características são a falta de solidez, a fugacidade e a 

superficialidade. 

 Para Bauman (2004), a concretude dos sólidos, firme e inabalável se esgarça 

perante a liquidez das relações humanas, na modernidade. Do nosso ponto de vista, foi a 

imaginária solidez das relações que manteve instituições seculares como a igreja e a 

família e, por esse viés, as relações tidas como socialmente estáveis, como o namoro, o 
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noivado e casamento. A liquidez teria surgido para romper com esse imaginário de 

estabilidade, pois apresenta-se fugaz, maleável e imprevisível.  

É esse sentido de fugacidade e de imprevisibilidade que ressoa nessa SD, pois os 

relacionamentos sugar não têm “prazo de validade”, podendo durar apenas enquanto os 

anseios dos envolvidos for satisfeito, isto é, enquanto houver juventude e beleza ou 

enquanto durar o dinheiro, os presentes, as viagens e os mimos, ou ainda, quando com 

apenas um clique, surgir na tela alguém disposto a oferecer mais. 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

A tecnologia mudou o modo como nos relacionarmos com o mundo e com o 

outro e estamos cada vez mais enredados pelo digital. Informar, negociar, entreter e 

conectar pessoas são as principais funções da rede mundial de computadores. 

Nessa arena de vozes caracterizada pela facilidade e agilidade da comunicação, 

que passa literalmente por nossos dedos, os sujeitos repetem/retomam dizeres ou se 

revoltam, questionam, negam, apagam sentidos reforçando o já institucionalizado ou 

promovendo deslizamentos de sentidos.  

No que se refere aos relacionamentos interpessoais, atualmente, há inúmeras 

formas de conhecer pessoas no meio digital, seja por meio de chats, de fóruns, de redes 

sociais e de sites e aplicativos voltados para os mais variados perfis. Em alguns 

aplicativos, como o Tinder, basta apenas rolar uma lista de possíveis pretendentes e clicar 

no like para mostrar o interesse por uma pessoa. Se der match, é bem possível que se 

estabeleça uma conversa ou até mesmo um primeiro encontro.  

Mais recentemente, chegaram ao Brasil, as plataformas de relacionamentos 

sugar cujo objetivo é unir um homem maduro, bem-sucedido e generoso, a uma sugar 

baby, uma mulher jovem, atraente, inteligente e ambiciosa. Esse tipo de relacionamento 

também vale para sugar mommies e babies homens, mas nem todos os sites 

especializados oferecem essa opção. 

Um dos possíveis motivos para isso é o de que foi naturalizado na nossa 

formação social, que um homem mais velho pode ter um envolvimento com uma mulher 

mais jovem, mas se o contrário acontecer, ainda causa estranhamento. Esse é o caso do 

Universo Sugar, que não apresenta essa opção, enfatizando que o que se vende é o casal 

sugar tradicional (homem maduro e mulher jovem), ressoando dizeres sobre a mulher 

dependente financeiramente e o homem provedor.  

Tanto o MeuPatrocínio e o Universo Sugar discursivizam os relacionamentos 

açucarados como transparentes, tendo em vista que, ambos “avisam” que são 

relacionamentos pautados no dinheiro e que as intenções e expectativas de ambos devem 

ser alinhadas antes que o relacionamento se estabeleça. Trata-se, portanto, conforme os 

sites, de relacionamentos pautados em benefícios mútuos. 

Dizendo de outro modo, ambos os sites significam o relacionamento sugar como 

um tipo de “acordo” entre pessoas mais velhas, bem-sucedidas e “generosas” que se 

dispõem a “patrocinar” ou “bancar” uma mais jovem. Esses verbos, usados nas duas 
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reportagens encaminham para sentidos de que o daddy ou a mommie sustentam não 

apenas as necessidades da/do baby, mas também os luxos e desejos. Aliás, esse é o 

imaginário que os sites vendem: para elas, uma vida sedutora e glamourosa, e para eles, 

a companhia de mulheres jovens e bonitas. Contudo, a elas não é permitido envelhecer, 

pois a beleza e a juventude funcionam como moeda de troca.  

Os daddies também são discursivizados  nos dois sites, por meio de formulações 

verbais e visuais, como homens maduros, bem-sucedidos e generosos e as babies como 

mulheres jovens, bonitas e  decididas, que “sabem o que querem” e buscam “um homem 

rico para chamarem de seu”. Os babies homens são significados, em uma das revistas, 

como “gueixas às avessas”, isto é, como acompanhantes de luxo, cuja função é entreter e 

divertir e isso não inclui, necessariamente o sexo. 

Os discursos das revistas encaminham também para sentidos de que as 

plataformas de relacionamentos sugar funcionam como vitrines, pois dentre tantas 

opções, é possível escolher aquele(a) que mais agrada e/ou atende às expectativas, mas 

deixam claro e repetem várias vezes que o dinheiro é fundamental para que o 

relacionamento se estabeleça.  

Para produzir o efeito de verdade e de confiabilidade, o discurso jornalístico 

entremeia no seu discurso, a “fala” de pessoas que já viveram histórias de sucesso ou de 

especialistas que dão o seu parecer sobre os relacionamentos sugar. Esse é o efeito de 

sentido do discurso direto. Por fim, as duas revistas tentam dissociar os relacionamentos 

açucarados da prostituição e embora as redes especializadas em relacionamentos sugar e 

o discurso jornalístico enfatizem que eles não chegam a constituir uma negociação e, 

portanto, prostituição, os sentidos que ressoam são esses, pois trata-se de acordos 

firmados entre pessoas que buscam, por de um lado, companhia e de outro, patrocínio. 

Neste trabalho, nosso objetivo principal foi investigar quais memórias sobre a 

mulher e seu corpo ressoam nos sites de relacionamentos sugar e no discurso jornalístico. 

A resposta (in)conclusiva que temos é a de que ela é significada como interesseira e por 

isso, ressoam, no fio do discurso sentidos sobre a prostituição. Isso porque, pelo 

funcionamento da memória discursiva, reverberam discursos segundo os quais, a mulher 

que não se deixou/deixa controlar, ou ainda, que vivencia sua sexualidade não é bem 

vista/dita na nossa formação social.   

Esses sentidos sobre a mulher, que retornam no fio do discurso, vêm de 

diferentes lugares, da igreja, da medicina e da família patriarcal, pois esses são 
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importantes Aparelho Ideológico de Estado, nos termos de Althusser (19985), uma vez 

que atuam na forma de pensar e dizer a mulher e seu corpo. 

Isso não significa que nada mudou no decorrer do tempo, mas acreditamos que 

ainda há respingos desses discursos que ainda hoje nos afetam e dos quais é difícil nos 

libertar. A partir disso, podemos dizer que não são as mulheres que escrevem a sua 

história, pois ela é marcada a ferro e fogo por normas e condutas que atendem aos 

interesses patriarcais e que são sustentados geração após geração. 

Nesse sentido, pensamos que foi/é necessário romper com esse imaginário 

distorcido e até hoje (re)produzido do que é ser mulher. Essa é uma condição essencial 

para nossa independência e para nos livrar das amarras que delimitam os lugares que 

podemos ou não ocupar na nossa formação social. 

Por fim, entendemos que as revistas digitais vêm constituindo uma das maneiras 

mais eficazes de difundir informações e de atender aos novos anseios do público, 

especialmente em tempos pandêmicos, quando “ficar em casa” se tornou da ordem do 

absolutamente necessário. Mas para além disso, elas constituem um poderoso instrumento 

para disseminar ideologias, uma vez que se propõem a abordar/discutir temas em voga na 

nossa sociedade, ditando conceitos, opiniões e comportamentos, contribuindo ativamente 

no processo de construção/desconstrução de sentidos, conforme afirmamos no início 

deste trabalho. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: 

Sugar mommies: Conheça as mulheres que pagam por amor e sexo. Revista on-line 

Marie Claire, 2017. Disponível em: 

<https://revistamarieclaire.globo.com/Comportamento/noticia/2017/08/sugar-mommies-

elas-pagam-elas-mandam.html> acesso em: 28 de Ago. de 2020.  

ANEXO 2:  

O amor nos tempos do ‘sugar’. Revista on-line Veja, 2019. Disponível em: 

<https://veja.abril.com.br/cultura/o-amor-nos-tempos-do-sugar/ > Acesso em: 28 de 

Ago. de 2020.  
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