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“Que vai ser quando crescer?  

Vivem perguntando em redor. Que é ser? 

É ter um corpo, um jeito, um nome? 

Tenho os três. E sou? 

Tenho de mudar quando crescer? Usar outro nome, corpo e jeito? 

Ou a gente só principia a ser quando cresce? 

É terrível, ser? Dói? É bom? É triste? 

Ser; pronunciado tão depressa, e cabe tantas coisas? 

Repito: Ser, Ser, Ser. Er. R.  

Que vou ser quando crescer?  

Sou obrigado a? Posso escolher? 

Não dá para entender. Não vou ser. 

Vou crescer assim mesmo.  

Sem ser Esquecer.” 

 

Carlos Drummond de Andrade – Verbo Ser 

 

 

  



 

 

RESUMO 

 

A prática institucionalizada dos ritos de passagem, os quais historicamente apoiavam os 

indivíduos nos diversos períodos de transição da vida, parece ter se esvaziado nas sociedades 

contemporâneas. Alguns estudiosos, inclusive, destacam a lacuna dos ritos de iniciação, que 

marcavam a transição da infância para a adolescência; provocando, assim, um hiato identitário, 

as categorias antes claramente delimitadas tornam-se interpostas e as crianças perdem um 

importante mecanismo para lidar com a mudança. No entanto, considerando-se que o consumo 

viabiliza o autoconhecimento e a comunicação da identidade, o mercado assume um papel 

institucional cultural central, ao redor do qual essas crianças constroem suas identidades; 

principalmente no período mais crítico da transição, o da liminaridade. Caracterizada como um 

período de extrema ambiguidade do self e invisibilidade social, a fase liminar dos ritos de 

passagem é um tema sub-pesquisado e uma lente teórica fértil para se analisar o papel do 

consumo nesse período de transição entre dois espaços socioculturais concretos e reconhecidos, 

o da infância e o da adolescência. Portanto, este estudo realizou uma imersão no universo das 

meninas com idades entre oito e doze anos, pertencentes a esse grupo liminar denominado de 

tweens, contribuindo, assim, com uma perspectiva multifacetada do consumo e construção de 

identidade dessas meninas. Como em um trabalho artesanal de patchwork, o resultado final 

apresenta uma perspectiva única, porém formada pela reunião das diferentes concepções dos 

agentes envolvidos: - as mães, as meninas e a própria pesquisadora. Ao longo de dois anos, 

foram coletados dados através de diferentes técnicas, como entrevistas em profundidade com 

mães, no Brasil e EUA, observação participativa e diário introspectivo da pesquisadora, mãe de 

uma tween, e entrevistas filmadas por uma menina tween com suas próprias amigas; 

propiciando uma oportunidade única de retratar o universo das meninas por elas mesmas, com 

o mínimo possível de interferência da pesquisadora. Os resultados contribuem com estudos 

anteriores, ampliando a compreensão do comportamento das meninas e suas práticas de 

consumo e socialização, durante a transição. Ressaltando, inclusive, a influência do bullying 

nessas práticas. Além de destacar que a liminaridade pode ser vivenciada não só pelo indivíduo 

que passa pela transição, mas também por aqueles envolvidos emocionalmente nesse processo, 

no caso as mães.      

 

 

Palavras-chave: Meninas tweens, mães, self estendido, ritos de passagem, ritos de iniciação, 

consumo liminar. 



 

 

ABSTRACT 

 

The institutionalized practice of rites of passage, which historically supported individuals in the 

various periods of life transition, seems to have disappeared in contemporary societies. Some 

authors even highlight the gap in initiation rites that marked the transition from childhood to 

adolescence; thus, provoking an identity gap, previously clearly delimited categories become 

blurred and children lose an important mechanism to deal with change. However, considering 

that consumption enables the self-knowledge and the communication of one´s identity, the 

market assumes a central cultural institutional role, around which these children construct their 

identities; especially in the most critical period of transition, that of liminality. Characterized 

as a period of extreme self-ambiguity and social invisibility, the liminal phase of rites of passage 

is an under-researched topic and a fertile theoretical lens to analyze the role of consumption, in 

this period of transition between two concrete and recognized sociocultural spaces, childhood 

and adolescence. Therefore, this study carried out an immersion in the universe of girls between 

the ages of eight and twelve years old, who belong to this liminal group called tweens; and so, 

contributing with a multifaceted perspective of the consumption and identity construction of 

these girls. As in a hand-crafted patchwork, the final result presents a unique perspective, but 

formed by the assembling of different conceptions of the agents involved: - mothers, girls and 

the researcher herself. Over two years, data were collected through different techniques, such 

as in-depth interviews with mothers in Brazil and the USA, participant observation and 

introspective diary of the researcher, mother of a tween, and interviews filmed by a tween girl 

with her own friends; which provided a unique opportunity to portray the universe of the girls 

by themselves, with the least possible interference of the researcher. The results contribute to 

previous studies, increasing the understanding of the girls' behavior and their consumption and 

socialization practices during the transition. Also, they highlight the influence of bullying on 

these practices. Besides emphasizing that liminality can be experienced not only by the 

individual who goes through the transition, but also by those emotionally involved in this 

process, in this case, the mothers. 

 

 

 

Keywords: Tweens girls, mothers, extended self, rites of passage, rites of initiation, liminal 

consumption. 
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1 Introdução 

Os rituais, de forma geral, representam uma categoria formal de análise da experiência 

humana (Bell, 1992) e têm sido explorados em diversos estudos da área de Consumer Culture 

Theory, desde o surgimento dessa nova tradição de pesquisa, em meados da década de 80. São 

exemplos de estudos que trataram do tema Belk, Wallendorf e Sherry (1989), Schouten 

(1991), Cody (2012a, 2012b), Drenten (2013), Quintão e Brito (2015), Campos, Suarez, 

Nascimento, e Molica (2015), entre outros. O ritual, também denominado rito, compreende 

um conjunto de atos formalizados e que representam um sistema de comunicação simbólica, 

construído culturalmente (Tambiah, 1985; Segalen, 2002). Porém, a definição do ritual, assim 

como o seu enfoque de estudo variou ao longo do tempo, de acordo com a lente 

epistemológica do pesquisador (Bell, 1992). 

 

Entre as diversas classificações de ritos, ou rituais, destaca-se os ritos de passagem, os quais 

marcam as diversas transições de status social que os indivíduos vivenciam, ao longo de suas 

vidas (Van Gennep, 1978); e que são relevantes para a área de estudo do comportamento de 

consumo pela sua influência direta na formação e comunicação de projetos de identidade 

(Belk, 1988; Schouten, 1991). Os ritos de passagem são divididos em três tipos, de acordo 

com o papel que exercem durante o período de transição do indivíduo: os ritos de separação, 

ou pré liminares, que marcam o fim do estado anterior; os ritos liminares, que caracterizam a 

fase de transição, em que o indivíduo não é mais o que era antes, mas também ainda não 

assumiu sua nova condição; e os ritos pós-liminares, que inauguram o novo estado social do 

indivíduo (Van Gennep, 1978). Turner (1974) explorou particularmente a fase liminar dos 

ritos de passagem, elaborando como os indivíduos, nesse período, encontram-se socialmente 

invisíveis, à margem da estrutura social, demonstrando uma ambiguidade identitária, assim 

como um senso de comunhão e camaradagem com os outros indivíduos liminares do grupo, a 

chamada communitas. 

 

Contudo, diversos autores ressaltam o esvaziamento da prática institucionalizada dos ritos de 

passagem, na contemporaneidade; principalmente no caso particular dos ritos de iniciação, os 

quais marcam a transição da infância para a adolescência (Eliade, 1958; Allan & Dyck, 1987; 

Mahdi, Christopher, & Meade, 1996; Meira, 2009; Drenten, 2013). Alguns pesquisadores 

têm, inclusive, explorado o papel do consumo como elemento de ressignificação das práticas 

rituais de passagem, especialmente no seu período mais crítico, o da liminaridade (Schouten, 
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1991; Cody, Lawlor, & McClaren, 2010; Cody, 2012b; Drenten, 2013). Porém, ainda assim, 

Cody e Lawlor (2011) destacam que a liminaridade é um tema sub-pesquisado e representa 

uma lente teórica de extrema relevância para se compreender a construção de projetos de 

identidade, assim como a experiência vivenciada pelos indivíduos que se encontram no limiar 

entre dois espaços socioculturais concretos e reconhecidos. Portanto, o presente estudo 

procura contribuir com o desenvolvimento desse corpo teórico, ao analisar o papel do 

consumo na fase liminar. 

 

Além disso, considerando-se a importância dos ritos de iniciação, entre os demais ritos de 

passagem, pelo seu caráter de formação dos indivíduos e base para as demais passagens da 

vida (Mahdi et al., 1996; Rodolpho, 2013), esse estudo irá concentrar-se no período liminar da 

passagem da infância para a adolescência. Assim, será investigado o comportamento das 

meninas com idades entre oito e doze anos, pertencentes ao grupo dos chamados tweens, de 

acordo com a definição mais usada pelos pesquisadores, no meio acadêmico (Andersen, 

Tufle, Rasmussen, & Chan, 2007). E, realmente, além da lacuna de estudos sob a lente teórica 

liminar (Cody & Lawlor, 2011), o próprio grupo de tweens apresenta limitado número de 

estudos acadêmicos, seja no Brasil (Veloso, 2008), ou no exterior (Andersen, Tufle, 

Rasmussen, & Chan, 2008; Cody et al., 2010); apesar de os tweens serem reconhecidos pela 

sua influência sobre o comportamento de consumo de seus pais e eles próprios disporem de 

um relevante poder de consumo (McNeal, 1991; Siegel, Coffey, & Livingston, 2004; 

Andersen et al., 2008). A pesquisadora optou por concentrar o estudo, apenas, no universo das 

meninas, em função da variedade de possibilidades de consumo que esse universo apresenta, e 

consequentes oportunidades de análise. Porém, destaca a importância de estudos futuros que 

analisem o contexto masculino e suas particularidades, já que historicamente os próprios ritos 

de iniciação masculina possuem características distintas e podem ser interpretados de forma 

diferente (Eliade, 1958). 

 

Em função dessa lacuna de estudos sobre o grupo de tweens, assim como a sua inerente 

característica liminar, as pesquisadoras Cody e Lawlor (2011) classificam os tweens como a 

“epítome de uma anomalia categórica, um miasma sociocultural”, no contexto da discussão 

teórica de marketing e práticas de segmentação de mercado (Cody & Lawlor, 2011, nossa 

tradução). Porém, as crianças, de forma geral, podem ser entendidas em três papeis no 

mercado, pois compõem um mercado primário, são influenciadores e representam o mercado 

futuro (McNeal, 1991).  
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As crianças serão os consumidores do futuro e as marcas que se destacarem em criar 

awareness e preferência no presente, poderão criar uma vantagem competitiva no futuro 

(McNeal, 1991). O subsegmento tween é justamente o “coração do mercado infantil” (Siegel 

et al., 2004, p.29, nossa tradução), pois encontram-se em um estágio de desenvolvimento em 

que possuem a capacidade para compreender as mensagens de marketing e que a lealdade às 

marcas se torna perceptível, como consequência das mudanças neurológicas, e da crescente 

necessidade de aceitação pelo grupo (Acuff & Reiher, 1997; John, 1999; Siegel et al., 2004). 

Considerando-se, portanto, a ambiguidade identitária dos indivíduos liminares e 

reconhecendo-se que os indivíduos, de forma geral se utilizam de suas posses como meio para 

estender e fortalecer o seu senso de self e, dessa forma, contribuir para a compreensão de 

quem realmente são e até comunicar suas identidades, propõe-se a inclusão do construto de 

self estendido como base teórica adicional do presente estudo (Belk, 1988). As posses 

assumem diferentes funções ao longo da vida, mas é justamente na infância que as crianças 

começam a usar suas posses para se diferenciarem dos outros (Belk, 1998). Porém, ao mesmo 

tempo, o consumo de símbolos comuns serve para definir o pertencimento ao grupo (Belk, 

1998). Ambas funções do consumo são relevantes para o grupo de tweens, pois nessa fase é 

importante o sentimento de pertencer a um grupo, mas também se busca a projeção de uma 

imagem individual de sucesso (Accuff & Reiher, 1997). Ademais, as posses assumem 

diversos significados simbólicos, os quais podem comunicar uma imagem positiva dos 

indivíduos, ou até contribuir para o enfrentamento de sentimentos negativos como baixa 

autoestima, conceitos cuja compreensão é desenvolvida justamente no período do meio ao 

final da infância (Chaplin & John, 2007).  

 

Por fim, diversos autores exploram o conceito da homogeneização do comportamento dos 

tweens, e dos jovens de forma geral (Dibley & Baker, 2001; Andersen et al., 2007). Em um 

mundo de marcas globais e onde as fronteiras físicas são aparentemente rompidas pela 

tecnologia, as marcas internacionais parecem tratar os jovens consumidores de maneira 

uniforme, ao redor do mundo (Dibley & Baker, 2001).  No entanto, Andersen et al. (2007) 

apresentam seu estudo como evidência de que fatores culturais locais exercem influência em 

determinados comportamentos de consumo geralmente considerados homogêneos. Dessa 

forma, serão exploradas as diferenças e semelhanças no comportamento de meninas tweens de 

duas culturas distintas, no caso a norte-americana e a brasileira, como contribuição adicional 

do presente trabalho. A escolha da coleta de dados nos Estados Unidos se deu pela facilidade 

de acesso da pesquisadora. 
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O objetivo geral do estudo ficou definido como segue: analisar como indivíduos se 

relacionam com objetos e marcas, na busca da construção de suas novas identidades, durante 

o período de transição.  Este objetivo foi desdobrado nos seguintes objetivos específicos: 1. 

Explorar a construção de identidade dos indivíduos na fase liminar; 2. Avaliar o papel do 

consumo e das próprias marcas nos rituais de inserção e participação das communitas; 3. 

Explorar as possíveis diferenças, ou semelhanças no contexto de duas culturas diferentes, no 

caso Brasil e Estados Unidos. Para conduzir o estudo aqui proposto, delimitou-se o contexto 

das meninas tweens de classes média-alta e alta no Brasil e EUA. Em um mundo cada vez 

mais, aparentemente, homogeneizado pelo desenvolvimento tecnológico e pela consequente 

expansão dos meios de comunicação, pode se questionar o quanto o consumo, de forma geral, 

ainda é influenciado pela natureza cultural local e o quanto é dado por uma cultura ocidental 

padronizada. A realização da pesquisa em dois países do eixo geográfico ocidental, onde, 

apesar das diferenças de desenvolvimento econômico, as classes sociais elevadas têm os 

mesmos acessos a recursos, pode contribuir com o esclarecimento desse questionamento. 
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2 Referencial Teórico 

Seguindo-se a linha de argumentação da introdução deste trabalho, inicialmente serão 

apresentadas as principais perspectivas das teorias de rituais, ritos de passagem e 

liminaridade. Em seguida será definida a conceituação do grupo tween e, por fim, os 

construtos self, autoconceito e self estendido serão teoricamente revisados.  

 

 

2.1 Rituais e Consumo 

Os objetos de consumo são ricos em significados simbólicos e podem assumir uma 

importância pessoal e social, que vai além das suas características funcionais, ou valores 

econômicos (Levy, 1959; Belk et al., 1989). Podem, portanto, preencher uma lacuna inerente 

ao indivíduo, diminuindo o seu senso de incompletude e contribuindo com a construção do 

seu senso de self, ou até mesmo comunicando a identidade do indivíduo (Belk, 1988; 

Schouten, 1991). No entanto, o consumo simbólico, assim como as demais dimensões da vida 

social contemporânea é marcado por uma série de rituais (Rook, 1985; Peirano, 2003). Neste 

sentido, Rook (1984) propõe o construto do comportamento ritual como uma forma de se 

analisar e compreender o comportamento simbólico dos consumidores.  

 

Na área de Cultura de Consumo, os rituais de consumo têm sido estudados, nas dimensões 

teóricas de construção e comunicação de projetos de identidade e dinâmicas de culturas de 

mercado (Arnould & Thompson, 2005, 2007; Quintão & Brito, 2015). Belk et al. (1989) 

exploraram como os consumidores se utilizam de rituais individuais, ou mediados pelo 

mercado, para sacralizar objetos de consumo e, dessa forma, criarem significados em suas 

vidas. Schouten (1991) investigou os ritos de passagem pessoais que funcionam como 

instrumentos para a reconstrução de projetos identidades. Campos et al. (2015) propuseram 

uma categoria especial de ritos de passagem, os chamados ritos longitudinais, os quais 

também marcam a passagem de estados sociais; mas que não são eventos únicos, ou 

episódicos e sim uma série de múltiplas ocorrências interligadas ao longo da vida do 

indivíduo como consumidor, expressando suas mudanças de status sociais e novos 

significados identitários. Cody (2012b), assim como Drenten (2013) estudaram as práticas de 

consumo liminar como forma de lidar com o período de transição e o desenvolvimento de 

identidades. E, ainda, do ponto de vista de mercado, Quintão e Brito (2015) analisaram como 

o processo de ritualização das práticas de consumo, e a consequente sacralização do objeto de 
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consumo, podem contribuir com a mudança dos gostos e hábitos, fomentando o 

desenvolvimento de um mercado. Assim, nesse contexto de consumo, o ritual pode ser 

compreendido como uma forma de comunicação simbólica, um mecanismo de articulação de 

significados compartilhados e referência para identificação de pertencimento a um grupo, ou 

uma forma de facilitar o processo individual de mudança (Rook, 1984; Schouten, 1991).  

 

No entanto, nem toda prática de consumo envolve um comportamento ritual, bem como nem 

todo objeto de consumo encontra-se na dimensão sagrada, ou representa um significado 

profundo na vida dos indivíduos (Rook, 1985; Belk et al., 1989). Dessa forma, Rook (1985) 

distingue entre hábitos de consumo e rituais de consumo; enquanto o ritual representa uma 

experiência abrangente e significativa, cuja realização prática pressupõe um roteiro, o hábito 

compreende uma prática pontual, mecânica e desprovida de significado simbólico para o 

indivíduo. E, ainda, a experiência ritual é fundamentada em quatro elementos: - artefatos, 

roteiro, papéis a serem exercidos pelos atores-participantes e audiência (Rook, 1985). Os 

artefatos facilitam a atuação do papel que o indivíduo exerce no ritual e, no mundo 

contemporâneo, esses artefatos são os próprios bens de consumo (Rook, 1984). A prática do 

ritual é executada de acordo com um roteiro que guia tanto o uso dos artefatos, quanto os 

papéis que os participantes devem exercer, mesmo que o grau de detalhamento e 

especificidade desse roteiro possa variar de acordo com a situação em questão (Rook, 1985).  

 

Os participantes do ritual podem consistir em um grupo pequeno de pessoas ou milhares, 

assim como a audiência do ritual pode ser restrita ou ampla (Rook, 1984). Rook (1984) 

argumenta, inclusive, que a audiência pode até não estar presente, ressaltando o caso de rituais 

religiosos, ou de higiene pessoal, em que o ator-participante pode ter outra pessoa em mente, 

e quem, no caso, representa a audiência do ritual. 

 

A partir das lentes teóricas da psicologia, o comportamento ritual é compreendido pelo seu 

duplo papel regulador dos impulsos de vida, ou instintos individuais, e mediador das relações 

sociais; dessa forma, a ritualização facilita o processo de adaptação do indivíduo ao seu meio 

social (Rook, 1984). Porém, neste estudo, irá se privilegiar a perspectiva antropológica dos 

rituais, enfatizando-se os aspectos de natureza cultural e as interações entre os indivíduos 

dentro de grupos específicos. Portanto, a seguir apresenta-se uma revisão teórica da 

compreensão dos rituais na área da antropologia. 
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2.2 Ritos e Rituais 

“O rito ou ritual é um conjunto de atos formalizados, expressivos, portadores de 

uma dimensão simbólica. O rito é caracterizado por uma configuração espaço-

temporal específica, pelo recurso a uma série de objetos, por sistemas de 

linguagem e comportamentos específicos e por signos emblemáticos cujo 

sentido codificado constitui um dos bens comuns de um grupo” (Segalen, 2002, 

p.31). 

 

No mundo contemporâneo, identifica-se o discurso equivocado de que os rituais são 

evidências de sociedades primitivas, desprovidos de significados, ou até mesmo práticas 

rotineiras e mecânicas que apenas reproduzem o tradicionalismo do status quo (Rook, 1984; 

Peirano, 2003). Essa perspectiva limitada ignora o fato de os rituais serem veículos legítimos 

para se compreender a dinâmica cultural pela qual as pessoas constroem ou ressignificam seus 

mundos, mesmo na sociedade pós-industrial (Bell, 1992). Os rituais podem ser 

compreendidos como sistemas de comunicação simbólica culturalmente construídos 

(Tambiah, 1985). E ainda, representam formas legítimas de se organizar a vida social, 

resolvendo os conflitos estruturais entre o caos e a ordem (Segalen, 2002; Rodolpho, 2013). 

Portanto, a mobilização ritual apresenta um grande poder transformador; é a partir da intensa 

experiência ritual que os objetos simbólicos são criados, assim como a energia que alimenta 

as grandes mudanças sociais é gerada (Collins, 2005).  

 

Peirano (2003) argumenta que o ritual precisa ser compreendido a partir de uma perspectiva 

etnográfica, isto é, aprendida em campo pelo pesquisador, a partir da voz do sujeito que 

efetivamente vivencia o fenômeno. Os rituais revelam valores e crenças de um determinado 

grupo, reproduzindo a dinâmica das suas relações sociais (Peirano, 2003). E nesse sentido, 

Bell (1992) compreende os rituais não como uma forma de exercer controle social, ou meros 

instrumentos de dominação política e sim como representantes da própria produção e 

negociação das relações de poder, em determinado grupo. Assim, a ritualização é uma 

estratégia para a construção de certos tipos de poder e o ritual pode tanto reproduzir as 

relações de poder, quanto a própria resistência ao poder dominante, em que indivíduo 

distingue o seu self da comunidade e estabelece uma identidade autônoma (Bell, 1992). Ainda 

nessa dimensão questionadora do status quo, o ritual pode exercer um papel político 

transformador, como Peirano (2003) destaca ao descrever a marcha dos sem-terra de 17 de 
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abril de 1997, no Brasil, ou como se evidenciou nas recentes manifestações a favor do 

impeachment presidencial, ao longo do ano de 2016, também no Brasil.  

 

No entanto, em sociedades extremamente fechadas e hierarquizadas, o ritual pode 

efetivamente exercer uma poderosa forma de controle (Bell, 1992; Douglas, 2004). 

Considerando, por exemplo, o véu islâmico como um artefato ritual, em determinados 

contextos histórico-geográficos o seu uso fazia (ou faz) parte de um ritual de controle e 

submissão femininos; porém, o seu próprio uso pode, também, representar uma forma de 

resistência e agência para um grupo de mulheres islâmicas, na Turquia (Sandikci & Ger, 

2010). A ação ritual, portanto, ao mesmo tempo em que ativa as crenças culturais 

fundamentais para determinado grupo, também questiona suas estruturas sociais, colaborando 

assim com a construção de uma nova ordem; ou seja, os rituais viabilizam a compreensão do 

mundo em que vivemos, assim como a sua transformação (Peirano, 2003). 

 

Surgido inicialmente no séc. XIX como uma categoria formal e universal de análise da 

experiência humana, o termo ritual teve a sua definição mudada ao longo do tempo, a partir 

das diversas lentes epistemológicas de diferentes pesquisadores (Bell, 1992). Os teóricos de 

Mitos e Rituais analisaram os rituais sob uma perspectiva religiosa, os funcionalistas sociais 

privilegiaram as ações rituais e os valores como forma de analisar a sociedade e a natureza do 

fenômeno social e, ainda mais recentemente, antropologistas simbólicos compreenderam a 

importância dos rituais, mais do que apenas como uma categoria analítica, mas como um 

elemento fundamental da dinâmica cultural, exercendo o papel duplo de construção do objeto 

e o seu próprio método de análise (Bell, 1992).  

 

Sob as lentes da sociologia, Durkheim (2003) analisou crenças e ritos e, segundo Bell (1992) 

abordou os rituais como o elemento de integração social e consolidação das crenças. “Os ritos 

mais bárbaros ou os mais extravagantes, os mitos mais estranhos traduzem alguma 

necessidade humana, algum aspecto da vida, seja individual ou social” (Durkheim, 2003, p. 

VII). Para o sociólogo, as ideias e crenças morais surgem da prática social (Collins, 2005), “os 

rituais criam um corpo de ideias e valores que, sendo socialmente partilhados, assumem uma 

conotação religiosa”; nesse caso, a religião não é tratada como algo relativo ao sobrenatural e 

sim ao fato da própria sociedade ser considerada sagrada e sua existência inquestionável 

(Peirano, 2003, p.18). A religião “é um todo formado de partes; é um sistema mais ou menos 

complexo de mitos, de dogmas, de ritos, de cerimônias” (Durkheim, 2003, p. 18). Dessa 
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forma, a religião é tratada como mais do que um simples corpo de crenças, mas um conjunto 

de crenças sustentadas pela prática ritual (Collins, 2005). E, assim, os ritos são caracterizados 

como “regras de conduta que prescrevem como o homem deve se comportar em relação às 

coisas sagradas” (Segalen, 2002, p. 21). Mas essa não é simplesmente uma perspectiva 

estática dos rituais, ou de manutenção da estrutura, compreende-se que Durkheim (2003) 

propõe uma teoria das instituições humanas, construída da base para cima; os padrões de 

moralidade e crenças não são dados como pré-existentes e sim construídos a partir da 

experiência intersubjetiva do grupo e da sua respectiva carga emocional gerada na prática do 

ritual (Collins, 2004).Em contrapartida, Marcel Mauss e Henri Hubert (2013) apontaram o 

papel das atividades rituais na sacralização e dessacralização de objetos, pessoas, ou eventos, 

destacando a função social dos ritos de sacrifício como uma forma de se “estabelecer uma 

comunicação entre o mundo sagrado e o mundo profano” (Mauss & Hubert, 2013, p. 105). E, 

dessa forma, sugerindo como o fenômeno religioso e suas ideias derivavam de atividades 

sociais (Bell, 1992). “O rito existe onde se produz sentido” (Segalen, 2002, p.29). Portanto, 

nesse contexto, a noção de ritual foi estabelecida como um conceito sociológico e uma 

categoria universal da vida social (Bell, 1992). 

 

Logo, os rituais foram inicialmente interpretados a partir dos seus efeitos sobre o equilíbrio e 

a coesão sociais (Bell, 1992). Porém, com o surgimento da cultura como uma categoria de 

análise, no trabalho de antropólogos simbólicos como Victor Turner (1974), Clifford Geertz 

(1989), Edmund Leach (1978) e Marshall Sahlins (1997), o estudo do ritual foi destacado pelo 

seu papel na simbolização e comunicação social (Bell, 1992). Nesse contexto, a cultura é 

apresentada como uma característica singular da espécie humana, representando a capacidade 

de se organizar a experiência e ações humanas simbolicamente, e não apenas de forma 

funcional (Sahlins, 1997). Para Geertz (1989), inclusive, a cultura é um conceito semiótico e 

melhor apresentada como o conjunto de mecanismos de controle, os quais governam o 

comportamento. E os rituais, portanto, podem ser vistos como uma unidade de análise 

fundamental para se compreender a cultura. Assim, o estudo dos rituais ultrapassou as 

fronteiras da antropologia e sociologia, sendo, hoje, abordado em diversas áreas como estudos 

históricos, comunicação, psicologia social e critical studies (Bell, 1992; Peirano, 1997). Bell 

(1992) compreende, portanto, que hoje há um consenso de que o ritual, independente da sua 

função de esclarecer aspectos da religião, sociedade e cultura, deve ser estudado por si só, 

como uma área de pesquisa independente e interdisciplinar. 
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Van Gennep (1978) foi um dos antropólogos pioneiros no estudo dos rituais, classificando-os 

de acordo com o papel que desempenhavam nas sociedades primitivas (Van Gennep, 1978; 

Peirano, 2003; Rodolpho, 2013). Destacou como os rituais eram imprescindíveis para marcar 

a transição do mundo profano para o mundo sagrado e focou seus estudos nas dinâmicas das 

mudanças sociais que os rituais favoreciam; junto com Durkheim (2003) apontou para o fato 

de que a associação entre ritual e religião não era obrigatória, ideia posteriormente expandida 

por Gluckman (2011), como apontam Van Gennep (1978) e Peirano (2003). Gluckman (2011) 

ressaltou a noção de sistema, propondo que as crenças e práticas poderiam constituir um 

sistema ritual e, como qualquer outro sistema refletiria tensões, ambivalências, cooperação e 

lutas, como fica evidente em seu estudo sobre as sociedades africanas (Peirano, 2003; 

Gluckman 2011). 

 

Gluckman (2011) foi influenciado pela teoria marxista e, desta forma, compreendia que o 

estado normal de uma sociedade era caracterizado pelo conflito e a contradição (Ortner, 

2011). Influenciado por essa perspectiva teórica, Turner (1974), discípulo de Gluckman 

(2011), resgatou o conceito de liminaridade de Van Gennep (1978), e enfatizou o papel dos 

símbolos, mais do que meros meios para análise de uma cultura, mas sim como operadores do 

processo social, produzindo a transformação (Peirano, 2003; Ortner, 2011). Contemporâneo 

de Turner (1974), Geertz (1989) contribuiu fortemente com a visão de se estudar a cultura a 

partir da perspectiva do ator, compreendendo o ritual como uma encenação, a qual permite a 

integração do pensamento do observador e a ação do participante, e destacando a cultura 

como viva nos símbolos comuns e não presa na mente dos indivíduos (Bell, 1992; Ortner, 

2011). “...Nós somos animais incompletos e inacabados que nos completamos e acabamos 

através da cultura” (Geertz, 1989, p. 36). 

 

Em paralelo ao trabalho dos antropólogos simbólicos, Lévi-Strauss (1985) apresentou uma 

abordagem estruturalista, inspirado pelas teorias marxista e freudiana, e focando-se mais nos 

mitos do que nos ritos, ou seja, mais no discurso, do que na prática (Peirano, 2003; Ortner, 

2011). Nesse caso, o mito é tratado como uma forma de se mediar as contradições da vida 

social; minimizando a angústia do homem primitivo em não conseguir explicar 

completamente o mundo ao seu redor e, portanto, representando uma ilusão útil de que ele o 

compreende (Lévi-Strauss, 1985, 2014; Douglas, 2003). E ainda, o mito nunca seria um texto 

original e sim uma tradução, representando em sua essência um pensamento transformador; 

isto é, sendo proveniente de outro mito de um povo estrangeiro distinto, uma derivação de um 
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mito mais antigo da mesma população, ou até mesmo de um mito contemporâneo da mesma 

população, porém referente a grupos sociais distintos (Lévi-Strauss, 2014).  O mito, portanto, 

fornece uma explicação para o ritual, enquanto que o próprio rito torna o mito tangível (Segal, 

1999); ou como podemos compreender do trabalho de Lévi-Strauss (2014), os rituais são 

representações dos mitos.  

 

Além disso, as sociedades primitivas e modernas são semelhantes, apresentam características 

comuns na forma como pensam e, portanto, apresentam paralelos nos seus processos de 

ritualização (Peirano, 2003). Ambas apresentam o pensamento estruturado de forma binária e 

possuem sua própria magia, ciência e religião (Peirano, 2001). Lévi-Strauss (1985), inclusive, 

criticava o uso do termo “povos primitivos”, preferindo a expressão “povos sem escrita”; pois, 

segundo ele, era justamente a escrita o fator discriminante, e não a noção funcionalista de 

alguns antropólogos de que os povos primitivos seriam movidos apenas por necessidades e 

impulsos de sobrevivência, ou a concepção romântica de outros que estabeleciam as 

diferenças em termos das representações místicas e emocionais. Seu intuito era decodificar os 

mitos de várias regiões culturais, buscando um sistema unificador entre elas, baseado em um 

conjunto de oposições binárias inspiradas na perspectiva da linguística estrutural de Saussure 

(2006); dessa forma, a unidade de significado é compreendida como sendo estruturada por 

contrastes (Collins, 2005). Assim, para Peirano (2003), de certa forma, seu trabalho se 

contrastava ao de Turner (1974), na medida em que abordava os ritos como forma de se 

acessar a estrutura da mente, enquanto Turner (1974) privilegiou a experiência vivida 

(Peirano, 2003). No entanto, Lévi-Strauss (2014) afirma que “a oposição entre rito e mito é a 

oposição entre viver e pensar, e o ritual representa um abastardamento do pensamento, que se 

sujeita às servidões da vida” (Lévi-Strauss, 2014, p. 651). 

 

Leach (1978), seguindo uma perspectiva estruturalista, recuperou e consolidou os 

pensamentos de Lévi-Strauss (1985) sobre a igualdade entre primitivos e modernos, 

enfatizando não somente que pensam de forma similar, mas que vivem de forma similar; 

embora haja diferenças entre as sociedades, existe um repertório básico de ações que são 

partilhadas, logo, as sociedades primitivas e pós-industriais são diferentes e similares ao 

mesmo tempo (Peirano, 2003). Pare ele mitos e ritos são interligados e precisam ser 

analisados em ação e os rituais são mecanismos de transmissão de conhecimento, 

comunicando a mensagem por meios verbais e não-verbais, de forma combinada (Leach, 

1978; Peirano, 2003). Na prática ritual, os participantes são ao mesmo tempo os executores e 
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receptores dessa mensagem, “participamos de rituais a fim de transmitir mensagens coletivas 

a nós mesmos” (Leach, 1978, p. 56). 

 

Em paralelo, Goffman (1955) resgata a perspectiva ritual de Durkheim (2003), porém, 

concentrando-se nos requisitos funcionais da situação e não na visão da integração da 

sociedade como um todo (Collins, 2005). Apresenta “uma dupla definição do self: - o self 

como uma imagem formada a partir das implicações expressivas do fluxo total de eventos em 

um empreendimento, e o self como um tipo de jogador em um jogo ritual” (Goffman, 1955, 

p.225, tradução nossa). Propõe, assim, que a vida em sociedade consiste em uma série de 

encontros, ou interações marcadas por elementos rituais; assumindo, portanto, uma postura 

construtivista social, em que a vida cotidiana não se dá de forma automática, mas é construída 

pelas diversas interações rituais (Goffman, 1955, 2016; Collins, 2005). Essa perspectiva é 

posteriormente desenvolvida por Collins (2005), que propõe uma teoria da cadeia dos rituais 

de interação. Nela destaca que a intensidade da energia emocional, decorrente da experiência 

ritual do grupo, pode ser tanto responsável pela continuidade do status quo, ao reforçar os 

símbolos de identidade do grupo, como propulsora da mudança social (Collins, 2005).   

 

Por fim, Tambiah (1985) introduziu a ideia de que a ação ritual é performativa, 

compreendendo uma série de atos simbólicos com a intenção de se provocar impacto em uma 

audiência e estimular a sua apropriação interpretativa (Tambiah, 1985; Bell, 1992). E tendo 

seus ensaios influenciados pelos estudos de Leach (1978), propôs que os rituais combinam as 

dimensões vividas e refletidas, possibilitando tanto a resolução de conflitos estruturais, quanto 

a transmissão de conhecimento (Peirano, 2001, 2003). A ação ritual, assim, é compreendida 

como performativa em três sentidos (Tambiah, 1985). O primeiro, na perspectiva linguística 

de Austin (1962) em que falar algo também é fazê-lo como ato convencional; como é o caso 

de expressões linguísticas que não descrevem o objeto, ou ação, mas constituem a própria 

ação, por exemplo, os noivos pronunciando “eu aceito”, em uma cerimônia de casamento. O 

segundo sentido da performatividade da ação ritual está centrado na encenação prática, a qual 

se utiliza de diversos meios de comunicação, pelos quais os participantes vivenciam a 

experiência intensamente (Tambiah, 1985). E, por fim, no sentido derivado dos valores 

indexicais de Peirce (1994), em que os valores são anexados e inferidos pelos atores, durante 

a performance ritual (Tambiah, 1985). Assim como na proposta de Peirce (1994), na qual os 

signos do tipo indexicais operam por uma conexão espaço temporal com os objetos para gerar 

o interpretante – ou, efeito produzido pelo objeto, no intérprete, por meio do signo – como o 
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bater à porta, nos rituais, a escolha do local, o nível de ostentação, ou de elaboração do ritual 

são também características indexicais (Tambiah, 1985; Bell, 1992; Peirce, 1994).  E ainda, no 

sentido dos rituais como atos performativos, os mesmos seguem duas regras distintas: - as 

regras reguladoras, as quais ordenam uma atividade pré-existente, como as maneiras à mesa 

regulando o ato de comer; e as regras constitutivas, as quais também são reguladoras, mas 

nesse caso de uma atividade cuja própria existência depende das regras, como é o caso dos 

jogos esportivos, como o futebol (Tambiah, 1985). Além disso, a performatividade se torna 

um critério de definição do que é ritual e o que não é; e o ritual é compreendido como uma 

forma de comunicação por meio de atos simbólicos, afetando, portanto, a realidade social e a 

própria percepção dessa realidade (Bell, 1992). 

 

 

2.3 Ritos de Passagem e Ritos de Iniciação  

Van Gennep (1978) destacou o fato de que todas as sociedades sejam as primitivas, ou até 

mesmo as contemporâneas apresentam subgrupos de sociedades especiais; no entanto, na era 

pós-industrial essas definições e fronteiras das sociedades especiais tornaram-se menos 

nítidas, encontrando-se somente a distinção entre as sociedades secular e religiosa, entre o 

universo sagrado e o profano. E ainda, há uma incompatibilidade inerente a esses dois 

universos, portanto, o indivíduo só pode passar do mundo profano para o mundo sagrado 

transpondo o estágio intermediário, o que é viabilizado pelos ritos (Van Gennep, 1978). Nas 

sociedades primitivas, porém, evidencia-se uma predominância do mundo sagrado sobre o 

mundo profano, e os atos aparentemente rotineiros como caçar ou dar à luz, são 

fundamentados em elementos mágico-religiosos e marcados por passagens celebradas pelos 

ritos (Van Gennep, 1978; Peirano, 2003). Algumas dessas passagens especiais ainda são 

mantidas no mundo contemporâneo e marcadas por ritos como o batismo, a primeira 

comunhão, ou casamento, pois “a vida individual, qualquer que seja o tipo de sociedade, 

consiste em passar sucessivamente de uma idade a outra e de uma ocupação a outra” 

(VanGennep, 1978, p.26). 

 

Compreendendo, portanto, que a vida é uma sucessão de etapas, uma progressão de transição 

entre sociedades especiais, ou situações sociais, Van Gennep (1978) propõe uma categoria 

especial de ritos, os quais são compostos pelas sequências cerimoniais que marcam essas 

passagens de condição social. Considerando que as sociedades são caracterizadas por 
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sucessivas descontinuidades, o rito de passagem torna-se um meio para se reinstaurar a ordem 

social, a qual é continuamente questionada a cada fase biológica do indivíduo (Segalen, 

2002).  Assim, as cerimônias rituais podem ser consideradas como “demarcadoras de 

intervalo na progressão do tempo social” (Leach, 1978, p.95). 

 

Os ritos de passagem são compostos por três categorias, ritos preliminares, ou de separação, 

ritos liminares, ou de margem e ritos pós-liminares, ou de agregação (VanGennep, 1978). Os 

ritos preliminares envolvem as práticas que marcam a separação do mundo anterior, ou 

condição prévia; os ritos liminares são os executados durante o período de transição, em que o 

indivíduo está à margem da sociedade anterior, mas ainda não pertence à nova sociedade; e, 

por fim, os ritos pós-liminares compõem as práticas de agregação do indivíduo à nova 

sociedade (VanGennep, 1978). Assim, os ritos de passagem são considerados como 

importantes instrumentos simbólicos para transformar a situação dos indivíduos, na estrutura 

social (VanGennep, 1978; Peirano, 2003). 

 

Dentre os ritos de passagem, Van Gennep (1978) destacou os ritos de iniciação, que 

marcavam o início da puberdade em sociedades primitivas, ressaltando, porém que a 

puberdade fisiológica e a puberdade social são duas categorias distintas e que não 

necessariamente coincidem temporalmente (VanGennep, 1978). Assim, evidencia-se uma 

grande variação de idade para a prática dos ritos de iniciação, os quais marcavam a transição 

da infância para a adolescência, em sociedades distintas (VanGennep, 1978). E ainda, os ritos 

de iniciação podem ser considerados justamente os protótipos dos ritos de passagem; porém 

assumem uma relevância ainda maior do que a dos ritos de passagem, na medida em que se 

considera que a “iniciação é mais do que simplesmente um rito de transição, ela é um rito de 

formação” (Rodolpho, 2013 p.144).  

 

Esse conceito é explorado por Eliade (1958), ao ressaltar em sua obra que a iniciação introduz 

o indivíduo não só à comunidade, mas também ao mundo de valores espirituais e culturais 

daquele grupo; sendo que nas sociedades primitivas a cultura é produto do sobrenatural, na 

sociedade contemporânea ela é resultado da ação humana. Para o autor, nas sociedades 

primitivas o significado da iniciação é sempre religioso, de encontro com o sagrado, pois a 

mudança de status do chamado noviço apenas ocorre através da experiência religiosa; mas 

reforça que sua análise da iniciação se dá a partir da perspectiva da história das religiões e não 

pela visão da antropologia cultural, ou da sociologia (Eliade, 1958). E ainda, entre os diversos 
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ritos de iniciação, Eliade (1958) identifica a presença das metáforas da morte e do 

renascimento, a morte significando o retorno ao caos, ao estágio irresponsável da infância, ou 

ao que Van Gennep (1978) chamou de fase preliminar, e o renascimento seria o marco de que 

o indivíduo alcançou o novo status de existência, o que Van Gennep (1978) chamou de 

agregação.  

 

No seu trabalho e de relevância para este estudo, Eliade (1958) observa que os ritos de 

iniciação para meninas foram menos estudados e são menos difundidos e desenvolvidos do 

que os ritos de iniciação para meninos, e, principalmente, que a iniciação feminina é de 

natureza individual. A iniciação feminina e a própria etapa de segregação são marcadas pela 

primeira menstruação, uma experiência de natureza intrinsecamente individual (Eliade, 1958). 

A iniciação feminina, portanto, é algo ligado a um fenômeno puramente natural, ao contrário 

da iniciação masculina, a qual é efetivamente relacionada ao universo espiritual e cultural; 

“deve ser notado que as cerimônias femininas ligadas à menstruação não são baseadas em um 

mito de origem, como é sempre o caso dos ritos de puberdade masculina...os poucos mitos 

ligados à origem da menstruação não se enquadram na categoria de mitos de iniciação” 

(Eliade, 1958, p. 47, tradução nossa). Argumenta, ainda, que os ritos de iniciação femininos 

são menos dramáticos que os ritos masculinos, tendo a segregação como elemento primordial, 

enquanto os ritos masculinos são carregados de complexo simbolismo (Eliade, 1958). Assim, 

a iniciação feminina seria pertinente às questões puramente relacionadas à natureza, ao 

desenvolvimento da maturidade sexual e à capacidade de procriação, enquanto a iniciação 

masculina seria uma imersão no universo sagrado da tribo, na sua cultura e uma revelação dos 

significados do divino.  

 

Contudo ao se contrastar essa perspectiva com a narrativa de Van Gennep (1978) sobre as 

práticas bárbaras de alargamento dos lábios vaginais das meninas da comunidade Toda da 

Índia, ou até mesmo das práticas violentas presentes em outros rituais do universo feminino 

de diversas comunidades primitivas, como casamento e nascimento, questionamos o conceito 

de dramático para Eliade (1958); podendo, apenas, concluir-se que isso se deve à sua análise 

sob uma ótica particular da história das religiões e dos aspectos religiosos envolvidos nos ritos 

de iniciação e que o adjetivo dramático foi mal escolhido, para não considerá-lo,  no mínimo, 

insensível.  
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Para a proposta deste estudo, porém, destaca-se a importância da compreensão da natureza 

individual dos ritos de iniciação feminina em contraste com a natureza coletiva dos ritos de 

iniciação masculina, assim como a chamada fase de segregação, ou de margem. Van Gennep 

(1978), inclusive, demonstrou especial interesse pela categoria dos ritos de margem, 

ressaltando como no período liminar os compromissos e as regras comuns da vida social eram 

modificados, ou até mesmo, em vários casos, completamente suspensos (Van Gennep, 1978; 

Peirano, 2003). Além de enfatizar a ambiguidade do sujeito liminar, a indeterminação da sua 

condição social, pois o indivíduo não é mais o que era antes, mas também ainda não é o que 

será no futuro (Van Gennep, 1978; Meira, 2009; Rodolpho, 2013). Assim, os indivíduos nessa 

situação se encontram em um estágio de suspensão, separados da vida cotidiana anterior e 

ainda não incorporados ao novo estado (Peirano, 2003). Encontram-se, portanto, 

estruturalmente invisíveis, conceito desenvolvido a seguir na perspectiva de Turner (1987) 

sobre a fase liminar dos ritos de passagem. 

 

 

2.4 Liminaridade e Communitas 

Turner (1974) ampliou o conceito de liminaridade, propondo que os ritos de passagem se 

estendiam além da transição de status e posição social, englobando, também, estados mentais, 

sentimentais, afetivos, e estados de ser culturalmente produzidos (Peirano, 2003). Assim, a 

liminaridade é caracterizada por um período de extrema ambiguidade, os indivíduos estão no 

meio entre duas posições ordenadas e reconhecidas pela norma social e, portanto, os 

indivíduos tornam-se invisíveis, desprovidos de qualquer “status” reconhecido pela ordem 

social (Turner, 1974).  

 

Nesse sentido, Turner (1974) ressalta que os indivíduos liminares, que se encontram à 

margem da estrutura social, apresentam características homogêneas e desenvolvem um senso 

de camaradagem e comunhão, formando o que ele classificou como communitas. Dessa 

forma, a vida social é constituída por um processo dialético entre estrutura e antiestrutura, ou 

communitas (Turner, 1974). Os ritos de passagem libertam os indivíduos das estruturas, 

introduzindo-os na communitas e depois permitindo seu retorno à estrutura (Turner, 1974). 

Logo, o ritual é a afirmação da unidade comunal em contraste aos conflitos, restrições e 

competitividade da vida social organizada; viabilizando uma “antiestrutura criativa”, a qual se 

contrapõe à rígida e hierarquizada estrutura de manutenção da ordem social (Bell, 1992).  Mas 
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também incorpora os aspectos da estrutura, sendo responsável pela mediação das demandas 

opostas da ordem social formalizada e da communitas (Bell, 1992). 

 

DaMatta (2000) contrasta a perspectiva da liminaridade como antiestrutura, ou negação da 

sociedade estrutural de Turner, apresentando uma visão positiva e de celebração, ao analisar a 

experiência do carnaval brasileiro. Nesse caso a liminaridade não apresenta um sentido 

negativo de ambiguidade, mas uma forma libertadora de se romper com a vida cotidiana 

extremamente hierarquizada da sociedade brasileira e permitindo a experimentação da 

individualização, a possibilidade de ser o que se quiser durante o período do carnaval 

(DaMatta, 2000). Por conseguinte, para o autor “o que caracteriza a fase liminar dos ritos de 

passagem é a experiência da individualidade vivida não como privacidade ou relaxamento de 

certas regras (pois o neófito está sempre sujeito a inúmeras regras), mas como um período 

intenso de isolamento e autonomia do grupo” (DaMatta, 2000, p.17). Isto é, a 

individualização é percebida como um estado e não como inerente a condição humana; é a 

experiência de isolamento e individualização de se estar fora da estrutura social que marca o 

estado liminar e não o inverso (DaMatta, 2000). Porém, considerando-se a proposta posterior 

de Turner (1983) de distinção entre liminar e liminóide, pode se questionar o quanto o 

carnaval brasileiro é uma evidência da expressão positiva da liminaridade, ou uma 

demonstração de outro fenômeno, o liminóide. O liminar é caracterizando como algo imposto, 

obrigatório, ou inerente ao processo de desenvolvimento, ou transformação social do 

indivíduo; enquanto o liminóide é elegível, opcional e de certa forma resultante do contexto 

da sociedade industrial e de uma divisão entre trabalho e lazer, que antes não existia (Turner, 

1983). “Opção permeia o fenômeno liminóide, obrigação o liminar” (nossa tradução, Turner, 

1983, p. 22). 

 

Partindo dessa premissa de que a liminaridade não é uma opção e sim algo inerente ao 

processo de crescimento e criação de identidade (Turner, 1987) e, ainda, que essa experiência 

no universo feminino sempre terá uma perspectiva individual (Eliade, 1958), a qual pode ser, 

inclusive, percebida como um agravamento da solidão imposta pelo próprio estado liminar, 

compreende-se que a communitas deverá assumir um papel ainda maior para apoiar a 

transição das meninas tweens. Turner (1987) exemplifica em diversos casos de tribos 

distintas, como a communitas promove um senso de solidariedade, apoio e comunhão, que se 

contrasta fortemente com a estrutura extremamente hierarquizada da estrutura social. Mas o 

papel e a forma de interação dentro da communitas na sociedade contemporânea de consumo, 
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na qual os rituais, de forma geral se perderam, ou pelo menos foram ressignificados e 

reposicionados, ainda carece ser investigado. 

 

De fato, pesquisadores como Mahdi et al. (1996), Segalen (2002), Meira (2009) e Drenten 

(2013) argumentam que a prática institucionalizada dos ritos de passagem, que apoiem a 

transição para a maioridade, se perdeu nas sociedades contemporâneas, provocando um vazio 

identitário; as categorias antes claramente marcadas e delimitadas tornam-se confusas e o 

indivíduo perde um importante mecanismo para lidar com os conflitos da mudança. Segalen 

(2002) vai ainda além, ao argumentar que foi na década de 60, como consequência das 

expressivas transformações econômicas, sociais e culturais, que os rituais desapareceram, 

citando diversos exemplos que vão desde um desinteresse pelo casamento tradicional e suas 

grandes festas, assim como uma desritualização da escola com a abolição de cerimônias de 

classificação, uniformes e entregas de diploma, em diversas sociedades ocidentais. Porém, 

pode se questionar se algumas dessas afirmações ainda são válidas na atual sociedade de 

consumo pós-moderna e se os próprios atos de consumo ressignificaram e reinstituíram 

diversos rituais como o próprio casamento. E realmente, a própria Segalen (2002) introduz 

posteriormente a perspectiva alternativa de uma revitalização dos rituais não mais como 

centrais da vida social, mas na sua margem; com a divisão clara entre as dimensões trabalho e 

lazer das sociedades contemporâneas, os rituais estariam presentes na dimensão extra laboral. 

 

Ainda assim, ao contrário do que acontecia nas civilizações antigas, na civilização 

contemporânea ocidental, não há nenhum ritual de passagem concreto para os jovens 

adolescentes; mesmo que ainda se pratique algumas cerimônias formais de cunho religioso 

e/ou festivo, como o Bat Mitzvá (meninas judias que fazem 12 anos), a confirmação do 

batismo, ou graduação, não existem rituais de iniciação concretos que apoiem os pré-

adolescentes, ou tweens, no período de transformação (Allan; Dyck, 1987). Dessa forma, os 

jovens, criam seus ritos próprios, os quais estabelecem a separação do universo infantil para o 

mundo daqueles que já cresceram, e que nem sempre refletem hábitos saudáveis, como é o 

caso do uso de drogas, bebidas alcóolicas, ou tabagismo (Meira, 2009). Allan e Dyck (1987), 

portanto, propõem um programa curricular amplo, que deveria ser implantado por educadores 

e instituições de ensino formais para contribuir com o empoderamento social dessas crianças, 

ajudando-as a lidar com as novas responsabilidades e exigências da adolescência, 

contribuindo com a construção de sua autoestima e evitando a adoção de hábitos 

questionáveis como o uso de drogas e, até mesmo, a evasão escolar.  
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Enfim, os ritos de iniciação assumem o importante papel de preparar os indivíduos para 

assumirem seu papel de portadores responsáveis da cultura (Eliade, 1958; Allan & Dyck, 

1987).  Apesar da juventude contemporânea estar aparentemente informada a respeito das 

mudanças de natureza biológica e sobre as questões de desenvolvimento sexual, ainda assim 

há questões a serem exploradas a respeito do próprio indivíduo, seu self, autoestima e 

autoconfiança (Mahdi et. al, 1996). 

 

 

2.5 Definição do Grupo Tween 

“Preadolescentes. Preteens. Tweens. Seja chamado por qualquer nome, o 

indivíduo de 8 a 12 anos de idade encontra-se em um período de crescimento 

cerebral caracterizado por um foco neurológico no desenvolvimento do lado 

esquerdo do cérebro. E no seu desenvolvimento social, entre muitas outras 

tarefas, esse pré-adolescente está começando a olhar e definir por si mesmo, o 

que é preciso para se dar bem no mundo” (Acuff & Reiher, 1997, p.83, 

tradução nossa). 

 

De acordo com Cook e Kaiser (2004), o grupo de tweens, como compreendemos hoje, assim 

como sua definição contemporânea e pesquisas acadêmicas, surge nos anos 90 (Cook & 

Kaiser, 2004). Antes disso, já se usava o conceito de subteen, ou preteen para caracterizar o 

grupo de crianças que se encontrava na fase de transição entre infância e adolescência. Os 

autores identificam o uso do termo, já no meio da década de 30 para identificar uma faixa 

etária de vestuário; tendo seu uso posteriormente ampliado nos anos 40 e consolidado ao final 

dos anos 50 (Cook & Kaiser, 2004).  

 

O termo tween é definido de acordo com a idade, no caso de oito a doze anos, e é derivado do 

conceito de in-between, que em inglês significa “estar entre” caracterizando o fato desse 

grupo estar entre duas fases distintas, a infância e a adolescência (Cook & Kaiser, 2004; 

Siegel, Coffey & Livingston, 2004; Andersen et al., 2007). No entanto, alguns pesquisadores, 

defendem que esse não é simplesmente um grupo definido pela idade, mas sim pelo seu 

“estado de espírito” (Siegel et al., 2004). 

 

Por essa situação paradoxal de ora agir como criança, ora pensar e ter valores de adolescente, 

o grupo de tweens pode ser visto como uma “zona liminar”, utilizando-se da perspectiva 
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antropológica de liminaridade para caracterizar esse grupo que “se encontra em uma fase 

fluida de transição entre dois segmentos de mercado claros, bem definidos e estabelecidos 

pelo mercado, o infantil e o adolescente” (Cody, 2012a, p.285, tradução nossa).   

 

Em seu trabalho de pesquisa, a partir das lentes da teoria da liminaridade desenvolvida na 

seção anterior, Cody (2012a), estuda como os tweens (no caso meninas) se utilizam das 

práticas de consumo para mediar as tensões de pertencerem a dois mundos; pois ainda não são 

adolescentes, mas não são mais crianças (Cody, 2012a, 2012b). A pesquisadora ressalta a falta 

de homogeneidade dos tweens como grupo e a sua ambiguidade de comportamento, mas 

questiona a falta de adequação do mercado em atender às suas necessidades (Cody, 2012a). 

Mesmo quando rejeitam publicamente objetos relacionados à infância, podem continuar a 

cultivá-los na privacidade (Acuff & Reiher, 1997). Dessa forma, os tweens precisam de 

experiências de consumo que os permitam transitar naturalmente entre os dois mundos e o 

que entraria em confronto com as práticas tradicionais de segmentação de mercado; tornando-

o um segmento frequentemente negligenciado e uma oportunidade de mercado a ser 

explorada (Cody, 2012a). 

 

Sob a ótica da psicologia e de teorias de desenvolvimento, a partir dos seis ou sete anos de 

idade há uma mudança no foco do lado direito do cérebro para o lado esquerdo do cérebro e, 

portanto, as crianças não são mais essencialmente orientadas pela fantasia e estão rapidamente 

desenvolvendo suas habilidades de raciocínio lógico; esse processo tem impactos nas suas 

preferências e padrões de consumo (Acuff & Reiher, 1997). Nesse caso, essas crianças com 

em torno de sete, ou oito anos, estão entrando no segundo estágio da socialização, a etapa 

analítica, quando a capacidade de processamento de informações cresce consideravelmente e 

se inicia o desenvolvimento do raciocínio abstrato (John, 1999). Segundo Piaget (1972), a 

partir dos sete ou oito anos a criança já é capaz de processar alguns raciocínios lógicos e nesse 

período, até os onze ou doze anos, “é constituída uma lógica de ações reversíveis, 

caracterizada pela formação de um certo número de estruturas estáveis e coerentes, como um 

sistema de classificação, um sistema de ordenação, a construção dos números naturais, o 

conceito de mensuração de linhas e superfícies, relações projetivas (perspectivas), certos tipos 

de causalidade (transmissão de movimentos através de intermediários), etc...” (Piaget, 1972, 

p.3, tradução nossa). 
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Nesse estágio de desenvolvimento dos tweens, duas necessidades despontam como críticas: 

aceitação e sucesso. O tween é extremamente voltado para o grupo, seja para a definição de 

suas crenças, ou para como se comportar, o que implica diretamente na necessidade de 

pertencer (Acuff & Reiher, 1997). Mas também é naturalmente egoísta, no sentido que 

objetos personalizados e que possam contribuir com o seu senso de auto importância e 

autoestima são muito apreciados (Acuff & Reiher, 1997). A sua crescente habilidade de 

analisar estímulos e processar informações, torna-os capazes de compreender conceitos de 

mercado como categorias de produto, preços ou marcas; classificando esses elementos, de 

acordo com sua própria experiência e a partir de mais de uma dimensão, ou atributo (John, 

1999). Porém, nem todas as crianças se desenvolvem na mesma velocidade e, portanto, os 

tweens podem ser subsegmentados entre os “emerging-younger” e os “older-transitioning” 

tweens, com a divisão em torno dos 11 anos de idade (Acuff & Reiher, 1997; Siegel et al., 

2004).   

 

Outro fator que contribui para a complexidade da definição desse segmento é o conceito de 

“KGOY – Kids Grow Old Younger” (“crianças amadurecem mais cedo”, tradução nossa), que 

é usado pelo mercado para caracterizar a época atual, em que crianças deixam de brincar com 

seus brinquedos mais jovens e tornam-se conscientes das marcas muito mais cedo do que 

gerações anteriores (Cook & Kaiser, 2004; Kurnit, 2004; Andersen et al., 2007; Prince & 

Martin, 2012). E ainda, esse fenômeno seria acelerado pela presente era de explosão 

tecnológica, em que as crianças são expostas a diversos estímulos mais jovens e muitas vezes 

sem a supervisão dos pais. No entanto, os pesquisadores Andersen et al. (2007) discutem 

sobre o quanto esse conceito é claro, e se os tweens realmente estão deixando de brincar mais 

cedo, ou se simplesmente estão brincando de formas diferentes das crianças de anos atrás - 

“...poderíamos inferir que ao usar a internet, eles estão na verdade brincando com velhos 

jogos em uma nova mídia” (Andersen et al., 2007, p.341, tradução nossa). 

 

Essa mesma explosão tecnológica também está relacionada a outro ponto crítico para a 

compreensão do comportamento de consumo dos tweens. Em uma sociedade pós-industrial de 

comunicações globalizadas e marcas internacionais, as necessidades e desejos desses jovens 

consumidores parecem ser tratados de forma homogênea, independentemente de sua 

localização geográfica (Dibley & Baker, 2001). Porém, apesar de viverem em um mundo 

globalizado e pertencerem a uma geração extremamente conectada, Andersen et al. (2007) 

questionam o quanto realmente o comportamento dos tweens é homogêneo de forma global. 
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Os pesquisadores citam diversos trabalhos que apontam para uma homogeneização dos 

tweens ao redor do mundo, mas apresentam o seu próprio estudo sobre consumo de novas 

mídias na Dinamarca e Hong Kong, como evidência de que essa homogeneização não seria 

tão precisa (Andersen et al., 2007). Logo, um estudo que busque explorar as eventuais 

similaridades, ou diferenças entre os tweens de culturas ocidentais aparentemente semelhantes 

como Estados Unidos e Brasil, pode contribuir com essa reflexão sobre a efetiva 

homogeneização dos jovens.  

 

 

2.6 Self, Autoconceito e Self estendido 

“O conceito de self, ou autoconceito, é um dos mais antigos na Psicologia e amplamente 

utilizado em diversas disciplinas” (Marsh, 1990, p.77, tradução nossa). Em seu trabalho de 

1890, James já identifica a fluidez do conceito de self ponderando que os mesmos objetos 

podem ser tratados como “uma parte do eu”, outras como apenas “meu”, e ainda como não 

tendo relação nenhuma com essa questão. Ressalta que em seu sentido mais amplo o “self é a 

soma de tudo o que um homem pode chamar de seu, podendo ser não somente seu corpo e 

capacidades psíquicas, mas também sua família, amigos, roupas, casa, reputação no trabalho, 

conta bancária, etc...” (James, 1890, p. 188, tradução nossa). Todos esses objetos podem lhe 

trazer as mesmas emoções de triunfo, ou fracasso, mesmo que não na mesma intensidade 

(James, 1952, p.188).   

 

Assim, faz-se necessário estabelecer algumas definições para efeito deste trabalho, uma vez 

que os termos self, autoconceito e identidade não têm sido usados de maneira uniforme na 

literatura (Baumeister, 2005; Oyserman, Elmore & Smith, 2012). Há uma ambiguidade sobre 

a singularidade ou pluralidade do self, identidade e autoconceito; self e identidade ora são 

usados como sinônimos e ora são usados para destacar coisas distintas, além dessa falta de 

uniformização poder ocorrer dentro da mesma publicação, ou em publicações diferentes. 

(Oyserman et al., 2012, p.70-71).  

 

Baumeister (2005) afirma que o self é a totalidade do indivíduo, compreendendo seu corpo, 

seu senso de identidade e como as outras pessoas o percebem; dessa forma, o self engloba o 

“eu” físico de carne e osso, assim como o “eu” intangível, construído a partir de significados 

simbólicos, sociais e linguísticos. Tanto o autoconceito (self-concept), quanto a identidade, 
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portanto, representam essa parte intangível de ideias sobre o self (Baumeister, 2005). O 

autoconceito representa as crenças que o indivíduo tem de si mesmo, como percebe seus 

atributos, e como responderia à pergunta de que tipo de pessoa é (Baumeister, 2005). Já a 

identidade é uma definição colocada no self, ela responde ao questionamento de quem é o 

indivíduo e, assim, contém elementos que não fazem parte do seu autoconceito (Baumeister, 

2005). O autoconceito está na mente do indivíduo, enquanto que a identidade é uma definição 

social, cujo significado é dividido entre o indivíduo e as demais pessoas com quem se 

relaciona (Baumeister, 2005; Oyserman et al., 2012). Para esclarecer essa diferença, 

Baumeister (2005) cita o caso dos recém-nascidos, os quais ainda não tem um autoconceito, 

mas já possuem uma identidade relacionada aos seus laços familiares e nome. Por fim, a 

autoestima representa uma importante parte do autoconceito e está relacionada às percepções 

que o indivíduo tem de si mesmo, a como se auto avalia (Baumeister, 2005). Na área de 

comportamento do consumidor, Sirgy (1982) discute o amplo papel do autoconceito, além de 

ressaltar sua fragmentação e ambiguidade, na literatura da área. No entanto, afirma que o 

construto tem sido mais comumente interpretado a partir de uma perspectiva 

multidimensional: - o self real seria como o indivíduo se percebe, o self ideal seria como ele 

gostaria de se perceber e o self social estaria relacionado a como ele se apresenta aos outros 

(Sirgy, 1982, p.287-288). Na pesquisa de consumidor, o autoconceito tem sido usado para 

examinar percepção de produto, padrões de comportamento implícitos e comportamento 

específico; porém a grande parte da pesquisa sobre o construto tem sido dedicada a explicar 

preferência de marca/produto, intenção de compra, ou uso em termos de congruência de 

marcas/produtos com o conceito de self do consumidor (Malhotra, 1988, p.2-3). 

 

Belk (1988) foi o primeiro a usar o termo self estendido aplicado ao conceito de “self mais 

posses”, sua abordagem difere de visões anteriores, pois não se limita apenas aos objetos 

externos e posses, mas também considera pessoas, lugares, as posses dos grupos e até as 

partes do corpo. O pesquisador afirma que, apesar de teorias anteriores parecerem favoráveis 

à tese de que as posses são incorporadas ao autoconceito, elas subestimaram a medida em que 

isto é verdade (Belk, 1988, p.140). 

 

“Somos o que possuímos e esse é o fato mais poderoso do comportamento do consumidor” 

(Belk, 1988, p.160, tradução nossa). Os objetos de consumo assumem significados culturais, 

os quais são transferidos para a vida do consumidor por meio dos rituais de troca, posse, 

cuidados pessoais, ou desapropriação (McCracken, 1986). Dessa forma, a prática do consumo 
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assume um papel central na rotina dos indivíduos, seja para construir, ou sustentar o self do 

indivíduo, ou até mesmo identificá-lo no grupo em que está inserido (Wattanasuwan, 2005). 

As posses, portanto, são importantes componentes do senso de self dos indivíduos; os objetos 

podem contribuir com as capacidades dos indivíduos de ser e fazer, de forma concreta ou até 

simbólica, já que podem fazer com que os indivíduos acreditem que são pessoas diferentes do 

que seriam sem esses objetos e, ainda, os objetos exercem funções diferentes ao longo da 

vida, podendo estar relacionados à criação, aprimoramento e preservação do senso de 

identidade, mas em todas as fases ajudam os indivíduos a entenderem quem são (Belk, 1988). 

 

 

2.7 Self estendido e Tweens 

Conforme detalhado anteriormente, pelas lentes da psicologia, as diversas mudanças físicas e 

neurológicas influenciam o comportamento de consumo dos tweens; assim, a transição pode 

inclusive implicar na rejeição pública de objetos que sejam identificados com a infância, 

mesmo que continuem sendo ‘queridos’ na privacidade de suas casas (Acuff & Reiher, 1997). 

Essa dualidade de comportamento pode ser explicada pelas necessidades aparentemente 

paradoxais dessa fase de transição, como aceitação e sucesso, pertencimento e destaque 

(Acuff & Reiher, 1997). Logo, à luz da teoria do self estendido, pode se inferir que as posses 

terão papel crítico na afirmação positiva dos sentimentos de aceitação e sucesso dos tweens, 

assim como no próprio desenvolvimento de sua autoestima, o que implica em uma grande 

responsabilidade ética por parte dos profissionais e empresas que atuam nesse mercado. Do 

ponto de vista social, abre-se a perspectiva para a necessidade de estudos que compreendam 

esse fenômeno em maior profundidade, e que as aprendizagens decorrentes possam ser 

aplicadas de forma benéfica em setores como educação e tecnologia (uso de internet/redes 

sociais por parte dos tweens). 

 

A partir da perspectiva antropológica, que é a base deste estudo, os tweens encontram-se em 

uma zona liminar e, portanto, novamente usando as lentes teóricas do construto do self 

estendido, pode-se inferir que o consumo pode atenuar o paradoxo de pertencerem a duas 

realidades distintas, o da infância e o da adolescência. Ao se utilizarem de objetos importantes 

que representem seu passado e, ao mesmo tempo, adquirirem objetos representativos da fase 

futura, os tweens podem vir a minimizar uma possível dificuldade de identificação com o 

espaço cultural concreto e estabelecido, seja o da infância ou da adolescência. Considerando-
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se que “o papel que um indivíduo desempenha é talhado de acordo com os papéis 

desempenhados pelos outros presentes” (Goffman, 2016, p.11), assume-se a perspectiva de 

que o self é construído, ou decretado na própria situação social (Collins, 2005); e portanto, 

dado que o consumo é uma atividade social emblemática da sociedade contemporânea, as 

posses das meninas tweens assumem um significado essencial para a construção de suas 

novas identidades. 
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3 Método 

De acordo com a perspectiva relativista da pesquisadora e compreendendo que a realidade é 

socialmente construída (Van de Vem, 2007), adotou-se uma postura interpretativista 

(Thompson, 1997), enfatizando-se as múltiplas realidades socialmente construídas, e 

buscando-se a sua compreensão a partir da narrativa de quem vivencia o fenômeno, no caso as 

mães e as próprias meninas.  

 

Em linha com essa natureza interpretativista, seguiu-se com uma estratégia de pesquisa 

etnográfica, definida por Willis & Trondman (2000) como “uma família de métodos que 

envolvem contato social direto e sustentado com os agentes, e de rica escrita sobre o encontro, 

respeitando, gravando e representando, pelo menos em parte e nos seus próprios termos, a 

irredutibilidade da experiência humana” (Willis & Trondman, 2000, p. 5, nossa tradução). 

Portanto, foi realizada a observação participativa em conjunto com entrevistas em 

profundidade, inclusive com o apoio de imagens, em determinados momentos. Pois, o uso de 

imagens pode contribuir para se revelar insights, os quais não poderiam ser identificados, por 

outros meios; como por exemplo, quando há alguma dificuldade de expressão, ou 

comunicação verbal por parte dos entrevistados (Banks, 2008). Isto é, as imagens podem 

transmitir aquilo que as palavras não podem exprimir, podem ser consideradas artefatos 

materiais e parte integrante dos dados de pesquisa (Banks, 2008). 

 

Os procedimentos de pesquisa qualitativos permitem a compreensão de fatos não 

quantificáveis e relacionados à natureza humana, promovendo o entendimento dos indivíduos, 

como interagem entre si e com o seu meio, e os significados criados para o mundo ao seu 

redor (Berg, 2001; McCracken1988); além de serem mais eficazes para que as crianças se 

comuniquem nos seus próprios termos (Barker & Weller, 2003). Logo, era o mais adequado 

para um projeto de pesquisa como este, que buscou compreender o papel do consumo 

simbólico na fase de transição das meninas tweens. Os métodos adotados favoreceram a 

compreensão do comportamento das meninas, e também estimularam a sua participação e 

envolvimento no estudo. Aumentando, assim, as oportunidades de identificação de 

informações relevantes e minimizando as eventuais dificuldades de se trabalhar com um 

grupo com uma capacidade de comunicação e exposição de ideias restrita, como são 

classificadas, de forma geral, as crianças (Darbyshire, Macdougall, & Schiller, 2005).  
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Desta forma, o estudo foi dividido em quatro etapas distintas, de acordo com as diferentes 

técnicas de coleta de dados e o sujeito em foco, no caso mães ou meninas. Esse procedimento 

permitiu uma compreensão do fenômeno a partir de perspectivas diferentes e 

complementares, reunindo as percepções das mães, das próprias meninas e até as da 

pesquisadora, no seu papel de observadora participante e mãe de uma menina tween.  

 

A análise dos dados foi feita com base no modelo hermenêutico (Thompson, 1997). Logo, ao 

término de cada fase, os dados foram transcritos, ou seja, transformados em texto, e foram 

analisados, buscando-se a identificação das similaridades de discurso, de forma a estabelecer-

se alguns padrões de ocorrência e a criação de categorias (Belk, Fischer, & Kozinets, 2012). 

Essa análise ocorreu de forma iterativa, procurando-se compreender os dados de cada 

participante de forma isolada e em conjunto com o todo (Thompson, 1997; Thompson & 

Haytko, 1997). Todos os dados coletados foram, portanto, triangulados, garantindo robustez e 

riqueza de análise (Berg, 2001). 

 

 

3.1 Métodos de Coleta de Dados 

O desenho da pesquisa foi concebido de forma integrada, para que os resultados de cada uma 

das etapas contribuíssem com a análise das demais. O esquema 1 apresenta a dinâmica da 

pesquisa; a coleta de dados iniciou-se no primeiro semestre de 2016, prolongando-se até 

Outubro de 2017. 

 

 

Esquema 1  – Dinâmica da Pesquisa 

Fonte: Elaboração própria 

Triangulação 

dos dados e 

Análise Final

Mães Brasileiras:

Entrevistas em 

profundidade

Meninas pelas lentes 

de uma Tween:

Entrevistas conduzidas 

e filmadas por uma 

menina tween com suas 

amigas

Mães Residentes, nos 

EUA: 

Entrevistas em 

profundidade

Pesquisadora e Mãe 

de uma Tween:

Observações e 

Diário introspectivo
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3.1.1 Perspectiva das Mães 

Considerando-se as dificuldades de se trabalhar com o universo infantil, em função do acesso 

restrito (eventual receio dos pais em permitirem a exposição dos filhos) e a própria limitação 

da sua capacidade de comunicação (Darbyshire et al., 2005), é importante investigar a 

perspectiva das mães para identificar insights que possam ser aprofundados junto às meninas. 

Além disso, o fato de as decisões de consumo das tweens serem influenciadas, entre outros 

fatores, pelas suas interações com as mães, reforça a importância de se incluir o ponto de vista 

delas, no estudo (Grant & Stephen, 2005). 

 

Portanto, entre abril e junho de 2016 foram realizadas dez entrevistas em profundidade, não 

estruturadas e de caráter fenomenológico (Belk et al., 2012). As entrevistas foram iniciadas 

com uma grand tour question – “Me fale de você, da sua história, quem é você, a sua família 

e como é a sua relação com as suas filhas” – e seguida com algumas probe questions, para 

explorar questões específicas, de acordo com o andamento da conversa e fatos citados pelas 

respondentes, conforme propõe McCracken (1988), e apresentado no roteiro geral, no 

Apêndice A. Todas as entrevistas foram conduzidas pessoalmente em locais públicos 

sugeridos pelas próprias entrevistadas e com determinado nível de privacidade, ou na própria 

residência da participante. Os encontros duraram de 50 a 80 minutos e foram gravados; todas 

as entrevistadas assinaram termos de consentimento. 

 

As primeiras participantes do estudo foram inicialmente convidadas a partir do universo de 

relações da própria filha da pesquisadora; porém nenhuma fazendo parte do círculo de 

amizades pessoais da pesquisadora e, portanto, sem risco de comprometimento na análise das 

informações coletadas. As demais participantes foram indicadas pelas próprias mães 

abordadas inicialmente, procurando manter-se a diversidade do estudo, ou seja, reunindo 

mães de diferentes cidades de origem, religiões, arranjos familiares e com filhas em escolas 

particulares distintas.  

 

Ao longo do processo, três mães foram convidadas a participar de uma segunda rodada com o 

uso de imagens para ilustrar a questão em discussão e instigar o seu aprofundamento. 

Considerando-se que a “fotografia é um meio crítico, por meio do qual os consumidores se 

representam” (Schroeder, 1998, p.195, nossa tradução); o uso de imagens em um processo de 

pesquisa contribui não só como estímulo para a discussão, mas também como forma legítima 
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de representação da voz do próprio participante. Assim, foi solicitado que as mães 

encaminhassem doze imagens que representassem o conteúdo discutido durante a primeira 

entrevista, com antecedência de uma semana para a data do segundo encontro. A 

entrevistadora imprimiu as imagens e usou-as como apoio da segunda conversa, seguindo um 

roteiro adaptado do estudo conduzido por Khoo-Lattimore e Prideaux (2013), conforme 

detalhado no Apêndice B. 

 

O Quadro 1 reúne as características das participantes desta etapa do estudo e o tipo de técnica 

aplicada. Usou-se nomes fictícios para preservar a identidade das participantes e de suas 

famílias. 

 

 

Quadro 1 – Participantes da Pesquisa, no Brasil 

Fonte: Elaboração própria 
1Os nomes reais foram substituídos para preservar a identidade das participantes. Para as 

meninas optou-se por usar nomes de flores. 

MÃE
1 IDADE PROFISSÃO

ESTADO 

CIVIL
FILHAS

1
FILHOS

1 

Colégio 

da(s) 

Tween(s)

TÉCNICA 
TEMP

O

Joana 44 anos Dentista Casada Alteia - 11 anos                             

Amarílis - 9 anos

Alan - 18 

anos

I.L. Peretz Entrevista 50 min.

Karla 39 anos Advogada Casada Magnólia - 11 

anos                         

Palma - 5 anos

I.L. Peretz 1
a
 Entrevista                                   

2
a
 Entrevista

50 min.                                                                        

135 min.

Renata 45 anos Empresária Viúva Astromélia, 

Angélica, Anis
2
 - 

10 anos

I.L. Peretz Entrevista 55 min.

Barbara 38 anos Empresária Casada Violeta -  11 anos João - 9 

anos

Bandeirantes 1
a
 Entrevista                                   

2
a
 Entrevista

60 min.                   

100 min.

Silvia 42 anos Empresária Divorciada Cravina - 12 anos Caio - 8 

anos

I.L. Peretz 1
a
 Entrevista                                   

2
a
 Entrevista

65 min.           

120 min.

Sheila 50 anos Do Lar
3 Casada Camélia - 11 anos Etapa Entrevista 50 min.

Marcia 47 anos Empresária Casada Gardenia - 12 

anos
Leandro

4
 - 

17 anos                   

Bruno - 

16 anos

Etapa Entrevista 65 min.   

Aline 52 anos Professora Casada Hortência - 12 

anos

Daniel -16 

anos

Santo 

Agostinho

Entrevista 60 min.

Mara 55 anos Terapeuta e 

Professora 

Aposentada
5

Casada Tulipa - 20 anos                  

Orquídea - 12 

anos                      

Nossa 

Senhora 

Aparecida

Entrevista 78 min.

Andrea 48 anos Advogada Casada Begônia - 13 anos                   

Bromélia- 11 anos

Bandeirantes Entrevista 70 min.
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2Anis sofreu paralisia cerebral quando nasceu e, portanto, não apresenta o mesmo 

desenvolvimento cognitivo das irmãs gêmeas. 
3Atuava no mercado financeiro e não conseguiu se recolocar depois que a filha nasceu; depois 

acabou preferindo ficar em casa com a filha. 
4Sobrinho adotado, mora com a família há 5 anos. 
5Aposentou-se há 5 anos, quando veio morar em São Paulo. 

 

 

3.1.2 Perspectiva das Mães Residentes nos EUA 

Com o intuito de investigar a abrangência do fenômeno e complementar outros estudos 

internacionais sobre o papel do consumo liminar nos períodos de transição, a primeira etapa 

de campo desse estudo foi replicada com mães, residentes de Seattle, nos Estados Unidos, 

durante o mês de Janeiro de 2017. Foram realizadas dez entrevistas em profundidade, sendo 

nove com duração entre 45 e 75 minutos gravados e uma entrevista realizada ao longo de 

diversos encontros de uma a duas horas, em que a pesquisadora acompanhou a entrevistada 

em diversas situações e tarefas cotidianas, realizando anotações em seu diário, após os 

encontros. Todas as entrevistadas assinaram termos de consentimento. O Quadro 2 reúne as 

características das participantes dessa etapa do estudo e, da mesma forma que na etapa inicial, 

usou-se nomes fictícios para as mães e irmãos e nomes de flores para as meninas para 

preservar a identidade das participantes e de suas famílias. 

 

 

Quadro 2 – Participantes da Pesquisa, nos EUA 

MÃE IDADE
ORIGEM/                 

NACIONALIDADE
PROFISSÃO

HÁ QUANTO 

TEMPO MORA 

NOS EUA

ESTADO 

CIVIL
FILHAS FILHOS TÉCNICA 

TEMPO 

GRAVADO

Mary 39 anos Australiana, judia Do lar                                 

(antes - editora de 

livros)

6 meses Casada Sage - 12 anos                          Phil - 10 anos Entrevista 54 min.

Julia 44 anos Brasileira Executiva 9 anos Casada Bluebell
1 - 11 anos                         

Lily - 10 anos

Alex - 5anos Entrevista                                  75 min.                                                                        

Vera Acima de 40 

anos

Italiana Do lar                    

(antes - executiva)

10 anos Casada Peony
2
 - 20 anos                 

Iris - 12 anos       

Marigold - 10 anos    

Lavender -7 anos

Entrevista 42 min.

Abby Acima de 40 

anos

Americana, 

caucasiana

Do lar                               

(antes - professora)

nasceu nos EUA Casada Aster - 13 anos    

Edelweiss - 11 anos

Entrevista                                   68 min.                   

Ellen 44 anos Americana, 

caucasiana

Do lar e iniciando 

atividade micro-

empreendedora                

(antes advogada)

nasceu nos EUA Casada Heather
3 - 11 anos Paul - 13 anos Entrevista                                  51 min.        

Ambar Acima de 40 

anos

Inglesa de origem 

indiana

Advogada atuante 21 anos Casada Palash - 12 anos Yogesh - 17 anos               

Sahib - 14 anos

Entrevista 55 min.

Beth Acima de 40 

anos

Americana, 

caucasiana

Executiva nasceu nos EUA Casada Gerbera - 12 anos                 

Columbine- 10 anos

At - 10 anos Entrevista 63 min.

Jade 43 anos Americana de origem 

indiana

Do lar                           

(antes - executiva)

nasceu nos EUA Casada Jarul - 12 anos Amar - 10 anos Entrevista 64 min.   

Lisa Em torno de 

40 anos

Brasileira Executiva 15 anos Casada Tansy - 8 anos             Edgar- 10 anos Entrevista 44 min.

Magali 47 anos Brasileira Do lar                             

(antes - psicológa)

2 anos e meio Casada Sunflower - 18 anos                                                 

Rosemary - 13 anos

Gabriel - 20 anos Entrevista diversos de 

uma a duas 

horas, não 

gravados
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Fonte: Elaboração própria 

Bluebell1 - Tem síndrome de down e sempre frequentou a escola pública com as demais 

crianças   

Peony2 - É de origem asiática e foi adotada pela falecida primeira esposa do marido de Vera 

Heather3 - Sofre de dispraxia e frequenta uma escola particular para crianças com dislexia 

 

 

3.1.3 Observação e Diário Introspectivo 

Na medida em que o estudo foi aprofundado, a pesquisadora se viu por diversas vezes 

vivenciando o fenômeno sob a ótica de mãe, ao exercer o papel de pesquisadora, assim como 

experimentando o fenômeno com o ponto de vista de pesquisadora, enquanto atuava como 

mãe. Essa situação atípica permitiu uma imersão mais intensa no universo das meninas tweens 

e provocou a necessidade da criação de um diário introspectivo que de forma sistemática, 

registrasse as impressões da pesquisadora-mãe, ao longo do processo; além de permitir um 

determinado distanciamento, que contribuísse com a análise crítica do fenômeno (McCracken, 

1988). E ainda, a observação ao longo de todo processo de coleta de dados, na maioria das 

vezes de forma participativa, também foi registrada em outro diário. Pois, “quando algum tipo 

de observação participativa é possível, há vantagens dramáticas..., pode entregar dados que 

estão além da compreensão consciente ou implícita até mesmo do melhor intencionado 

respondente” (McCracken, 1988, p. 28, tradução nossa). 

 

As observações foram iniciadas em setembro de 2015, quando a pesquisadora começou a se 

envolver com o fenômeno e iniciou uma pesquisa bibliográfica. Porém, as impressões 

começaram a ser registradas de forma sistemática a partir de julho de 2016; quando a revisão 

teórica já estava mais avançada. Assim, ao longo do processo de coleta de dados, as notas do 

diário registraram as experiências e emoções vividas pela pesquisadora como mãe. E, um 

segundo arquivo, reuniu as notas de observação de suas interações com os diversos 

informantes e sujeitos observados. Dessa forma, ambos os arquivos contribuíram com o 

incremento da reflexividade no estudo, mas também poderão fornecer o material necessário 

para a elaboração de uma introspecção sincrética como produto adicional da dissertação 

(Wallendorf & Brucks, 1993). Na introspecção sincrética o pesquisador e os demais 

informantes são conjuntamente incorporados à amostra, ou seja, a análise final combina as 

experiências de vida do pesquisador com os dados coletados dos informantes (Wallendorf & 

Brucks, 1993). Já no formato de introspecção intitulado por Wallendorf e Brucks (1993) como 

“reflexividade dentro da pesquisa”, o material reflexivo que emerge da experiência de 
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observador participante é registrada em um diário pelo pesquisador; esses registros vão além 

das tradicionais notas de campo, incluindo as reações e impressões pessoais do pesquisador e 

são incorporadas à análise final. A reflexividade, nesse contexto, significa “uma consciência 

do próprio papel do pesquisador, no processo de pesquisa” (Banks, 2008, p. 15).   Ao manter 

dois tipos de arquivos – observação e diário introspectivo – e incluir seus registros na análise, 

a pesquisadora acredita ter propiciado uma análise mais rica, que contempla características 

dos dois tipos de introspecção retratados por Wallendorf e Brucks (1993). E ainda, o registro 

sistemático de ocorrências feito pela pesquisadora, no seu papel de observadora participante, 

colaborou com uma perspectiva longitudinal do estudo, permitindo a identificação de nuances 

de mudanças de comportamento, característicos dessa fase de transição liminar.  

 

 

3.1.4 As Meninas pelas Lentes de uma Tween 

A pesquisa centrada no universo infantil apresenta uma série de desafios como foi detalhado 

anteriormente; além disso, a presença da pesquisadora, uma adulta estranha é mais um 

elemento inibidor. Portanto, essa etapa do estudo buscou promover uma situação em que 

houvesse o mínimo de interferência da entrevistadora, propiciando um ambiente descontraído 

para que as meninas expusessem abertamente seus pensamentos e sentimentos. Assim, a filha 

da pesquisadora, uma menina tween de onze anos, completos em agosto de 2016, entrevistou 

e filmou seis amigas com idades entre onze e doze anos, no período de junho a novembro de 

2016. Apesar de não ter sido encontrado, na literatura, referências específicas sobre crianças 

atuando como entrevistadoras, diversos autores ressaltam a importância de se aplicar métodos 

de pesquisa criativos e inovadores, alinhados com o discurso contemporâneo sobre os direitos 

da criança, reconhecendo-a como um ator social e especialista da sua própria vida (Fargas-

Malet, McSherry, Larkin, & Robinson, 2010). No entanto, é imprescindível respeitar-se 

questões éticas relativas a tópicos como acesso e consentimento (Fargas-Malet et al., 2010). 

Por isso, todas as mães foram informadas e assinaram termos de consentimento, assim como 

as próprias meninas concordaram em participar do estudo; as imagens estão disponíveis para 

consulta. A entrevistadora mirim, identificada pelo nome fictício Amor-perfeito, seguiu um 

roteiro criado pela pesquisadora (ver Apêndice B); após cada entrevista, o resultado foi 

avaliado e a entrevistadora recebeu feedback e orientações adicionais, com o intuito de 

aprimorar o processo. Ressalta-se que o tempo real de todo processo foi bem superior ao 

tempo filmado, porque as meninas precisavam romper a timidez da câmera, tinham a 
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preocupação em saber as perguntas para falar corretamente (em termos de forma, não 

conteúdo) e procuravam separar e arrumar determinados objetos que seriam mostrados no 

filme. Esse procedimento de conversa e identificação prévia de objetos, não necessariamente 

visíveis no quarto foi uma iniciativa espontânea da própria Amor-perfeito. 

 

NOME IDADE
LOCAL DA 

ENTREVISTA

TEMPO 

FILMADO

TODO O 

PROCESSO

Margarida 11 anos Residência 16 minutos em torno de 2 horas

Alfazema 10 anos Residência 18 minutos em torno de 2 horas

Violeta 11 anos Residência 15 minutos em torno de 2 horas

Azaléia 11 anos Colégio - sala de aula 

vazia

21 minutos em torno de 1 hora e 

meia

Dália 11 anos Residência 10 minutos em torno de 2 horas

Jasmim 12 anos Residência 23 minutos em torno de 2 horas  

Quadro 3 – Participantes da Pesquisa, meninas Tweens 

Fonte: Elaboração própria 
1Os nomes reais foram substituídos por nomes de flores para preservar a identidade das 

participantes. 

 

 

3.1.5 Métodos de Análise de Dados 

Assim como na coleta de dados, na fase de análise o processo também foi conduzido por 

etapas e de forma iterativa, contemplando-se uma triangulação de todos os dados. Esse 

processo por etapas buscou prover uma representação acurada dos dados, levando-se em 

consideração as diferentes nuances e múltiplas perspectivas de um estudo que contempla 

múltiplos métodos de coleta de dados (Arnould, 1988). O esquema 2 apresenta a dinâmica 

desse processo de análise por etapas. 

 

 

Esquema 2 – Dinâmica de Análise dos Dados  

Fonte: Elaboração própria 
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3.1.6 1ª Etapa de Análise: Entrevistas com mães, filmes e diário 

Esta primeira etapa de análise foi iniciada com a avaliação do conteúdo das entrevistas em 

profundidade com as mães brasileiras. Os dados gravados foram sendo transcritos e 

analisados, após cada entrevista, contribuindo, assim, para ajustes no roteiro e até mesmo 

direcionamento para o aprofundamento da revisão teórica (Belk et al., 2012). Após o término 

de todas as entrevistas, buscou-se a identificação das similaridades de discurso de forma a 

estabelecer-se alguns padrões de ocorrência e a criação de categorias (Arnould, 1988; Belk et 

al., 2012), como exemplificado no Quadro 4. As informações foram analisadas de forma 

iterativa, procurando-se compreender o discurso de cada entrevistada de forma isolada e em 

conjunto com o todo (Thompson, 1997; Thompson & Haytko, 1997). E ainda, a cada novo 

tema de categoria destacado na narrativa, novas áreas de aprofundamento teórico foram sendo 

identificadas e sistematicamente revisadas.  

 

 

Quadro 4 – Exemplo de categorização – Análise do conteúdo das entrevistas 

Bullying

Culpa

Equilíbrio trabalho e família

Início da mudança de comportamento

Introspecção

Mudança de humor

Amigas

Meninos

Preocupação com o consumo

Vaidade

Hetorogeneidade do grupo

Dificuldades da mãe

Usa coisas da mãe

A mãe é a referência para a tween

Diferença para a sua própria mãe

Bonecas

Comportamento

Roupas e sapatos

Lojas citadas

Dificuldades da mãe com o vestuário

Crianças menores

Celular

Tecnologia e universo digital

Escola

Objeto de desejo

Princesas
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Fonte: Elaboração própria 

 

Em seguida, os filmes das seis entrevistas conduzidas por Amor-perfeito com suas amigas 

foram descritos de forma textual (imagens e fala) e, em conjunto com as anotações do diário 

introspectivo, seu conteúdo foi analisado de forma iterativa e em seguida contrastado com as 

categorias já criadas a partir da análise das entrevistas com as mães. Utilizou-se o software 

HyperRESEARCH como ferramenta de apoio. Ressalta-se, também, que as categorias 

temáticas destacadas nessa segunda fase, foram ampliadas, refinadas, ou adicionadas de 

acordo com a narrativa das meninas, como exemplificado no Quadro 5. E a cada nova 

categoria destacada na narrativa das meninas, voltou-se para as entrevistas das mães para 

analisar a presença desses temas, ou não, nas entrevistas com as mães. Enriquecendo, assim, o 

conteúdo analítico de cada uma das categorias identificadas no estudo, em um processo de 

interpretação definido por Arnould (1988) como multivocal e de múltiplas camadas. E ainda, 

durante esse processo, também se identificou novas áreas de necessidade de aprofundamento 

teórico. Por fim, as notas de observação, assim como o próprio diário introspectivo, 

auxiliaram na compreensão e análise das categorias identificadas nas entrevistas e filmes, mas 

não apontaram novos temas. 
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Quadro 5 – Exemplo de categorização – Análise do conteúdo dos filmes 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

3.1.7 2ª Etapa de Análise: Entrevistas com mães residentes nos EUA e diário 

Como na etapa anterior, o conteúdo das entrevistas foi analisado de forma iterativa e em 

conjunto com as anotações do diário. Primeiro, cada entrevista foi lida individualmente, 

identificando-se os principais temas que emergiam de forma isolada e, depois, voltando-se 

para o grupo de forma comparativa para avaliar as recorrências desses temas. Em seguida, 

Ambiente ds Casa

Ambiente em conflito com o discurso ou em transição

Amigas

Brinquedos e brincadeiras do passado

Bullying

Celular

Comidas

Consciência de Marcas e Marketing

Consciência de Preços

Escola

Estilo

Gostos Atuais

     Autores

     Cantores

     Do It Yourself Customização

     Festas de Anivesário

     Gostos Infantis que Persistem

     Gênero Literário

     Hábitos de Leitura

     Música

     Passatempos

Influência da Mãe

Influência do Pai

Irmãos

Ligação com os Pais

Marcas e Lojas

Meninas Globalizadas e Influência Interrnacional

Meninos

Mudança de Gostos

     Cores e não ao rosa

     transição de gostos

Namoro

Objeto de Desejo

Objetos com memórias

Percepção de Valor

Raízes Nacionais

Tecnologia e Universo Digital

Vaidade
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esses temas foram comparados com as tabelas de códigos das mães brasileiras e das meninas. 

Porém, não foi necessária a adição de novos códigos. Pois não se identificou a ocorrência de 

novos temas, mas sim de uma ampliação da compreensão dos assuntos levantados nas 

entrevistas das etapas anteriores. E ainda, como a exemplo do que foi feito nas etapas 

anteriores, houve uma análise ao final de cada entrevista para contribuir com a melhoria do 

roteiro e indicar questões a serem aprofundadas (Belk et. al., 2012); inclusive, de acordo com 

as temáticas e códigos identificados nas etapas anteriores.  

 

 

3.1.8 3ª Etapa de Análise: Análise final dos dados e discussão 

Nesta etapa final, os produtos das análises das etapas anteriores foram reunidos, pois 

encontrou-se diversas similaridades nos dois contextos culturais de investigação. Apesar das 

mães residentes no Brasil e nos EUA vivenciarem ambientes culturais distintos, ainda assim 

apresentam um contexto similar, em função do seu nível de afluência e poder aquisitivo. 

Dessa forma, a análise final e discussão oferece uma perspectiva integrada da construção da 

identidade das meninas tweens, do papel do consumo e das próprias marcas nos rituais de 

participação e inserção da communitas; assim como fornece insights para responder-se ao 

questionamento sobre o impacto de diferenças culturais entre Brasil e EUA. O produto final 

de análise apresenta características de uma introspecção sincrética e de reflexividade na 

pesquisa, uma vez que concilia as representações e vozes dos diversos agentes envolvidos, 

assim como as reflexões da própria pesquisadora, no seu papel de observadora participante e 

de mãe de uma menina tween (Wallendorf & Brucks, 1993).  
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4 Resultados 

4.1 Construção da Identidade Mediada pelo Consumo 

A análise das entrevistas confirmou uma série de questões levantadas na revisão teórica e 

reforçam a característica liminar desse grupo. Fatores como família, educação, herança 

religiosa e cultural influenciam a história individual de cada menina, evidenciando, portanto, 

o peso da transferência do capital cultural, ainda no ambiente do lar, nessa fase da 

socialização da criança (Bourdieu, 1986). Porém, de forma geral, pode-se identificar a 

delicadeza do momento de transição e a dificuldade da mãe em lidar com essa nova realidade 

da filha, às vezes até imprevisível, e com a falta de suporte e opções de consumo adequadas, 

em especial de vestuário e entretenimento. Como a mãe Silvia reforçou ao falar do ambiente 

das lojas de vestuário, “...mas não existe um espaço para elas”; ou sobre as alternativas de 

peças de teatro, “...tá difícil...é difícil ter uma coisa para ela, porque está bem no meio (de 

dois segmentos de mercado claramente delineados) ...muito difícil”. Outras ainda não 

reconhecem completamente a transformação da filha, como Barbara que justifica a 

manutenção da decoração extremamente infantil, em função da falta de maturidade e 

organização da filha, “...enquanto ela não arrumar o quarto eu não troco e por mais que ela 

queira ela não consegue”. Essas falas evidenciam o aspecto liminar das meninas tweens, 

ressaltando suas características de invisibilidade estrutural e social; elas não são mais 

crianças, mas também ainda não são adolescentes (Turner, 1987). Trata-se de um período de 

extrema ambiguidade, em que suas identidades se encontram em suspenso e não há como se 

reconhecer em nenhuma das categorias socialmente definidas (Cody, 2012a). Enquanto o 

mercado identifica o espaço concreto da infância e da adolescência e, portanto, fornece 

mecanismos de suporte, não reconhece os tweens. Apesar de a literatura acadêmica de 

psicologia ser rica na análise das transições da vida e sugestões das estratégias para lidar com 

essas mudanças, a transição da infância para a adolescência parece ser muito negligenciada 

(Allan & Dyck, 1987). 

 

A extrema heterogeneidade do grupo pode justificar a dificuldade do mercado em reconhecer 

e atender essas meninas. Um mercado cujas práticas de segmentação se fundamentam 

prioritariamente nas faixas etárias (Cody & Lawlor, 2011). A aparência física das meninas, 

seus quartos, assim como o seu discurso sobre os objetos favoritos, hábitos e passatempos 

reforçam essa percepção de heterogeneidade do grupo e deixam claro a existência de uma fase 

liminar, que pode ser descrita como uma bricolagem de elementos do seu passado e do seu 
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futuro. Cody (2012b) no seu estudo com meninas irlandesas, descreve a fase como 

“equilibrando os limites” (Cody, 2012b, p. 51, tradução nossa). Esse conceito caracteriza o 

fato de o comportamento das meninas, introduzir elementos do universo adolescente, ao 

mesmo tempo em que mantém hábitos, posses e gostos do passado (Cody, 2012b). Dália, por 

exemplo, ainda gosta de brincar de boneca, apesar de ser fisicamente uma das mais 

desenvolvidas do grupo. Jasmim mostra um quarto repleto de rosa, bichos de pelúcia e 

personagens da Disney, afirma que conversa regularmente com seus bichos de pelúcia, mas 

diz que adora assistir à série de televisão adolescente Pretty Little Liars - que trata da relação 

de cinco amigas de 16 anos e o desaparecimento da líder do grupo - mesmo que ainda fique 

“com muito medo”. Azaléia diz que seu quarto é o cômodo da casa favorito, que é quase igual 

ao do irmão mais novo, só muda a cor, e que a única coisa que gostaria de mudar é a bagunça. 

E, ainda, Alfazema, apesar de ter um quarto mais clean e com menos rosa, também figura 

elementos marcantes da infância, como a sua pequena coleção de bichos e personagens de 

pelúcia, uma caixinha de música em formato de carrossel e um enfeite na porta, que lembra os 

enfeites de porta de quarto de maternidade; porém, foi uma das primeiras do grupo a começar 

a usar maquiagem (rímel e base) para a escola. Ainda assim, esses contrastes não parecem ser 

um problema para as meninas, ou representar um conflito para elas, apenas uma forma natural 

de ir desenvolvendo suas novas identidades a partir de suas posses e hábitos. 

 

Por exemplo, Karla destaca na Figura 1 o lado criança da filha Magnólia ao registrar os 

ingressos para a peça de teatro infantil Cinderella, Magnólia brincando com o cachorro de 

pelúcia, ou fingindo comer um pirulito gigante, ao mesmo tempo em que está usando roupas 

da própria mãe; esse lado mais adolescente de Magnólia é aparente nas roupas escolhidas para 

o almoço especial com a mãe, ou para se diferenciar da irmãzinha menor. São imagens que 

evidenciam o consumo simbólico como um mediador que facilita o processo de transição, a 

partir de um estilo individual de colagem, as meninas agregam elementos do seu passado, do 

seu presente e do futuro esperado para estabelecer o seu senso de self (Cody, 2012a).  
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Figura 1 – 2ª entrevista com uso de imagens – Imagem resumo de Karla  

 

Barbara ressalta em sua colagem, exemplificada na Figura 2, a ansiedade e as mudanças de 

humor da filha, contrastando a felicidade de ganhar o tão sonhado Iphone e a alegria durante 

as refeições em família, com a atitude introspectiva de virar a cadeira, quando está aborrecida, 

ou roer as unhas, ao levar uma bronca. Também chama a atenção para um início de vaidade, 

ao mesmo tempo em que brinca de bola e faz dobraduras baseadas no seu desenho favorito, 

Naruto. Silvia, na Figura 3, também registra um pouco da vaidade da filha nas suas imagens, a 

importância das amigas e a mãe ainda como uma referência marcante de modelo a ser seguido 

e acrescenta um pouco do lado negativo da tecnologia e as brigas pelo uso exacerbado do 

celular. 
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Figura 2 – 2ª entrevista com uso de imagens – Imagem resumo de Barbara 

 

 

Figura 3 – 2ª entrevista com uso de imagens – Imagem resumo de Silvia  

 

Apesar de as meninas entrevistadas não terem verbalizado nenhuma frustração em relação à 

alguma aparente falta de oferta do mercado, como ressaltado anteriormente pelas mães, 

identifica-se a inadequação das práticas de marketing de diversos setores e a invisibilidade 

social das meninas tweens. Ao falarem de seus hábitos de leitura, por exemplo, fica clara a 



 

 42 

diferença e heterogeneidade do grupo. No entanto, o setor editorial trata todas elas da mesma 

forma, sob o vasto segmento infanto-juvenil, sem levar em consideração seus interesses e 

preferências. Isso é evidenciado na forma como o setor classifica o segmento em diversos 

relatórios públicos de mercado, nos sites das editoras e na própria exposição de livros, em 

diversas livrarias. 

 

“Bom, eu amo ler e eu gosto bastante de Harry Potter. ... Meus autores 

favoritos são Stella Carr, que ela escreve livros de mistério, que eu gosto 

bastante de livros de mistério e a J.K. Rowling.” (Margarida) 

“Ó, esse daqui é de romance, está escrito aqui “romance”. Esse daqui é... 

esse aqui, eu não sei exatamente, ..., mas acho que também é um pouco de 

romance.” (Alfazema) 

 

Porém, essas meninas não só têm uma consciência das marcas, como, nesse específico grupo 

social, demonstram uma perspectiva globalizada e com grande influência da cultura 

americana, seja na escolha de objetos de consumo, autores, cantores, ou programas de TV. 

Podem citar desde marcas e lojas nacionais e de diferentes níveis de posicionamento de preço, 

como C&A (popular) e Spezzato Teen (elitizada), quanto marcas internacionais dos mais 

variados perfis como Walmart, Nike e Abercrombie & Fitch – algumas, inclusive, sem 

presença de varejo físico no Brasil -, ao mesmo tempo em que vestem (durante as entrevistas) 

peças de roupas com logos de marcas como Tommy Hilfiger, combinadas com peças sem 

nenhuma marca aparente. 

 

Outras marcas são citadas pelas mães como alternativas para compra de vestuário como Zara 

e Forever 21, apesar de as próprias mães não se sentirem confortáveis em comprar na seção de 

adulto: “...ah é superdifícil isso né, porque o 14 não cabe mais nela, ela veste um 16 e aí você 

não acha, e se vai para um P de adulto não tem nada a ver com ela, que tem 10 anos! ”, 

Barbara. Algumas marcas de nicho como Spezzato Teen e butiques menores de bairro 

também são citadas. A Hering e a Reener chegam a ser citadas, a primeira como uma 

alternativa para as meninas mais básicas, mesmo que seja na seção de adulto, e a segunda por 

ainda ter alguma numeração até o tamanho 16 anos, mas a localização das lojas parece ser 

uma questão para o acesso desse público, pelo menos na cidade de São Paulo. No entanto, de 

forma geral, evidencia-se uma lacuna de oferta para esse público. Logo, a crença de que o 

indivíduo exercita sua liberdade por meio de suas opções de consumo, pode ser considerada 
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uma ilusão, na medida em que o próprio mercado pré-seleciona as alternativas que serão 

oferecidas aos indivíduos, ou dita as regras do que deve ser escolhido (Wattanasuwan, 2005). 

Todavia, ainda assim existem opções para aqueles que pertencem aos segmentos reconhecidos 

pelo mercado, o que não parece ser o caso das meninas tweens. 

 

As meninas de forma geral usam as marcas para compor suas identidades e registrarem as 

suas diversas transformações, algo que fica mais marcado entre as meninas americanas, onde 

o tamanho do mercado propicia uma oferta que facilita, ou pelo menos minimiza a dificuldade 

do consumo durante a transição. As mães, residentes nos EUA, citaram diversas marcas, e as 

mudanças nas preferências das filhas, as quais aconteceram primeiro no início da fase de 

transição e, depois, novamente ao final da transição. Beth conta que Gerbera gostava de fazer 

compras na Target e Old Navy, depois na Orchestra e Ivivva e, mais recentemente na Athleta; 

a qual Beth acredita ser uma marca do estilo da Ivivva, mas para meninas mais velhas. E Jade 

comenta que Jarul costumava usar Abercrombie & Fitch e Hollister, depois Ivivva, mas que 

agora se acha “muito velha” para a Ivivva e prefere a sua versão adulta, Lulu Lemon. 

Também se percebe uma mudança de estilo de acordo com a região do país, assim, mesmo 

que as meninas fiquem menos coloridas optando por cores mais escuras e um estilo mais 

clean, quando se aproximam do final da transição, não é certo o quanto isso é influenciado 

pela região do país e clima. De qualquer forma, as meninas mais velhas optavam por cores 

mais escuras, principalmente o preto e, mesmo no Brasil, a pesquisadora observou uma 

mudança considerável no estilo das meninas.  

 

Assim, a socialização das meninas é mediada pelo consumo e elas não são completamente 

passivas em relação às ofertas do mercado (Cook, 2004; Cody 2012b; Hémar-Nicolas & 

Rodhain, 2016). Conseguem identificar a influência das forças do mercado e até negociar com 

ele, como fica evidente na fala de algumas meninas, ou de Jade ao contar que Jarul vendeu 

sua boneca American Girl no site Ebay. 

 

“...em torno dos nove anos, eu diria, ela tinha duas bonecas, ela economizou 

dinheiro para a segunda boneca e quando ela já não queria mais ela queria 

vender no ebay...agora ela tem uma segunda boneca guardada no armário, 

ela quer esperar para ver se consegue vender por um valor maior... .” (Jade) 

“Para falar a verdade, foi mais assim, a TV, a propaganda assim, que me... 

que realmente me influenciou foi ela. Então, tipo, eu... não foi bem uma 
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pessoa que me influenciou. Foi mais tipo a propaganda que apareceu na TV. 

Aí como... como toda a propaganda atrai as crianças, eu acabava, eu acabava 

sendo muito atraída. E aí eu acabava, tipo comprando as coisas, entendeu?” 

(Alfazema) 

“Ah, ninguém específico, assim. Eu fui vendo os filmes, eu fui nos parques 

da Disney, daí eu me encantei, porque eu adoro essas coisas mágicas assim, 

transformações, tudo assim, rosa.” (Jasmim) 

 

A fala de Jade, também evidencia um acurado senso de percepção de valor e consciência de 

preços por parte das meninas; algo que ficou ainda mais evidente nas entrevistas com as 

tweens brasileiras. Isso poderia indicar um traço positivo a respeito da responsabilidade no 

consumo por parte das tweens brasileiras e uma ênfase menor no materialismo, ou apenas uma 

decorrência do contexto social ao viverem em um país que passa por profunda crise 

econômica, ou, ainda, uma combinação de ambos os fatores. 

 

“Bom, eu acho que o que eu mais quero ganhar é... eu não sei, alguma coisa 

que eu receba, mas com amor dos meus pais e... eu não sei, eu acho que 

não... não pode ser uma coisa cara, tem que ser um brinquedo, por exemplo, 

que eu vá guardar... Eu acho que eu gostaria de receber um livro, mas um 

livro grande.” (Margarida) 

“Aqui no Brasil o Lego Friends é uma coisa assim, muito cara, mesmo. Só 

que tipo... tipo, a minha... estou olhando. A minha... a minha tia, ela mora no 

Canadá. Então, a minha avó, ela tipo, tipo todo ano vai para lá para ver a 

minha tia. Então, ela sempre traz, cada vez ela traz um Lego Friends, um 

Lego Friends, porque lá é muito barato. Como que aqui o Brasil está com... 

está em crise, a inflação está aumentando. Então, está uma coisa bem difícil. 

Então, eh... como isso acontece, eh... essas coisas aqui, Lego Friends, acaba 

ficando muito caro. Então, eu, para comprar, algumas coisas até que eu 

compro aqui e tal, mas digo, são tipo... um preço, o preço de um Lego 

Friends pequenininho assim, é o mesmo preço de um Lego Friends "assim" 

no Canadá ou nos Estados Unidos. Então o preço, é bem caro mesmo.” 

(Alfazema) 

“Eu compro a maioria das minhas roupas nos Estados Unidos que eu acho 

que o custo-benefício é melhor, e tem muita roupa bonita, é mais barato, e é 

muito legal....o melhor presente que eu ganhei das minhas amigas foi esse 

diário que eu ganhei de uma menina, minha amiga ... E ele é muito 
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bonitinho, é todo temático, eu acho ele bem fofinho, tá? E ele é rosa 

também. E eu gostei muito desse presente.” (Jasmim) 

  

Essas falas demonstram a necessidade de se utilizar uma lente teórica que possa captar as 

diversas nuances provocadas pela complexidade dos diferentes contextos sociais.  E essa 

perspectiva está presente na abordagem interdisciplinar do “new childhood studies”, a qual 

rompe com a visão dominante das crianças como passivas em relação à absorção da cultura 

adulta, compreendendo, assim que a socialização da criança se dá no próprio ato de consumo 

(Cook, 2004; Langer, 2005; Cody 2012b; Hémar-Nicolas & Rodhain, 2016). “A cultura 

comercial global, seja ela acessada pela mídia, ou encontrada como parte do panorama do 

capitalismo de consumo, é uma importante fonte de material simbólico para crianças, ao 

criarem seus projetos de self” (Langer, 2005, p. 264, tradução nossa). Porém, esses recursos 

simbólicos e materiais nem sempre estão igualmente distribuídos, ou acessíveis a todas as 

crianças (Langer, 2005). Se já há uma diferença entre recursos disponíveis para as tweens 

americanas em relação às brasileiras, mesmo ambos os grupos estudados possuindo o mesmo 

nível de afluência e poder aquisitivo, essa lacuna se torna ainda maior quando se considera 

contextos de desenvolvimento econômicos diferentes. 

 

Outra mudança marcante é a relação com meninos. Nessa fase meninas e meninos parecem 

pertencer a universos distintos; “todos (os meninos) são chatos”, afirma a filha de Sheila. 

Ainda que algumas aparentem ser mais molecas nas suas brincadeiras, e participem mais do 

universo masculino, também demonstram mudanças, como o surgimento de certa vergonha e 

alteração de comportamento. Renata, por exemplo, conta do conflito recente na hora do banho 

na casa de um amiguinho menino, onde suas filhas frequentam desde bem pequenas. A 

vaidade começa a surgir nessa fase, mesmo para as que parecem mais tímidas, ou mais 

“molecas”, as mães percebem uma preocupação com os cabelos, com as roupas, com 

acessórios de forma geral e até com produtos de um universo mais adulto feminino como 

cremes de corpo e cabelos. Joana diz “Alteia nunca foi ligada em nada, ou de pedir, mas de 

uns tempos para cá está mais antenada e de falar, ‘mãe olha que roupa bonita’...e manda 

foto do modelo que viu...”. Ambar observa que Palash começou a arrumar mais os cabelos e 

pedir para fazer depilação, “...você precisa fazer isso para mim, eu não quero ter isso..” 

(Ambar). E até mesmo Ellen que destaca o amadurecimento comprometido de Heather, em 

função da dispraxia, comenta como a filha tem se tornado mais vaidosa e preocupada com 
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suas roupas, “...ela ficou muito, eu não digo exigente, mas cheia de opinião...ela está 

realmente interessada em combinar roupas...” (Ellen).  

 

De forma geral, essas mudanças aparecem de forma mais expressiva em torno dos 10 anos, e 

o relato das mães reforça como poucos meses podem fazer muita diferença. Essas diferenças 

envolvem as brincadeiras, interesse por determinados tipos de filmes, músicas, programas, 

etc... Ainda assim, a dualidade está sempre presente, algumas ainda brincam de boneca, 

mesmo que sozinhas sem as amigas, até por vergonha, enquanto outras “acham mico”, mas 

também não querem se desfazer das mesmas, ou ainda dormem com o bicho de pelúcia. 

Podem querer usar maquiagem, roupas das mães; porém, podem se emocionar ao ver o 

castelo da Disney, ainda que já seja a sua terceira viagem, ou assistir desenhos como Peppa 

Pig, que é voltado para crianças em fase de alfabetização. Esses contrastes são marcantes nas 

imagens coletadas durante a segunda rodada de entrevistas com as mães brasileiras e 

destacados nas Figuras 1, 2 e 3. Mas também em algumas falas das mães residentes nos EUA, 

como Vera que conta como Iris participa de certas brincadeiras e assiste determinados 

programas de TV para ficar com as irmãs menores, os quais seriam inaceitáveis se tivesse 

suas amigas em casa. 

 

Durante essa transição, apesar da heterogeneidade inerente ao grupo, alguns traços marcantes 

parecem ser uniformes, como as mudanças repentinas de humor, classificadas por Joana e 

Barbara como “são os hormônios”, e uma forte tendência à introspecção: “...se fechar mais, 

criar o mundinho dela, com as coisas que ela gosta...”, diz Karla, enquanto Silvia afirma que 

sua filha “...só quer ficar no quarto, sozinha, na vida dela...”. Mesmo Aline, que retrata a 

filha como uma menina alegre e extrovertida, reconhece algumas mudanças: “...ela agora está 

menos extrovertida, eu acho. Ela é muito engraçada, mas ela está mais fechada um 

pouquinho”. E de fato, muitas das mudanças de comportamento e humor características das 

meninas tweens podem ser explicadas pela ação dos hormônios durante a puberdade 

(Buchanan, Eccles & Becker, 1992). Porém, sob a perspectiva social, pode se dizer que esse 

estudo apontou um descolamento da identidade da menina com a da sua família e, 

principalmente um afastamento da identidade do agrupamento familiar mãe-filha (Epp & 

Price, 2008). Há ao mesmo tempo uma crescente introspecção e influência do círculo restrito 

de amizades - communitas. 
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E o quarto também acaba sendo um símbolo da identidade da menina e na medida em que ele 

muda e vai agregando mais elementos de uma persona adolescente, ele representa um 

descolamento da identidade da mãe, como também será explorado na sessão seguinte. Quando 

as meninas são menores, as mães escolhem a decoração do quarto das filhas; ou pelo menos, 

influenciam sua escolha diretamente. No entanto, ao crescerem, as meninas vão se tornando 

independentes de suas mães e criando gostos individuais que refletem aqueles de suas pares, 

ou seja, de suas communitas (Turner, 1974), é um momento de criação de uma identidade 

independente da mãe, como se entende pela fala da Margarida: “Eu acho que era mais a 

minha cor favorita, porque a minha mãe, ela influenciava a gente, eu e minha irmã né, a 

gostar de rosa, ela comprava as coisas rosas e daí a gente começou a gostar”. 

Contudo, ainda assim, nessa fase de transição, apesar da crescente influência das amigas, as 

mães exercem um papel importante e no discurso das mães sobre esse período a figura paterna 

praticamente não foi destacada. As mães ficam sabendo do primeiro namoro pelas meninas, 

“...e da família contar, contar mesmo, eu contei para a minha vó, para minha mãe e para o 

meu irmão, né?” (Azaléia). Os pais, geralmente, acabam sabendo dessas mudanças e 

transformações, inclusive físicas como o caso da primeira menstruação, pelas mães. 

Aparentemente, esse universo de transformações pelas quais as meninas passam é de natureza 

intrinsecamente feminina e, portanto, naturalmente se relacionam diretamente com as mães, 

enquanto mulheres que já passaram pela pré-adolescência. Porém, as meninas citam os pais 

em diversos outros momentos, o pai pode ser aquele quem auxilia nos estudos, orienta sobre 

livros a serem lidos, ensina a andar de bicicleta, ou a desenvolver o gosto por hábitos 

alimentares diferentes.  

 

“...o meu pai, ele me ajuda bastante a escolher livro... .” (Alfazema) 

“Eu acho que veio do meu pai, porque quando eu tinha, vai, uns três anos de 

idade, ele já me dava shimeji (acha graça) e eu gostava.” (Azaléia) 

 

Isto é, há os rituais de crescimento de natureza exclusivamente feminina, ou pertencentes ao 

universo mãe e filha, mas há também outros rituais que são relativos ao crescimento e 

amadurecimento das meninas, os quais são exclusivos da dinâmica pai e filha, que são 

cocriados singularmente pelo agrupamento familiar pai-filha. Ou seja, enquanto rituais 

relacionados às manifestações da vaidade da menina, ou ao interesse pelo sexo oposto 

parecem ser exclusivos do universo mãe e filha, outros podem estar restritos à dinâmica pai-

filha. Assim a nova identidade da menina tween se forma a partir, ou em conjunto com a 



 

 48 

identidade compartilhada e cocriada com os demais integrantes da sua família, durante 

diversas experiências que envolvem o consumo, como destacado no estudo de Epp & Price 

(2008). Nesse sentido, portanto, os pais também seriam liminares e um estudo que 

contemplasse suas percepções poderia trazer novos insights para essa fase de transformação 

das meninas e sobre eles mesmos. 

 

A tecnologia, representada pelo celular e tablet, aparece como elemento integrante desse 

processo de reclusão em um mundo à parte das mães e das famílias, e de conexão com a sua 

communitas. O uso do celular (ou tablet) não é uniforme e varia de acordo com as 

características de cada menina e com o perfil de cada família. Seu uso pode se tornar um 

problema difícil de lidar; Karla, por exemplo, diz que o celular é o melhor amigo da filha, mas 

que ela mesma o detesta; enquanto Silvia vai além e afirma: “acabaram as relações!...eu vejo 

a dificuldade de conseguir sentar e conversar...”. Mesmo assim, as mães reconhecem a 

importância e o lado positivo da tecnologia, a própria Silvia diz que foi fundamental para 

manter a comunicação com a família e amigos de Porto Alegre, sua cidade natal. A tecnologia 

também está presente na educação e aqui também evidencia as diferenças de gerações; 

Barbara, por exemplo, relata a discussão com a filha que não queria usar uma agenda de 

papel, apenas o tablet, e ela reconhece que para ela aquilo parecia impraticável, a tecnologia 

não poderia substituir completamente a necessidade do registro em papel. Todavia, a 

tecnologia também parece reforçar as práticas e gerações anteriores, mas em um novo 

contexto. O pôster do ídolo na parede é substituído pelo seguimento da sua página na rede, o 

gosto pela personalização e customização de objetos é mantido pelas dicas de blogueiras, a 

fofoca ao telefone é feita pelo Whatsapp. Estes elementos corroboraram as ideias de Andersen 

et al. (2007), ou seja, as crianças talvez não estejam deixando de brincar mais cedo, apenas 

brincando de outras formas; da mesma maneira, as meninas tweens não parecem estar 

deixando de praticar as atividades típicas de sua faixa etária das gerações anteriores, mas 

estão diferentemente do que se fazia; com o suporte da plataforma digital. 

 

 

4.2 Liminaridade da Mãe 

Nesse contexto de transição, analisando a perspectiva das mães, culpa, auto cobrança e 

preocupação com erros e acertos são muito presentes em suas falas. Estes sentimentos 

ocorrem em outras fases da maternidade, mas nesta fase de transição ficam mais acentuados, 
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principalmente no caso das mães que perseguem uma carreira profissional, em função da falta 

de parâmetros e de suporte.  

 

Em torno do último terço do séc. XVIII, a infância passa a ser identificada socialmente em 

uma esfera doméstica, sentimentalizada e sagrada; emergindo, assim, o valor do amor 

materno (Badinter, 1985; Cook, 2004). Ao contrário dos períodos históricos anteriores, o 

valor materno é caracterizado como natural e social, estabelecendo um padrão de conduta 

para a mulher, impondo a maternidade como uma obrigação, e constituindo o mito do instinto 

materno, que equivale a um amor incondicional da mãe pelo seu filho(a) (Badinter, 1985). 

Esse padrão de supermãe a ser seguido desafia àquelas mulheres que sentem que não o 

desempenham em sua plenitude, ou ainda, se sentem pressionadas pelas expectativas sociais 

conflitantes da contemporaneidade (Badinter, 1985; Thompson, 1996). Thompson (1996), por 

exemplo, destaca os desafios das mães que trabalham fora e que se enxergam como 

verdadeiras malabaristas, tentando equilibrar de forma saudável todas as demandas de suas 

vidas; nesse caso elas desejam produtos e serviços que facilitem essa conciliação, que 

colaborem com o equilíbrio de seus projetos de vida.  

 

Porém, como o mercado, não reconhece os tweens como um espaço concreto, os conflitos 

desta fase da maternidade também não existem e logo, as mães de tweens também são 

carentes de recursos de apoio. As instituições de ensino nesta fase passam ser uma referência 

para as mães, mesmo que o grau de envolvimento da escola não seja elevado. A própria 

tecnologia, como será detalhado, muitas vezes enfraquece o papel centralizador da instituição 

educacional e a conversa se dá de forma paralela entre os diversos grupos de pais, nas redes 

sociais. 

 

As dificuldades das mães vão desde questões práticas como onde comprar roupas adequadas, 

até como tratar de assuntos sensíveis como sexo, problemas nos relacionamentos com as 

amigas e a própria aceitação de comportamentos, que para algumas parecem precoces, 

enquanto para outras já devia ter sido alcançada como afirma Sheila: “...às vezes eu cobro 

dela uma posição mais madura, eu acho que tá indo um pouco lento, mas o pessoal diz que 

não, que é assim mesmo, que tá bom...deixa ela curtir...até os 13 e 14 anos tem que curtir, 

porque hoje as meninas com 13 já estão dando beijo e algumas até transando!”  
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Além disso, a liminaridade das mães pode ser compreendida em duas dimensões. A primeira 

expressa o sentimento de incerteza e até de perda ao não se enxergar mais como mãe de uma 

menina (criança) e a segunda está relacionada à angústia de vivenciar as dores da filha; ou 

seja, ela sofre pela sua transição no papel de mãe e sofre pela dificuldade que a filha vivencia 

durante a transição da infância para a adolescência. Ao caracterizar a transição da filha, Beth 

sinaliza essa primeira dimensão da liminaridade das mães: “Eu acho que, um tipo de 

separação da mãe, ou querendo separar”. Portanto, as mães vivenciam uma mudança na sua 

própria identidade. Considerando que outras pessoas podem fazer parte do self estendido dos 

indivíduos (Belk, 1988), a identidade das mães, ou como elas se enxergam está intimamente 

relacionado à própria identidade das filhas. Assim, as filhas não são parte do self estendido 

das mães apenas como um objeto para entretê-las, ou um meio para alcançar o self ideal 

aspiracional das mães, conforme retratado por Kimura & Sakashita (2013), mas sim como 

uma parte significativa de quem elas efetivamente são. E essa transição, caracterizada pelo 

distanciamento da mãe, pode ser muito dolorosa, pois é como se as mães perdessem um 

pedaço do seu próprio self. 

 

“.... Eu me senti tão traída!” (Ambar) 

“.... Mas, eu sinto falta disso, você sabe, quando eles eram bebês pequenos e 

queriam estar comigo o tempo todo. E você sabe, é apenas parte da, você 

sabe...e eu espero que nós possamos continuar a ter um relacionamento 

próximo e que eles não me odeiem muito, você sabe.” (Beth) 

“.... eu estou apenas tentando, o quanto posso, espremer o resto daquela 

garotinha pequena...porque você nunca vai poder voltar no tempo...(e como 

se sente) eu não sei, eu nunca tinha realmente pensado a respeito, até você 

me fazer chorar...sim, só porque...(e chora).” (Ellen) 

"...de repente, de um dia para o outro a sua princesinha vira um sapo...aquela 

menininha que te olhava e te achava a mulher mais linda do mundo, não quer 

nem mais saber de você... .” (Magali) 

 

A segunda dimensão da liminaridade das mães envolve a sua dificuldade em lidar com o 

sofrimento de transição das filhas, a sua preocupação com que as meninas se sintam parte do 

grupo, que as tweens encontrem seu grupo social - communitas. Isso fica mais evidente na 

fala das mães cujas filhas vivenciam algum problema de adaptação no grupo, ou dificuldade 

para lidar com as mudanças do próprio corpo. Por uma mudança no sistema escolar público 

da região onde Abby mora, com a criação de mais uma Elementary School (o equivalente ao 
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nosso ensino fundamental I), Edelweiss teve que ser matriculada no novo estabelecimento e 

todas as suas amigas permaneceram na escola antiga. Já Mary, que tinha chegado da Austrália 

seis meses antes, luta para incentivar a filha a se expor mais e fazer amizades, ao mesmo 

tempo em que procura ajudá-la a lidar com a vergonha gerada pelos problemas na pele. 

 

“...  eu vi algumas de suas amigas (da escola antiga) fazendo o 

patrulhamento de segurança....e elas estavam rindo e se divertindo. Eu não 

acho que ela (Edelweiss) tenha essas amigas nessa escola nova...ah, eu quero 

chorar, eu me sinto péssima que ela está lá, eu odeio que ela está lá (na 

escola nova). ” (Abby) 

“...bem de certa forma eu sinto inveja dela (da melhor amiga na Austrália, a 

qual tem uma filha da mesma idade de Sage), mas a filha dela está indo à 

praia, ela furou as orelhas, arruma os cabelos, fala com os meninos e a sua 

mãe precisa controla-la, você sabe, enquanto que eu não tenho que fazer 

nada disso, porque você sabe, a Sage ainda não está lá...eu quero isso para 

ela, eu quero para, você sabe ela (a filha da amiga) é uma ótima menina 

também, mas eu quero isso para a minha filha, eu quero que ela tenha toda 

essa diversão e você sabe, que ela vá lá, se divirta e conheça meninos, eu não 

quero que ela faça sexo com 12 anos (e ri), mas que apenas fale com os 

meninos, tenha amigos, faça muitas amigas meninas e saia e se divirta, e 

faça coisas, esse é o meu sonho para ela.” (Mary) 

 

No estágio de desenvolvimento das tweens, as mães ainda são uma referência importante para 

as meninas, mas fica evidente um início de distanciamento, ou pelo menos uma influência 

decrescente e nem sempre as mães conseguem identificar as reais necessidades de suas filhas, 

ou ajudarem-nas a lidar com seus próprios desafios. O consumo que poderia exercer um papel 

de facilitador da transição da infância para a adolescência, minimizando os conflitos da 

ambiguidade de identidade da menina tween, tem seu papel limitado, em função da falta de 

opções apropriadas disponíveis no mercado. Assim, não só as meninas se encontram em um 

espaço liminar, mas também suas mães, as quais não contam com mecanismos de suporte 

para lidar com essas mudanças. Portanto, talvez para atenuar esse sentimento de incerteza, ou 

apenas preencher o vazio de ritos de passagem na contemporaneidade, as mães parecem criar 

os seus próprios rituais de iniciação, como o almoço só de mocinhas sem a presença da irmã 

mais nova, retratado na Figura 1 por Karla; o jantar de aniversário em família com flores e 

louça especial, usada em certas ocasiões para receber convidados adultos, fotografado por 
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Barbara e exemplificado na Figura 4; ou, ainda, o dia especial de compras descrito por 

Andrea, para marcar o fim do longo processo de aceitação do uso de sutiã por parte de 

Begônia. Assim, os rituais de consumo parecem preencher a lacuna dos antigos ritos de 

passagem, representando mecanismos individuais das mães, para reinstaurar a ordem social da 

sua unidade familiar, nesse período de transição. São pequenos ritos de iniciação não só para a 

menina, mas também para a mãe; marcando a transição da tween para o universo adulto da 

mãe. E ainda, representam um mecanismo para se reforçar a identidade compartilhada do 

agrupamento familiar mãe-filha (Epp & Price, 2008), em um momento em que as suas 

próprias identidades individuais, tanto das meninas quanto das mães, encontram-se em 

transição. “Essa sensação de incompletude nos leva a não apenas criar, mas também a auto-

criar, e nós consumimos bens e serviços nesse processo” (Schouten, 1991, p.412, tradução 

nossa). 

 

 

Figura 4 – Pequenos ritos de iniciação – Mesa arrumada para jantar de aniversário de 

Violeta - Imagem de Barbara 

 

Assim, o consumo surge como uma forma de facilitar essa transição, não só para a filha, mas 

para a mãe também. Seja no consumo de livros que facilitem a conversa sobre a transição, 

como os livros da marca de bonecas American Girl (“The Care & Keeping of You”, volumes 

1 e 2), citado por várias mães residentes nos EUA, ou em pequenos rituais de consumo 

envolvendo apenas o agrupamento familiar mãe-filha, ou até mesmo toda a família. Esses 

pequenos rituais como o dia de compras, ida à manicure, viagens, dia só das meninas, ou dia 
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de jantar fora, mesmo que alguns destes rituais já existissem anteriormente, nessa fase 

assumem uma nova configuração e facilitam a construção de laços, durante a transição.   

 

“Mas eu estava pensando no outro dia, como é ótimo ter conversas com elas, 

elas estão tão crescidas e engraçadas, e elas compreendem muito mais agora. 

É divertido, nós gostamos de, nós adoramos sair para jantar fora como uma 

família... .” (Abby) 

“...então nós fazemos coisas assim e eu digo ‘ok, hoje é só as meninas, nós 

vamos fazer compras e jantar e vocês meninos estão por sua conta’ e eu 

noto nessas ocasiões que ela se abre mais, você sabe, enquanto que em casa 

nós brigamos muito... .” (Jade) 

“...quando a gente hoje senta para fazer uma refeição, viaja, sai para almoçar 

fora, está fora, ela já gosta de participar numa conversa mais como uma 

mocinha... .”(Barbara)  

 

As mães identificam que se por um lado as meninas se afastam das mães e da própria família, 

tornando-se mais independentes, por outro elas estabelecem uma interação diferente e mais 

madura com as mães, nesses momentos mãe-filha mediados pelo consumo. Surgindo, assim, 

uma nova identidade para o agrupamento familiar mãe-filha (Epp & Price, 2008). 

 

O quarto que pode sinalizar o amadurecimento da menina, e a adoção de uma persona mais 

adolescente, como descrito na seção anterior; também pode ser um símbolo da liminaridade 

da mãe, como evidenciado nas falas de Violeta e Margarida. Violeta diz que não está satisfeita 

com a decoração do quarto, a qual foi escolhida pela mãe, quando ela era bem pequena, mas 

ainda faz questão de deixar a sua boneca American Girl deitada em um bercinho, no chão do 

quarto, mesmo que não brinque mais de boneca. Margarida diz que enjoou de rosa, mas as 

paredes do seu quarto e diversos objetos de decoração são todos rosas. 

 

“...Eh...minha mãe que escolheu a decoração do meu quarto, porque eu moro 

nesse apartamento desde que eu tenho um ano, então ela que escolheu a 

decoração do meu quarto, assim, e eu não estou muito satisfeita com ela 

agora assim né, porque eu queria dar uma mudada, mas eh...eu estou com 

preguiça de fazer isso.” (Violeta) 

“...Bom, meu quarto é cheio de rosa, isso é uma das coisas que eu não gosto 

nele, porque eu não gosto muito de rosa... .”(Margarida)    
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Assim, o ambiente do quarto também apresenta evidências da resistência, ou dificuldade das 

mães em reconhecerem essa transição e a necessidade de mudança. Mesmo que a não 

mudança do quarto seja apresentada de forma racional, como no caso de Barbara, mãe da 

Violeta (único caso de mãe e filha entrevistadas neste estudo), ainda assim apresenta uma 

dificuldade da mãe em enxergar o amadurecimento da menina; enquanto Violeta, na fala 

acima, não verbaliza que, na verdade, é a mãe quem não quer mudar o quarto, porque ainda a 

considera imatura, ou irresponsável. 

 

“Mas uma coisa que não é legal nela e isso batemos de frente é que ela não é 

organizada, ela diz que queria mudar o papel de parede, a cama, eu morro de 

vontade, mas eu falo que não, enquanto ela não arrumar o quarto eu não 

troco e por mais que ela queira ela não consegue...é muito 

desorganizada...larga a toalha na cama, a bancada vai ficando toda 

bagunçada...é chocante!” (Barbara)    

 

 

4.3 Papel do Consumo e das Marcas nos Rituais de Inserção e Participação da 

Communitas 

Como ficou claro no discurso das mães em relação ao comportamento de suas filhas e das 

amigas das filhas, corpo e mente não desenvolvem na mesma proporção; desenvolvimento 

físico não necessariamente é acompanhado de maturidade e vice-versa. Logo, essas diferenças 

vão fazendo com que as meninas mudem seus relacionamentos e, muitas vezes tenham até 

conflitos com amigas; percebe-se que esse é um período que a ideia de um grupo grande com 

vários amigos vai dando espaço para os grupos menores compostos pelas melhores amigas, 

aquelas que têm mais em comum entre si. Porém, essa divisão de grupos nem sempre reflete 

uma prática saudável e aponta uma distinção entre as meninas, como se cada menina fosse 

criando seu capital social (Bourdieu, 1986). Fazer parte de um grupo lhe confere determinado 

status social (Bourdieu, 1986). E ainda, no seu aspecto mais negativo, alguns desses 

mecanismos de classificação social, inclusive mediados pelo consumo, já introduzem práticas 

de segregação, exclusão social e até bullying; questões que as mães não esperavam encontrar 

nessa fase e muitas vezes, nem sabem ao certo como lidar, como fica evidente na fala das 

mães Andrea e Sheila:  
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“...e ela (Begônia) ficou mais triste ainda, porque ficou de fora...e ela foi 

para o 7º ano e o que eu fiquei preocupada foi que ela ficou meio com as 

excluídas e a gente não entendia a razão ... então eu não esperava isso, eu 

achei que seria mais fácil...foi com a Bromélia, a mais nova.” (Andrea) 

“...só que aí as amigas da menina (que havia pego o estojo cheio de 

canetinhas caras alemãs, o qual tinha sido esquecido na sala por um menino) 

ficaram pressionando que se ela fosse expulsa, a Camélia era culpada (por 

ter avisado ao inspetor quem tinha pego o estojo do menino que estava 

chorando no corredor), porque a menina já tinha uma advertência...porque 

tinha batido em um menino...eu liguei para a coordenação para avisar que a 

Camélia estava pedindo socorro pelo celular e o que eu deveria fazer ... eu 

vou agora pegar ela...mas a coordenação disse que não, iriam conversar com 

ela.” (Sheila) 

 

O bullying, apesar de tido como um fenômeno antigo, só começou a ser estudado de forma 

estruturada recentemente, primeiro na década de 70 na Escandinávia e, depois, nos anos 80 e 

90, em outros países da Europa, Austrália, Canadá, EUA e Japão (Olweus, 1994). Porém, no 

Brasil, a pesquisa acadêmica é ainda mais recente e, segundo a pesquisadora e educadora Cleo 

Fante (2005), ainda está muito defasada em relação ao desenvolvido no exterior.  

 

O bullying, no ambiente escolar, é classificado por três critérios, incluindo o comportamento 

agressivo, ou intencionalmente prejudicial, a repetição do mesmo ao longo do tempo e a 

existência de uma relação interpessoal em que há desequilíbrio de poder (Olweus, 1994). 

Assim, o bullying é definido como: 

 

“...um conjunto de atitudes agressivas, intencionais e repetitivas que ocorrem 

sem motivação evidente, adotado por um ou mais alunos contra outro(s), 

causando dor, angústia e sofrimento. Insultos, intimidações, apelidos cruéis, 

gozações que magoam profundamente, acusações injustas, atuação de grupos 

que hostilizam, ridicularizam e infernizam a vida de outros alunos levando-os 

à exclusão, além de danos físicos, morais e materiais, são algumas das 

manifestações do comportamento bullying” (Fante, 2005 p. 28-29). 

 

O bullying acontece onde há ocorrência de relações interpessoais; portanto, esse fenômeno 

acontece em todos os níveis de escolaridade, ou até mesmo fora do ambiente escolar (Fante, 
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2005). Mas as características de suas manifestações variam de acordo com o estágio de 

desenvolvimento; enquanto que nos primeiros anos do ensino fundamental I se destacam os 

maus tratos físicos, a partir da 5ª série, eles assumem contornos de uma violência velada, mais 

difícil de ser identificada, e que inclui um assédio de natureza psicológica, como 

xingamentos, ofensas, difamações e exclusão social (Fante, 2005). Ou seja, justamente 

quando as crianças estão praticamente no meio do seu período liminar de transição, com 

idades entre 9 e 10 anos. Além disso, segundo Fante (2005) o fenômeno ainda é pouco 

abordado no Brasil; há um despreparo dos profissionais da escola em lidarem com essa forma 

de violência e, muitas vezes, os próprios dirigentes de escolas particulares negam sua 

existência, ou caracterizam-no como questões típicas da idade, banalizando sua importância. 

Nesse contexto, é natural que as mães se sintam surpresas, assustadas e sem saber ao certo 

qual medida tomar, ao se defrontarem com o problema; assim como justifica a percepção 

sobre o envolvimento da escola não ser positivamente unânime entre as mães participantes 

desse trabalho.  

 

Assim, nesse estudo, o bullying apareceu de forma incisiva, seja como algo vivenciado pelas 

participantes, ou suas amigas, ou, ainda, identificado nas observações da pesquisadora em 

contatos com outros informantes, ou nas mensagens trocadas nas redes sociais pelos pais.  

 

“Eu conheço uma menina que ela estava sofrendo bullying... Então, eu não 

sei direito o motivo, as pessoas a achavam chata e eu tentei ajudá-la, tanto 

que eu a ajudava em bastante coisa, eu ficava com ela para ela não se sentir 

esquecida.” (Margarida) 

“...quando eu estava no primeiro e no segundo ano, assim, ninguém queria 

lanchar comigo, entendeu? Então, todas as meninas iam lanchar...e eu, eu 

já... e os meninos iam lanchar junto, eu lanchava sozinha.” (Violeta) 

“...ela chegava em casa dizendo que não tinha amigas, que ninguém sentava 

com ela na hora do almoço, se achava feia (por isso).” (Magali) 

 

Outros estudos já apontaram o crescimento do fenômeno do bullying entre as meninas, apesar 

de a prática historicamente ter sido associada ao comportamento masculino (Fante, 2005).  

 

As consequências do bullying podem ser devastadoras, debilitando a autoestima da criança, 

prejudicando seu rendimento escolar e podendo, inclusive, provocar o desenvolvimento de 
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transtornos mentais e psicopatologias graves (Fante, 2005). E ainda, quando o trauma não é 

devidamente superado, suas consequências podem se prolongar por toda vida adulta (Fante, 

2005). Dália, a menina mais tímida e retraída na filmagem entre as entrevistadas, segurou as 

mãos e começou a estalar os dedos, ao responder que já tinha sofrido bullying na escola. 

Jasmim, porém, conseguiu articular bem e expressar seus sentimentos: “...Ah, eu ficava muito 

triste, às vezes até nervosa, sem vontade de ir para a escola. Era horrível tá? Não...não é 

legal.” 

 

No entanto, não são apenas as questões mais sérias que se destacam nesse período, mesmo as 

dificuldades mais mundanas, como achar um tamanho de peça de vestuário apropriado, 

podem assumir uma grande importância simbólica para a menina tween. Essas dificuldades 

ressaltam a ambiguidade que a menina vivencia e revelam o seu senso de inadequação social 

(Cody, 2012a); assim como a necessidade de identificação com um grupo, ou contexto social 

para a construção do self e identidade (Oyserman; Elmore & Smith, 2012). Como fica 

explícito na fala de Marcia, ao contar a experiência de compra de um vestido de festa, em uma 

loja de departamentos americana, durante uma viagem aos Estados Unidos com a filha e sua 

amiga: 

 

“...só que ela é grandona (a Gardênia)...a Camélia foi para uma sessão 

infantil. Chegou lá não cabia nada infantil nela, aí eu fui para o adulto e falei 

filha é o que tem, vai ter que achar alguma coisa aqui... para ela foi um 

sofrimento, porque os modelos são diferentes. Ela começou a chorar e falou 

‘mamãe, eu sou grandona, mas eu tenho gosto de criança, eu não queria 

comprar aqui, eu queria comprar como a Camélia’.” (Marcia)    

 

A inadequação, ou invisibilidade social é inerente a todas as tweens, mas quando há uma 

diferença individual que acentue esse sentimento de inadequação, ou a identificação com a 

própria communitas, a prática de comparação social pode ser acentuada. E a prática do 

consumo como solução para anular os sentimentos negativos de inadequação, os quais são 

acentuados pela comparação social (Cody, 2012b), é minada pela escassez de opções ainda 

maior, no caso dessas tweens. “Os comportamentos simbólicos e experienciais de 

consumidores são importantes para as transições bem-sucedidas, ao ajudarem a exploração, o 

estabelecimento e o suporte contínuo de novos papéis e identidades” (Schouten, 1991, p. 422, 

tradução nossa). Contudo, as tweens não dispõem desses recursos, muito menos aquelas que 
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são ainda mais diferentes da norma ideal estabelecida pela estrutura social (por exemplo, 

padrões de peso, ou altura). 

 

Algumas marcas conseguem ter uma oferta que atende os interesses dessas meninas e seus 

grupos. A marca Kipling, por exemplo, aparece como um objeto de desejo, principalmente 

entre as tweens mais jovens (até cerca de 10 anos) e foi a única marca citada por todas as 

mães entrevistadas no Brasil. Sheila, por exemplo, afirma com orgulho que sua filha deu uma 

bolsa da marca para a amiga, cuja mãe não tinha dinheiro para comprar e Barbara fala do seu 

conflito interno em comprar algo tão caro, em comparação com as outras marcas do mercado: 

“...mas aí eu fiquei com dó dela não ter essa bonita, porque eu sei que ela queria muito, a 

gente tinha condições de comprar e, no fundo eu queria que ela tivesse aquela, era um 

agrado, estamos orgulhosos dela, ela é excelente aluna...”. E Karla vai mais além ao contar 

do dilema na hora da compra da lancheira e da discussão de dias com a filha, quando a 

menina acaba verbalizando “mãe as minhas amigas têm e eu preciso ter a lancheira da 

Kipling”! Dessa forma a lancheira da marca Kipling assume o papel de um artefato ritual 

(Rook, 1985) e sua posse é imprescindível para corretamente participar do ritual do lanche, na 

hora do recreio escolar. Assim as marcas tornam-se instrumentos de construção da identidade 

tween e símbolos culturais de pertencimento ao grupo, conforme destacado, também, no 

recente estudo de Hémar-Nicolas & Rodhain (2016) com crianças de 10 e 11 anos de idade, 

em escolas francesas. “As crianças constroem sua própria cultura de pares, por meio da 

apropriação criativa de branding, para endereçar suas próprias preocupações entre pares, 

como se divertir, fazer amigos rirem, ou violar regras, pelo menos na escola” (Hémar-Nicolas 

& Rodhain, 2016, p. 13, tradução nossa). Dessa forma, as tweens iniciam (ou se envolvem 

em) relações sociais por meio de seus bens e das respectivas associações dos mesmos (Cody, 

2012b). E o vácuo dos tradicionais ritos de passagem é preenchido por “rituais de marca” 

(Cody & Lawlor, 2011). 

 

Assim, mesmo que o grupo de meninas estudado tenha uma desenvolvida consciência de 

preço e compreensão do contexto econômico em que vivem, ainda assim podem desejar 

objetos de alto valor financeiro e, nesse caso, o Iphone aparece como outro objeto de desejo. 

Este assume o duplo papel de tanto compor o self estendido (1988) da menina, simbolizando o 

seu pertencimento ao grupo, quanto o de um artefato ritual (Rook, 1985), indispensável para 

se participar plenamente da communitas, seja trocando mensagens pelo Whatsapp, 

interagindo através de fotos no Instagram, ou garantindo que se está ao par das últimas 
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novidades dos youtubers e blogueiros prediletos. Mesmo quando estão presencialmente 

reunidas, as meninas precisam estar interagindo entre elas, por meio de seus aparelhos de 

telefone; e não basta ser de qualquer marca, se não for um Iphone há a percepção de que não 

se pode plenamente compartilhar de todas as interações. Alfazema, por exemplo, nem levava 

seu celular para a escola, um aparelho antigo (no estilo “tijolinho”) até que recentemente 

ganhou um Iphone como presente de Bat Mitzvá, uma data marcante, já que marca a 

maioridade religiosa da menina e a passagem da infância para a adolescência, na religião 

judaica. Barbara, a mãe de Violeta afirmou que o seu presente de aniversário de 11 anos foi o 

tão desejado e sonhado Iphone. E a própria Amor-perfeito, há alguns meses deu um ultimato 

na mãe, alegando que ela precisava de um Iphone para participar do grupo de Whatsapp da 

equipe de handebol do colégio. Isso não poderia ser feito pelo aparelho da mãe, pois “o que as 

menininhas do sexto ano vão falar”?! Todas já tinham o objeto; argumentando, ainda, que 

sem o Iphone “eu fico por fora das coisas que acontecem” (Amor-perfeito, nota do Diário de 

14 de Março de 2017). O Iphone acaba virando sinônimo de celular, pelo menos para esse 

grupo investigado.  

 

“...nós fazíamos revezamento de carona da escola com várias outras 

meninas, era na sexta série e ela (Gerbera) era a única que não tinha o 

celular, e ela era tipo isso é tão embaraçoso, tipo ter que sentar ali e todo 

mundo nos seus celulares, você sabe, e você é tão protetora, por que eu não 

posso...e ela ‘você está arruinando a minha vida’, você sabe ‘porque eu 

poderia ser como uma pária (outcast)’...mas não pareceu afetar a sua vida 

social, mas depois eu comprei o celular para ela.” (Beth) 

 

Logo, nesse processo de transição, as amigas surgem como a fonte de referência, dos jogos, 

brincadeiras, e marcas. E a tecnologia entra como uma ferramenta para viabilizar o consumo e 

a ampliação da experiência com a communitas. Dália, por exemplo, fez com que a mãe 

encomendasse um pijama do tipo onesie de unicórnio, pelo site Aliexpress, para ficar igual ao 

que Amor-perfeito, trouxe de viagem, dos Estados Unidos. Depois, marcaram uma data em 

que uma iria dormir na casa da outra para usarem o mesmo pijama; na ocasião tiraram fotos e 

compartilharam com as demais amigas pelo Instagram (ver Figura 5). Assim, o pijama de 

unicórnio acabou se tornando o artefato de um ritual, desempenhado pelas meninas, a partir 

de um roteiro próprio e com uma audiência virtual; ou seja, uma verdadeira experiência ritual 

de consumo, conforme proposto por Rook (1985).  
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Figura 5 – Imagem do Instagram da pesquisadora, Amor-perfeito e Dália – 28/07/2017 

 

E por mais que cada menina tenha demonstrado um estilo individual, expresso no uso de mais 

ou menos cores, mais ou menos acessórios, há também um estilo do grupo, uma prática de 

consumo caracterizada como “coesão coletiva” (Cody, 2012b, p. 58, tradução nossa), uma 

sobreposição, muitas vezes inquestionável, da preferência coletiva sobre a vontade individual; 

evidente também na fala da filha de Karla, citada anteriormente, “mãe as minhas amigas têm 

e eu preciso ter a lancheira da Kipling”! (Cody, 2012b). No caso desse grupo estudado, 

traduzido em um “uniforme comum” composto de jeans (ou shorts jeans), camiseta, tênis de 

marca (Adidas, Vans, ou Nike) e mochila da Kipling, destacada na Figura 6. Isso ficou 

aparente nos vídeos e nas diversas observações na porta das escolas. Algo, inclusive, muito 

similar ao que se observou na etapa internacional da pesquisa, onde se encontrou uma 

semelhança nas marcas cultuadas; apesar das devidas diferenças em função da maior oferta e 

disponibilidade, nos Estados Unidos, como será descrito a seguir. 

 

 

Figura 6 – Bolsa e lancheira da Violeta, imagem fornecida por Barbara 
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Portanto, apesar de as mães ainda terem influência e serem um porto seguro para se discutir 

questões sérias, é o grupo das melhores amigas, o círculo de confiança da communitas, que 

vai assumindo o espaço para se compartilhar, a preferência de objetos e marcas, mas também, 

segredos e confidências. 

 

“...foi mais as minhas amigas. A minha amiga trouxe o Rainbow Loom para 

a escola e aí eu acabei fazendo, acabei gostando muito.” (Alfazema) 

“Assim, na escola eu não contei para muita gente, só...eu contei mesmo para 

as amigas mais íntimas.” (Azaléia) 

“Eu acho que...assim, eu me influenciei bastante na minha amiga, porque ela 

ama azul, mas eu também gosto de azul, eu não sei explicar muito bem, mas 

o azul, ele é uma cor muito...é bonita.” (Margarida)    

“Dos filmes, eu fui procurando, achando, assistindo. E o das princesas, eu 

gosto de magia e tal. Mas a série, uma amiga da escola, ela falava muito 

dessa série. Então, eu resolvi começar a assistir e eu gostei bastante.” 

(Jasmim) 

“Então, eu ando com as minhas amigas que eu já conheço há mais tempo, 

assim.” (Violeta) 

 

O consumo media as tensões da transição, tanto para criar um senso de pertencimento ao 

grupo, quanto para se destacar nesse mesmo grupo, criando uma identidade única. Beth, por 

exemplo, conta que a partir da sexta série (1º ano da Middle School, o equivalente ao 

Fundamental 2 no Brasil) a Gerbera não queria mais comprar roupas na Target ou na Old 

Navy, dizendo que essas lojas não tinham coisas boas e que ninguém usava as roupas dessas 

lojas. Enquanto Ambar descreve o episódio de compra de uma nova mochila para a filha 

Palash, a qual não gostava de nenhuma das tradicionais que a mãe sempre comprava, nas lojas 

habituais. No fim ela acabou ficando com a mochila velha, a qual segundo a mãe não tinha 

nada de diferente, apenas tinha sido comprada na Inglaterra. 

 

“...com ela (Palash) era o caso de, você sabe, ‘eu sou alguém, eu tenho uma 

identidade, certo, as pessoas esperam isso de mim, eu não posso ter 

isso’...ela é como ‘isso não sou eu, as pessoas esperam que eu tenha algo do 

tipo mais exclusivo para mim’... .” (Ambar) 
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Já Magali, conta o episódio de compra do tênis Adidas Superstar – marca e modelo também 

popular entre as meninas brasileiras, conforme observado pela pesquisadora - para a filha 

mais nova, uns seis meses antes da entrevista. Enquanto Sunflower, a irmã mais velha e 

descrita como extremamente confidente e popular, aconselhava a irmã mais nova a comprar o 

modelo mais original com tiras vermelhas; Rosemary, a irmã mais nova, queria comprar o 

modelo tradicional com as listras pretas. Segundo Magali, Rosemary é mais tímida e insegura, 

depois de ter superado dificuldades de adaptação na escola e segregação social, ela precisava 

tomar a decisão segura, ela não podia errar na escolha do tênis. Contudo, essa prática de 

consumo identificada como “coesão coletiva” (Cody, 2912b, p.58, tradução nossa) não é 

explorada apenas pelas meninas que sentem alguma dificuldade de socialização. Assim, as 

posses comuns das meninas podem funcionar como símbolos de pertencimento ao grupo e 

parte do seu self estendido (Belk, 1988) e, algumas, também, como artefatos rituais (Rook, 

1985) para se participar plenamente da communitas. E nesse caso, o celular e especialmente o 

Iphone também aparece como objeto fundamental, como descrito acima. 

 

As falas sobre o Iphone, assim como o episódio sobre o pedido do Iphone feito por Amor-

perfeito, descritos anteriormente, reforçam a prática de “comparação social”, inerente ao 

consumo liminal das tweens (Cody, 2012b, p. 55). As meninas usam da comparação para 

determinar os símbolos que as farão se sentir parte do grupo, mas também o que as farão se 

sentirem mais seguras, mais felizes, mais bonitas e mais adequadas, nessa fase de transição. A 

extrema heterogeneidade do grupo pode instigar esse comportamento de comparação social, 

pode mudar muito rápido e está presente em diversos momentos da narrativa das mães.  

 

Porém, apesar da evidente influência do grupo nessa fase das meninas, também se identifica o 

conflito entre ser diferente e pertencer ao grupo; Silvia exemplifica essa questão ao citar as 

marcas, artistas e objetos populares entre as tweens, que a filha gosta, mas comenta que a 

mesma reclama quando sente que as amigas copiam o seu estilo, seja na escolha de roupas, ou 

quando customiza algum objeto pessoal: “mãe, elas me copiaram...”. Self e identidade são 

produtos do meio social e, portanto, os indivíduos definem a si mesmos de acordo com suas 

referências sociais (Oyserman, Elmore & Smith, 2012). E, ainda no estágio de 

desenvolvimento das tweens, essa narrativa é construída a partir das comparações sociais 

(Harter, 1988); sendo assim a comparação social torna-se um elemento central nas práticas de 

consumo dessas meninas liminares (Cody, 2012a; 2012b), que se utilizam de símbolos de 

consumo comuns para garantir o senso de pertencimento ao grupo (Belk, 1988).   



 

 63 

A relação com os meninos e sua participação no grupo também muda, como destacado na 

seção anterior, mesmo para aquelas que tem mais facilidade de transitar pelo universo 

masculino.  

 

“Assim, eu ando mais com as meninas porque os gostos dos meninos, o que 

eles fazem é um pouco diferente do que eu gosto, porque para eles é só jogo, 

só jogo. Para mim se for só jogo, só jogo, enjoa. Mas eu não tenho 

preferência de andar com menina tipo: ‘Ai, não gosto de menino, ai, não vou 

andar com menino’. Eu... se eles fize... se eles conversassem mais e 

jogassem menos eu andaria também mais com eles, por que é que eu gosto 

de andar com os meninos também.” (Azaléia) 

“...teve uma época quando eu estava no terceiro e no quarto ano que eu só 

brincava tipo de futebol com os meninos, só brincava de polícia e ladrão, 

entendeu? Porque eu não era muito chegada às meninas, assim.” (Violeta) 

 

Logo, a divisão dos universos masculino e feminino vai se acentuando, até mesmo por uma 

questão biológica e física aparente, pois o corpo das meninas se desenvolve mais cedo. E a 

relação com os meninos muda de simples amizade, ou mais um do grupo, para o namoro e o 

interesse pelo sexo oposto. Dessa forma as meninas continuam amigas dos meninos e pode 

até surgir um primeiro namoro, mas a communitas, o círculo de confiança é, geralmente, com 

as outras meninas. Além disso, a própria questão do interesse pelo sexo oposto e do namoro 

destaca tanto a heterogeneidade do grupo, pois nem todas estão ligadas no assunto, quanto a 

situação paradoxal individual de cada menina. Ela pode até ter interesse, mas não ter certeza 

se quer ou ter vergonha, ainda não estar completamente preparada para lidar com a situação. 

Isso fica claro no diálogo entre Azaléia e Amor-perfeito. Ressalta-se ainda que essas 

perguntas não estavam determinadas no roteiro e nem foram combinadas previamente entre a 

pesquisadora e Amor-perfeito. 

 

“P: E você já namorou? 

R: Já... me pedir... (riso). Uma vez, um menino ficou me enchendo demais, e 

aí eu estava tipo muito cheia, e aí eu falei que sim. Mas não durou uns... vai, 

dois meses, aí não deu (no vídeo a entrevistada ri, olha para cima, parecendo 

um pouco envergonhada). 

P: E vocês... o que vocês... vocês assumiram esse namoro publicamente, ou 

ficou uma coisa mais escondida? 
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R: No começo não, porque no começo eu tinha vergonha do mundo, tipo... 

mas depois a sala inteira e mais um resto da série ficou sabendo, então 

depois eu falei: “Ah, agora já foi.” 

P: Entendi. E você acha que você já estava preparada para começar a 

namorar? 

R: Olha, agora talvez, porque eu já entendi como é. Mas aquela vez não, 

porque... por... né...? Não, naquela vez não.  

P: E vocês levaram a sério, tipo foi uma coisa, tipo vocês se abraçavam? 

R: Não. 

P: Pegavam nas mãos um do outro?  

R: Não. 

P: Davam um beijo assim, no outro? 

R: (riso) Não. 

P: Não? 

R: Não, era a primeira vez, não dá pra, para fazer isso!” 

 

Essa vergonha e dificuldade em lidar com a situação aparece na forma como o assunto é 

tratado, nem todos podem ficar sabendo, ou demonstrações de namoro não podem ser 

públicas. No entanto, essa reação também não é uniforme e a troca de mensagens de 

Whatsapp de um grupo de mães horrorizadas e preocupadas sobre meninas e meninos se 

beijando em frente à porta da escola, ou no banheiro, novamente reforça a heterogeneidade do 

grupo, assim como a própria liminaridade das mães. Isto é as mães também encontram a sua 

própria communitas, ou seja, outras mães com quem dividir suas dúvidas e conselhos. 

 

As mães demonstram dificuldade ao lidar com as situações do crescimento e outros assuntos 

sensíveis; dessa forma, na insegurança e incerteza de como agir buscam apoio na sua própria 

communitas, outras mães que estejam vivenciando o mesmo momento. Assim a tecnologia 

novamente figura como uma ferramenta de interação da communitas das mães, propiciando 

uma ampliação desse círculo de relacionamento pelo uso de redes sociais e, muitas vezes, 

enfraquecendo o papel central, antes exercido pela escola. Pois a escola não acompanha a 

velocidade com que a discussão paralela ocorre entre os pais, nas redes sociais. 

 

“Eu gosto de falar com outras mães sobre isso. E eu pergunto ‘o que você fez 

sobre isso’... ‘a sua filha está fazendo isso’? ” (Beth) 
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“...Mas têm mães que já falaram: ‘oh, tem um livro X, Y, Z...’, tenho até que 

lembrar o nome... .” (Lisa) 

“...tem essa aula de puberdade para as mães, eu preciso checar e me 

inscrever.... É um hospital local e oferece um curso sobre puberdade, e eu 

acredito que é muito bom, eu sei que a Abby foi com a Aster... .” (Ellen) 

 

 

4.4 As Semelhanças e Contrastes entre Brasil e Estados Unidos 

Os dados das entrevistas com as mães realizadas nos Estados Unidos, reforçaram todos os 

achados iniciais do estudo feito no Brasil, fornecendo evidências para o discurso de que o 

comportamento dos jovens está cada vez mais homogeneizado, pelo menos entre aqueles do 

eixo geográfico ocidental e que possuem alto capital cultural (Dibley & Baker, 2001; 

Andersen et al., 2007). Contudo, esses novos dados permitiram uma análise mais profunda do 

que seria a liminaridade das mães; assim como forneceram uma perspectiva mais contundente 

da segregação social, rótulos e bullying nessa fase, consequência das próprias características 

culturais da sociedade americana. E ainda, introduziram indícios de um fenômeno não 

explorado anteriormente, um traço identitário liminar de natureza praticamente constante, 

resultante da intensa mobilidade dos indivíduos entre países e da atual configuração da 

sociedade americana, um aparente pote de fusão de diversas culturas, mas que não 

necessariamente se fundem por completo. 

 

Essa liminaridade perene é verbalizada pelas mães e nos questionamentos das próprias 

meninas. Para mediar a tensão de equilibrar valores de heranças culturais distintas, mantendo 

um senso das suas raízes culturais, ao mesmo tempo em que reconhecem a realidade 

americana das meninas, as mães tecem uma narrativa de conduta, educação e padrões de 

consumo em relação às meninas, produzindo uma verdadeira bricolagem. Isto é, as mães 

constroem sua identidade social, a partir dos diferentes recursos culturais disponíveis para 

elas, se apropriando dos símbolos que lhes convém de forma ativa e criativa, muitas vezes 

recriando-os (Russel & Tyler, 2005).  

 

“Eu acho que eu pego coisas que eu gosto de ambas as culturas, eu não sei se 

isso é certo ou errado....mas eu gosto da precisão dos americanos, porém eu 

gosto da criatividade italiana. Os italianos são mais criativos, mas isso 

significa que às vezes eles não seguem as regras. Então, eu gosto de uma 
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coisa e da outra, e às vezes é difícil para as crianças entenderem isso.” 

(Vera) 

“É só que, é muito fácil ser a mãe indiana rigorosa quando eu preciso ser, e é 

muito fácil ser a mãe americana muito liberal, quando eu preciso ser e então, 

é muito fácil ser o tipo britânico no meio do caminho...eu estou sempre 

enxergando, é como se o meu espectro fosse um lado indiano, o outro 

americano e o britânico é no meio, então eu estou sempre do lado esquerdo 

do centro, ou do lado direito do centro em relação às coisas.” (Ambar) 

 

As meninas nem sempre compreendem essa bricolagem como fica claro na fala de Jade, mas 

se utilizam dessa realidade multifacetada para negociar com as mães sobre os seus próprios 

interesses como retratado por Ambar. 

 

“.... É interessante porque eu cresci aqui então eu me identifico mais com a 

(cultura) americana do que com a indiana, enquanto que o meu marido 

crescendo na Índia, cresceu em uma família muito liberal.... Mas por alguma 

razão, na cabeça da minha filha, ela sempre faz comentários do tipo ‘ah, 

porque nós somos indianos eu não posso fazer isso’, isso está grudado nela e 

nós nunca fizemos nada para faze-la sentir que na nossa cultura, na nossa 

tradição isso não é aceito.” (Jade) 

“...ela fala ‘eh para uma pessoa britânica você é muito antiquada’ e eu ‘eu 

não sou britânica Palash, eu sou indiana’ e ela ‘não, você é britânica’...então 

é difícil.” (Ambar) 

 

Além disso, a nostalgia da infância das filhas, ou sentimento de perda parece ser mais 

evidente na fala das mães nos Estados Unidos, talvez pelo fato de já estarem se preparando 

emocionalmente para uma segunda mudança, a qual representa uma ruptura ainda mais 

significativa, a saída de casa. Ao contrário do Brasil, ou pelo menos da realidade de quem 

vive em grandes centros urbanos como São Paulo, nos Estados Unidos os adolescentes se 

mudam de casa quando ingressam na faculdade; muitas vezes indo, inclusive, morar muito 

distante dos pais. Esse sentimento de aproveitar ao máximo os últimos anos, ao mesmo tempo 

em que lidam com as dificuldades da transição para a adolescência fica explícito na fala de 

Jade: 
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“... mas depois tentamos dizer a nós mesmos que ela só vai estar conosco por 

mais cinco anos, precisamos fazer o melhor desses anos...eu sempre lembro 

do que a Magali (a amiga que tem duas filhas com idades nas fases tween e 

adolescente) disse uma vez, quando fomos tomar um café da manhã juntas, e 

ela estava falando das duas meninas, ela estava dizendo que Sunflower (a 

filha que iria para a universidade no ano seguinte) ‘ela é finalmente humana 

de novo e eu estou me divertindo ao lado dela e ela já está pronta para sair 

de casa!’, Rosemary (a amiga de Jarul) é como ‘é como um alienígena 

dentro de casa!’ e eu uso esse exemplo o tempo todo! É como se ela (Jarul) 

fosse uma alienígena agora, mas em algum momento será melhor, você sabe 

vai ficar bem e tudo ficará ótimo.” (Jade) 

 

Nos EUA várias mães entrevistadas tinham filhas que já estavam ao final da transição (quase 

completando 13 anos, ou completos há pouco), quando as características da adolescência vão 

se sobressaindo sobre os traços da infância, algo que também ficou evidente nas notas de 

observação do diário da pesquisadora, ao longo dos últimos meses. E, ainda, explica as 

referências e os exemplos encontrados nos dados sobre o distanciamento da mãe, o 

acirramento da atitude ao falar e da impaciência, além do crescente fechamento da menina na 

sua própria communitas de amigas.  

 

No entanto, apesar de os dados apresentarem evidências de que nos EUA, ao contrário do 

Brasil, as mães contam com um suporte institucional maior em termos de livros e cursos, o 

papel exercido pela escola ainda é deficiente, como será desenvolvido posteriormente. Mesmo 

que a escola facilite o processo ao oferecer aulas de educação sexual e reprodução humana (a 

partir do consentimento assinado dos pais), ainda deixa um vácuo no tocante ao suporte às 

crianças com maiores dificuldades de adaptação, ou novas na escola, e no suporte às próprias 

mães. De forma geral, essas mães também se sentem inseguras com relação às suas decisões e 

atitudes, como as mães brasileiras: “...eu não amo ir a aulas e essas coisas, mas eu acho que 

seria...eu sei que eu estou sendo muito crítica, e eu não vou ajudá-la assim, então, sim, 

muitas ocasiões eu adoraria um pouco de suporte para saber qual a coisa certa a falar... .” 

(Mary) 

 

A fala dessas mães também revela a questão crítica do bullying associado à segregação social, 

algo que apareceu de forma mais incisiva, nessa fase da pesquisa. Ellen comenta “eu acho que 

você acaba sendo rotulado, você sabe, ou você é o estranho, o inteligente, o esportista. Eu 
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certamente vi isso quando estava crescendo aqui (em Mercer Island). ” Talvez como 

consequência de uma cultura que privilegia o desempenho máximo e o sucesso, algo que é 

alimentado desde cedo pelo próprio sistema escolar público, ao se distinguir quem são os 

alunos privilegiados intelectualmente; mesmo que esse sistema varie de acordo com a 

legislação dos estados. 

 

“...eles têm as classes normais e as classes que eles chamam... Qual que era o 

nome? Que são as crianças... Tem um termo que é usado, eu esqueci, mas 

que classifica as crianças como superiores, entendeu? E é uma prova que 

eles fazem na segunda série e a partir da terceira série eles dividem as 

classes. Então as crianças estão juntas até a segunda série e aí faz essa prova 

e já começa a peneirar.... até a professora levantou esse ponto, ela falou 

assim: ‘geralmente quem fica na classe dos especiais são crianças super 

inteligentes, tem teoricamente um QI supra elevado, mas elas são 

bloqueadas socialmente, elas não sabem... Elas têm, ou agressividade, ou 

elas não sabem conversar, ou elas não sabem sociabilizar em um ambiente 

normal, então tem algumas coisas que ajudam a elas a desenvolver isso ao 

mesmo tempo em que força toda a questão do QI deles ser mais elevado, que 

eles estão mais avançados na escola e tudo o mais.’ Então começa essa 

divisão de... E aí eles põem rótulo, entendeu? Quem não vai para a classe 

dos especiais já fica: ‘ah, você não tem o QI, então você não é tão esperto 

quanto eu’. Então começa... A sociedade já começa a enquadrar nesse 

sentido que também você vai... Isso aí entra no seu currículo que você 

carrega isso até a faculdade, entendeu? Que você usa essa coisa que começa 

na terceira série e carrega.” (Lisa) 

 

Algumas mães citaram, inclusive, como essa transição é mais evidente na entrada da Middle 

School. Jade, por exemplo cita uma reportagem da CNN - “Middle school: The new high 

school for moms” (CNN, 2016) – e Magali conta como Sunflower já tinha lhe dito como a 

atual Middle School era a nova High School e que quando Rosemary chegasse nessa fase, as 

coisas seriam mais fáceis. Porém, independente das dificuldades naturais da transição, essa 

cultura dos rótulos e o próprio sistema escolar favorecem esse ambiente de discriminação. 

Beth diz “Middle School é como, você sabe, ‘eu posso sentar com você?’, e depois vira, está 

bem, ‘quem são as crianças que sentam com você?” Magali explica como na Elementary 

School cada professora tem a sua mesa para a hora do lanche, durante o recreio, então todos 
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sentam juntos; já na Middle School cada um senta onde quiser, os grupinhos vão se formando. 

Ela descreve a difícil adaptação da sua filha Rosemary, a qual inclusive precisou fazer terapia. 

Rosemary chegava em casa dizendo que não tinha amigas, que era feia, que sempre sentava 

sozinha na hora do almoço, além de episódios que podem ser caracterizados como bullying 

(Fante, 2005) como o da suposta amiga que teria perguntado porque seus dentes eram tão 

amarelos. 

 

Para ajudar Rosemary nessa transição, Magali colocou a filha em uma terapia e, com o apoio 

da filha mais velha e se utilizando de pequenos rituais de consumo, procurou incentivar a 

autoestima da filha e facilitar sua inclusão no grupo. Conta, ainda, como ingressou em 

diversos grupos e atividades sociais de mães da comunidade local, para ajudar a socialização 

da filha, dizendo e rindo “eu comprei o meu caminho na sociedade de Mercer Island.” Os 

rituais de consumo incluem a escova e chapinha nos cabelos, o clareamento dos dentes, 

maquiagem e roupas novas. Magali diz que nem todas as mães deixam suas filhas usarem 

rímel, mas se isso vai fazer a Rosemary se sentir mais bonita e mais segura, então ela vai usar. 

Aqui os rituais de consumo assumem uma natureza compensatória, podendo ser 

caracterizados como um meio para se evitar uma ameaça ao self do indivíduo, ou impedir um 

estado psicológico indesejado (Rucker & Galinsky, 2013). E reforçam a importância da 

identificação do problema do bullying e participação dos pais para elevar a autoestima das 

crianças, contribuindo para que os problemas vivenciados nesse período sejam superados e 

que não sejam levados para as outras fases da vida, deixando dolorosas sequelas (Fante, 

2005). 

 

No entanto, apesar de a escola ser ativa nas campanhas anti-bullying, ainda tem uma 

participação deficiente no suporte às crianças que se sentem segregadas, ou com dificuldades 

de adaptação. Essa faceta velada, ou sútil, do bullying é mais difícil de ser identificada e é 

constantemente negligenciada pelos educadores (Fante, 2005). Mary conta que conversou 

com o conselheiro da escolha, mas que não ficou satisfeita com o suporte que deram, dizendo 

ainda que ouviu falar de outras escolas que dispõem de programas de integração melhores. E, 

mesmo Magali não teve nenhum apoio relevante da escola para superar as dificuldades de 

Rosemary. Ou seja, como no Brasil, nos Estados Unidos o assunto bullying ainda precisa ser 

mais bem estudado e trabalhado pelas instituições escolares, mesmo que aparentemente o 

debate sobre assunto seja mais desenvolvido do que aqui (Fante, 2005). 
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Por fim, apesar de o mercado americano apresentar uma segmentação mais intensa do que no 

Brasil e dispor de mais alternativas e recursos, como vestuário, acessórios e sapatos, para as 

meninas na fase tween; ainda assim aquelas que se afastam da norma definida pela estrutura 

podem ter mais dificuldades. Apesar de as tweens brasileiras estudadas apresentarem uma 

perspectiva globalizada no seu consumo de marcas, ainda assim o mercado americano oferece 

mais recursos. Ou seja, pode se dizer que se percebeu uma homogeneização no tocante a 

“uniforme” da tween e marcas escolhidas, mas o portfólio de alternativas que figura nesse 

uniforme comum ainda é maior nos Estados Unidos. E as meninas brasileiras, cujos pais, ou 

elas próprias viajam muito, também tem acesso a esse portfólio maior de alternativas, 

podendo, inclusive, ditar as tendências a serem seguidas por seus grupos. No entanto, quem se 

afasta do padrão estabelecido encontra diversas dificuldades, mesmo no mercado americano. 

Como no episódio descrito anteriormente por Marcia da compra de um vestido de festa para 

sua filha, durante uma viagem aos Estados Unidos. Ou Jade, que comenta que algumas 

amigas, cujas filhas possuem tipos físicos maiores, encontram certa dificuldade. Além de Julia 

que, apesar de não ter problemas para comprar coisas para sua filha mais nova Lily, se depara 

com certas limitações com sua filha mais velha. Como Bluebell tem síndrome de down, Julia 

gostaria de evitar que as roupas da filha a infantilizassem ainda mais; porém, como a menina 

tem a estatura pequena, Julia só encontra roupas para o seu tamanho, as quais aparentam ser 

muito infantis, com estampas de princesas e personagens.  

 

 

4.5 Discussão 

Esse estudo corroborou e ampliou o entendimento de estudos anteriores sobre o papel do 

consumo na construção da identidade, durante o período de transição; evidenciando a falta de 

ofertas apropriadas para as meninas, principalmente no mercado brasileiro. Talvez, o exemplo 

mais expressivo dessa lacuna e da falta de práticas de marketing adequadas para contemplar 

os indivíduos durante a transição, seja o do mercado literário. As meninas apresentam 

interesses e níveis de maturidade distintos. No entanto, o mercado literário classifica todos os 

títulos sob o mesmo vasto guarda-chuva de literatura infanto-juvenil; destacando, no máximo, 

diferentes faixas etárias. Porém, sem considerar que as meninas se desenvolvem em 

velocidades diferentes, ou possuem uma variedade de estilos de preferência; enquanto que 

para o mercado literário adulto, a segmentação é feita com base no gênero literário, ou seja, 

nas preferências do leitor adulto. Inacreditável constatar que quase sessenta anos após 
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Theodore Levitt (1960) ter escrito o seminal artigo Marketing Myopia, ainda se encontra o 

exemplo de um setor inteiro desconsiderando as necessidades de seus consumidores e 

privilegiando apenas os aspectos funcionais de seu produto. Isso acontece porque as tweens, 

são invisíveis socialmente e, portanto, ignoradas pelas práticas tradicionais de segmentação, 

não só pelo setor literário, mas pelo mercado como um todo, como destacado por Cody & 

Lawlor (2011).  

 

E ainda, num momento em que a tecnologia apresenta enormes desafios para o setor literário, 

como a ampliada facilidade de reprodução de livros e a crescente viabilidade econômica e 

operacional dos autores se auto publicarem eliminando, assim, o papel da editora, essas 

mesmas editoras desperdiçam a oportunidade de criar conexões emocionais e duradouras com 

a parcela de leitores que representa, justamente, o futuro do seu negócio. Isso porque as 

meninas já tem consciência de marcas e uma desenvolvida percepção de valor (John, 1999), 

só que no caso do setor literário, as conexões são criadas apenas entre a leitora e autor(a), 

como destacado na fala de Alfazema: - “E eu acho que essa autora aqui, que é a Paula 

Pimenta, eu acho que ela foi muito especial para mim e para o meu crescimento para... para 

a minha vida mesmo assim, eu nunca vou esquecer ela, porque ela que deu... ela que deu a 

essência para os meus... para as redações que eu faço na escola, para coisas desse tipo. 

Porque se não fosse ela, eu não sei quais livros eu leria”. 

 

Assim as meninas vão criando suas identificações com as marcas e elegendo aquelas que 

representam sua communitas. Dessa forma, elaborando a partir do que Cody & Lawlor (2011) 

conceituaram como produtos liminares, por serem aceitos e valorizados em diferentes faixas 

etárias e níveis de socialização, poderia se destacar que, nesse estudo, surgiram evidências do 

fenômeno de marcas liminares, representado expressivamente pela marca de bolsas Kipling e 

o aparelho de celular Iphone. No caso da marca Kipling, mesmo que aparentemente mais 

popular entre a parcela mais jovem das tweens, as cores e estampas vibrantes assim como a 

presença do macaco mascote pendurado nas peças parecem ser alguns dos elementos que 

remetem ao universo teen sem alienar as características infantis. Assim, identifica-se a 

oportunidade de estudos futuros que aprofundem a análise das estratégias e características de 

branding, as quais conferem esse caráter liminar à determinadas marcas. 

 

Além da identificação das marcas, esse estudo revelou que as meninas também têm 

consciência de que são influenciadas pelas ações de marketing e, nesse sentido, não são 



 

 72 

simplesmente passivas e vulneráveis perante os esforços do mercado, como retratado em 

diversos estudos de marketing que privilegiam a abordagem estrutural ao se estudar o 

consumo infantil (Cody, 2012b). Ao reconhecerem as influências do mercado, e decidirem 

adotar e incorporar essas marcas ao seu repertório de consumo, elas demonstram agência. “É 

em torno do consumo e da exibição - na interação com o mundo material - que a 

personalidade e a agência tendem a se cristalizar. Onde uma está, então a outra deverá ser 

encontrada” (Cook, 2004, p.145, tradução nossa). Os objetos de consumo ao mesmo tempo 

em que refletem a cultura de determinado grupo social, também contribuem para sua própria 

constituição e, na contemporaneidade, isso se dá pela mediação do próprio mercado, pela 

propaganda e pelo sistema de comunicação da moda (McCracken, 1986). “Em resumo, os 

bens são as criações e os criadores do mundo culturalmente constituído” (McCracken, 1986, 

p.74, tradução nossa). Logo, pode até se criticar a agência das meninas, ou dizer que esta 

sempre será limitada a se apropriar, ou alterar, o que já foi estabelecido na estrutura do 

contexto em que a tween está inserida. No entanto, o mesmo poderia se dizer dos adultos, de 

forma geral, eles sempre teriam sua agência limitada ao que já foi pré-selecionado pelo 

próprio mercado. Contudo é importante refletir e aprofundar a investigação para se 

estabelecer o quanto desse consumo é reflexo do marketing, da moda criando o desejo, o qual 

poderia provocar efeitos nocivos como o materialismo, ou o bullying, e o quanto é a efetiva 

agência das meninas. O importante a se destacar é que esse estudo corroborou proposições de 

outros trabalhos sob as lentes interdisciplinares do “new childhood studies”. Assim o 

consumo que as crianças, de forma geral, fazem da própria cultura de consumo global é ativo 

e criativo, e concentrar-se apenas na dicotomia entre a passividade e a agência é perder o foco 

do questionamento mais pertinente sobre o contexto social, sobre as estruturas sociais e 

culturais, nas quais essas escolhas ativas são efetivamente realizadas (Langer, 2005; Cody, 

2012b). 

 

“Para falar a verdade, foi mais assim, a TV, a propaganda assim, que me... 

que realmente me influenciou foi ela. Então, tipo, eu... não foi bem uma 

pessoa que me influenciou. Foi mais tipo a propaganda que apareceu na TV. 

Aí como... como toda a propaganda atrai as crianças, eu acabava, eu acabava 

sendo muito atraída. E aí eu acabava, tipo comprando as coisas, entendeu?” 

(Alfazema). 
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“Ah, ninguém específico, assim. Eu fui vendo os filmes, eu fui nos parques 

da Disney, daí eu me encantei, porque eu adoro essas coisas mágicas assim, 

transformações, tudo assim, rosa.” (Jasmim) 

 

Portanto, ao articularem suas identidades nesse período de transição, as meninas interagem 

com os interesses e as ofertas do mercado, decidindo quais elementos irão efetivamente fazer 

parte de seu repertório e como eles serão ressignificados pela cultura do grupo (Cook & 

Kaiser, 2004; Hémar-Nicolas & Rodhain, 2016). “As meninas podem ter pouco controle 

sobre as representações dos meios de comunicação, mas elas exercitam sua agência, nas 

representações que criam no processo diário de contemplar e vestir seus corpos” (Cook & 

Kaiser, 2004, p. 206, tradução nossa). Jasmim, por exemplo, é bem assertiva ao declarar: 

“...gosto de eh...quando é bem feminina, nada contra coisas masculinas, mas eu gosto assim. 

É bem mágico, rosa, feminino, é essas coisas assim.” Se na atual sociedade de consumo pós-

moderna é reconhecido que o self é construído a partir das posses do indivíduo (Belk, 1988) e 

materializado na ação social (Collins, 2005; Goffman, 2016), seria ingênuo, ou 

condescendente demais considerar-se que as meninas são completamente passivas e 

vulneráveis nesse processo. Contudo, isso não invalida a preocupação com a análise do 

contexto social, e a necessidade de compreensão das estruturas sociais que promovem esse 

fenômeno e que podem, no seu âmbito mais negativo, levar ao materialismo e ao consumo 

exacerbado. Cook (2004), inclusive, cita estudos que apontam para o materialismo, ou desejo 

por bens materiais, como um valor crescente entre os jovens americanos. 

 

Logo o Iphone, assim como a marca Kipling, surge como artefato ritual em um contexto 

social específico, de meninas tweens de alto poder aquisitivo, algo que não deve ser 

evidenciado em outra realidade social como a das meninas tweens de baixa renda. Mesmo que 

o celular, como categoria de produto, ainda seja provavelmente objeto de desejo e artefato 

indispensável para a communitas dessas meninas de baixa renda, dificilmente a marca Iphone 

estará disponível para elas e, possivelmente, nem fará parte do seu repertório imediato de 

recursos simbólicos. Ainda que o mercado tenha assumido um papel institucional central para 

a construção da identidade contemporânea e fundamental para a ressignificação das práticas 

rituais de passagem (Schouten, 1991; Langer, 2005; Cody, 2012b; Drenten, 2013), o contexto 

cultural e social sempre irá determinar as particularidades simbólicas. Isto é, conforme 

proposto por Askegaard & Linnet (2011), o contexto que condiciona a prática de consumo 

deve ser devidamente considerado e analisado. Mais do que simplesmente compreender a 
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construção dos projetos de identidade dessas meninas, é necessário “reconhecer as condições 

culturais, históricas e sociais que tornam essa identidade e os meios de alcançá-la atraentes e 

legítimas em primeiro lugar”, caracterizando, assim, o contexto do contexto (Askegaard & 

Linnet, 2011, p. 396, tradução nossa). E o contexto dessas meninas envolve uma série de 

privilégios, facilidades de acesso e oportunidades que contribuem com que elas compartilhem 

mais similaridades com as meninas tweens de outros países desenvolvidos, como os EUA, do 

que com as suas próprias conterrâneas da base da pirâmide. No entanto, exatamente pelo seu 

capital cultural, as meninas têm consciência das restrições econômicas e políticas do ambiente 

em que vivem; são afetadas por essas condições, mesmo que não na mesma extensão que as 

tweens de baixo capital cultural.  

 

Outro elemento importante identificado no estudo e de extrema relevância social trata-se do 

bullying, como fenômeno vivenciado pelas meninas que não dispõem de suporte da sua 

communitas. A escola e os professores nem sempre conseguem identificar essas ocorrências; 

o seu foco prioritário permanece no conteúdo e desempenho acadêmico (Fante, 2005; 

Tognetta & Vinha, 2008). Nesse estudo, porém, se identificou uma positiva participação dos 

pais, na identificação do problema e suporte às meninas. As mães Sheila e Andrea procuraram 

a escola para resolver o problema; os pais de Dália também e Jasmim disse que sua mãe a 

ajudou a superar o problema: “Minha mãe. (dá um sorriso) Ah, ela conversava comigo, falava 

para esquecer e tal”. Magali procurou ajuda terapêutica para Rosemary e Mary foi ativa ao 

buscar um médico para tratar dos problemas de pele de Sage. O problema é quando nem 

família, ou escola, intervêm; ou ainda, quando não há no grupo nenhuma figura de suporte, 

como a exercida por Margarida, que disse ter tentado ajudar uma menina segregada pelo 

grupo.  

 

Alguns pesquisadores e educadores vêm formulando e propondo programas de combate ao 

bullying nas escolas, que envolvem a implantação de diferentes estratégias para a criação de 

empatia e sensibilização com o problema (Tognetta & Vinha, 2008). O “Programa Educar 

para a Paz” da educadora Cleo Fante (2005) envolve a sensibilização e envolvimento de toda 

a comunidade escolar, incluindo pais, e coloca em prática atividades individuais, em grupos e 

em salas de aula. Contudo, Dália oferece uma lição tão simples de empatia: “Olha, é que não 

foi legal o que elas fizeram...(diria) Que eu acho que vocês devem parar porque vocês não 

gostariam que fizessem isso com você. Para se sentir no lugar dessa pessoa que você está 

fazendo bullying.”  
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As meninas precisam ser ouvidas, e a escola precisa criar mecanismos efetivos para que elas 

possam expressar seus sentimentos e serem ouvidas. Mas os pais, as mães também precisam 

participar; o diálogo entre escola e pais deve ser mais ativo. Pois sem esse canal de 

comunicação com a escola, as mães se voltam para a sua própria communitas, e tanto as 

questões positivas, como os problemas como o bullying são tratados nela, pela mediação 

facilitada da tecnologia. A intensa comunicação nos grupos de Whatsapp, nem sempre é 

saudável, há uma sobreposição entre o que é público e privado e, muitas vezes, na tentativa de 

proteger os filhos, as próprias crianças podem ficar expostas. Em recente discussão em um 

grupo de mães de escola do Whatsapp sobre bullying, conteúdo impróprio e possíveis intrusos 

em um grupo privado de alunos, uma criança acabou sendo exposta e suas postagens com sua 

identificação divulgadas no grupo de mães. A discussão, que durou dias acabou com o 

desabafo de uma mãe dizendo que sua filha comentou que a criança em questão, um menino, 

estava bem chateado na escola, em função de como o assunto foi tratado por todas as mães, e 

logo na semana de provas.    

 

Bullying é um assunto sério e pode tomar proporções ainda maiores, quando adicionado a 

outras questões ampliadas pela tecnologia como segurança e privacidade. A comunicação 

informal, aquela não mediada pela escola, atinge uma velocidade e proporção tal, que a escola 

perde o seu espaço e acaba não exercendo plenamente o seu papel como a instituição de 

ensino. Isso não é bom para a escola, para as mães e muito menos para as crianças. A escola 

precisa tomar as rédeas da situação e, novamente se colocar como a instituição central, que 

efetivamente organiza e lidera a vivência da comunidade escolar: professores, alunos e pais. 

 

E nesse contexto a escola pode ser uma grande aliada da mãe, facilitando a sua própria 

transição e lidando com sua liminaridade. Hoje, assim como as meninas, as mães das tweens 

também são invisíveis estruturalmente, não dispondo de mecanismos de suporte no mercado. 

Assim, a liminaridade da mãe pode ser compreendida em duas dimensões. A primeira 

relacionada à transformação do seu próprio self, à medida que precisa ressignificar o seu papel 

de mãe, quando a filha entra na transição. Enquanto a segunda dimensão envolve o sofrer pelo 

outro, a experiência da mãe ao vivenciar as alegrias e dificuldades experimentadas pelas 

meninas durante a transição. E da mesma forma que as meninas, as mães buscam a ajuda da 

sua própria communitas de mães. Além de se utilizarem, também, do consumo para mediar as 

tensões da mudança, criando rituais próprios familiares de iniciação. Porém, os pais, mesmo 
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não retratados ativamente na fala das mães, figuram na narrativa das meninas, sugerindo que 

também possam vir a experimentar essa transição das meninas e, portanto, outras 

características da liminaridade. Logo esse trabalho também contribuiu para ampliar a 

perspectiva da liminaridade como sendo um estado físico e emocional vivenciado não apenas 

pelo indivíduo que estruturalmente passa pela transição, mas também por aqueles envolvidos 

emocionalmente na mudança.  

 

Concluindo, esse trabalho contribuiu com estudos anteriores sobre as tweens, especialmente o 

trabalho de Cody (2012a, 2012b), fornecendo evidências empíricas que mostram a 

abrangência dos conceitos propostos por ela e o aprofundamento da compreensão do 

comportamento das meninas. Contudo, expandiu a compreensão dos rituais de consumo como 

elementos de inserção e participação plena da communitas; sinalizando, inclusive, a existência 

de marcas liminares, as quais exercem o duplo papel de compor o self estendido das meninas 

e de artefatos rituais. Além disso, ampliou o conhecimento sobre a fase de transição, 

destacando não só a presença de rituais de passagem contemporâneos mediados pelo 

consumo, mas a questão crítica do bullying e a importância da participação ativa das escolas. 

O bullying pode ser compreendido, assim, como um ritual, em que o consumo pode figurar de 

forma positiva ao minimizar os sentimentos de baixa autoestima e exclusão, ou determinar os 

próprios parâmetros que determinam a segregação e exclusão. 

 

 

4.6 Implicações Gerenciais 

O trabalho apontou importantes lacunas de mercado, seja na oferta de produtos e serviços para 

as meninas, especialmente no Brasil, como no atendimento às demandas da mãe. Destacou a 

urgência de se considerar um critério de segmentação de mercado que efetivamente reflita as 

características e necessidades dos indivíduos que vivenciam a transição, seja ela física e/ou 

emocional. Também evidenciou a urgência das escolas reverem seus critérios de gestão das 

suas relações com a família, assumindo a discussão sobre os desafios da transição e a 

conscientização e luta contra o bullying. Além de propiciar o questionamento da própria 

responsabilidade social das empresas e suas marcas no combate ao bullying. 
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4.7 Limitações e Sugestões de Pesquisas Futuras 

Esse estudo concentrou-se em um círculo restrito de mães e meninas, residentes em uma 

região específica do Brasil e dos Estados Unidos. Para melhor compreender as diferentes 

nuances entre culturas distintas, seria interessante ampliar o escopo para outras áreas 

geográficas de ambos os países, e até mesmo de outras regiões do mundo. Ademais, seria 

interessante analisar as particularidades de cada contexto, investigando a realidade de meninas 

de baixa renda. 

 

Além disso, os dados apontaram para a liminaridade da mãe, revelando um caráter da 

liminaridade ainda não abordado na área de Cultura de Consumo, o da liminaridade daqueles 

que estão emocionalmente envolvidos com a transição, ou com quem efetivamente vivencia a 

transformação. Assim, sugere-se não só estender a investigação junto às mães para aprofundar 

a compreensão de sua liminaridade, mas também realizar um estudo com os pais. E ainda, 

esse trabalho concentrou-se no universo feminino, o das meninas tweens, seria importante 

investigar as particularidades da transição masculina. 

 

Outro aspecto relevante identificado na pesquisa envolve a descoberta de marcas liminares. 

Ou seja, marcas que apresentam características distintivas, as quais conferem à marca uma 

atratividade ao longo de todo o período da transição, e até depois do seu término. No entanto, 

ainda é necessário realizar um estudo aprofundado para determinar quais são os elementos 

que compõem essa marca liminar.  

 

Por fim, e talvez o aspecto levantado no estudo de maior impacto social, o bullying aparece 

como um elemento extremamente prejudicial e que afeta aqueles que não têm o apoio de uma 

communitas, durante a sua transição. Portanto, ressalta-se a extrema importância de estudos 

que avaliem o bullying não só no contexto educacional, mas também no âmbito do mercado e 

da cultura material; ponderando a influência do consumo no bullying, seja ela positiva, ou 

negativa. 
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6 APÊNDICE A - Roteiro de entrevistas com as mães, no Brasil e nos EUA 

 

Perguntas iniciais de abertura da entrevista não estruturada e guia de pontos a serem 

investigados ao longo da conversa: 

- Me fale de você, da sua família, da(s) sua(s) filha(s) e sua relação com ela(s). Me conte a sua 

história de vida. 

- Me fale do momento que a sua(s) filha(s) está(ão) vivendo; você percebe mudanças? Desde 

quando? 

 

Explorar: 

- Mudanças de comportamento, hábitos de consumo e preferências de forma geral; 

- Sentimentos da mãe em relação ao momento da tween e às mudanças citadas; 

-Amizades, relação com as amigas e com os meninos; 

- Brincadeiras, bonecas, jogos, brinquedos e respectivas ocasiões; 

- Uso de tecnologia; 

- Relação com roupas, acessórios e maquiagem 

- Marcas e objetos de desejo  
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7 APÊNDICE B – Passos detalhados da entrevista com fotografias  

Passo Tópico Objetivo 
Adaptações realizadas 

pela pesquisadora 

1º - todas as 

imagens 

Me descreva essa foto? Sobre o que 

ela é? Qual a sua história? 

Identificar as metáforas 

mais interessantes e 

sondar seus significados. 

 

2º - imagens 

que não estão 

presentes 

Há alguma foto que procurou, mas 

não encontrou? Há algum 

pensamento que não está 

representado nessas imagens? E 

como seria essa foto? 

Garantir que questões 

relevantes não sejam 

desconsideradas pela 

incapacidade do 

entrevistado em encontrar 

imagens adequadas. 

 

3º - 

agrupamento 

das imagens 

Divida as fotos em pilhas de acordo 

com os seus significados e dê um 

título para cada uma delas. 

Estabelecer os temas que 

são importantes para o 

entrevistado. 

 

4º - contraste 

entre três 

imagens 

Diga-me como essas duas imagens 

são similares e ao mesmo tempo 

diferentes da terceira, em relação ao 

momento de transição da sua filha e 

como você o enxerga?  

Procurar compreender a 

realidade do entrevistado 

a partir da perspectiva 

dele mesmo, explorando a 

situação que vivencia e 

suas preocupações.  

Fotos selecionadas pela 

entrevistada e não pela 

entrevistadora para reforçar 

as questões mais relevantes 

para a participante. 

5º - uma 

imagem 

representativa 

Selecione uma imagem que seja mais 

representativa desse momento. E se 

fosse expandir a borda da foto, que 

outros elementos entrariam nela, que 

reforcem o significado dessa imagem 

para você? 

Explorar pensamentos e 

sentimentos adicionais 
 

6º - imagens 

opostas 

Descreva fotos que retratem 

exatamente o oposto do momento de 

transição da sua filha e como você se 

sente em relação a ele.  

Explorar a confiabilidade 

dos insights identificados. 
 

7º - sentidos 

não visuais 

Use seus sentidos não visuais como, 

olfato, tato e audição para descrever o 

que representa, e não representa esse 

momento. Por exemplo, como 

descreveria através de cheiros, 

formatos, cores, etc... . 

Trazer os pensamentos 

inconscientes a um 

determinado nível de 

consciência, para que sua 

articulação verbal ocorra. 

 

8º - vinheta 

Imagine e descreva um pequeno filme 

que retrate esse momento e como 

você se sente em relação a ele? Use 

as imagens para auxiliar a sua 

construção. 

Verificação de construtos 

Uso das imagens para a 

construção da vinheta para 

facilitar a articulação da 

entrevistada. 

9º - imagem 

resumida ou 

montagem 

Faça uma montagem, uma imagem-

resumo que expresse o que 

conversamos, ou seja, o momento de 

transição da sua filha e como você se 

sente em relação a ele. 

Reforçar construtos e 

garantir que nenhum 

possível construto seja 

ignorado.  

Uso de cartolina, cola, 

tesoura e canetas coloridas, 

ao invés do computador, 

favorecendo a autonomia 

da entrevistada na 

construção da tarefa. 

10º - Análise e codificação dos dados. Identificação das ideias, temas e conceitos expressados pelas 

participantes e o consequente desenvolvimento de construtos.  

Fonte: Adaptação de Khoo-Lattimore e Prideaux (2013) 
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8 APÊNDICE C – Roteiro de entrevista da menina tween com suas amigas.  

Orientações para a entrevistadora 

Imagine que você está conhecendo uma nova amiga e, portanto, quer saber tudo sobre ela, 

como é a sua família, seus amigos, o que ela pensa do que gosta, do que não gosta, e, 

principalmente os porquês. Lembre-se que o importante é o que ela acha e pensa e não a sua 

própria opinião; tome cuidado para não deixar que as suas ideias influenciem as opiniões da 

sua entrevistada. Você deve demonstrar interesse e empatia para estimular que ela te conte 

tudo sem vergonha, mas sem expor suas opiniões pessoais. 

Algumas perguntas para orientar esse bate-papo: 

- Me fale um pouco de você (não precisa revelar o nome, porque a identidade da entrevistada 

não será divulgada), da sua família, e da sua rotina: 

- Como você é? Como se apresentaria para uma nova amiga? 

- O que você faz no seu tempo livre? Quais são suas atividades extracurriculares? Quem as 

escolheu? 

- O que você gosta de fazer? E de brincar? Você sempre gostou dessas coisas? Se não, 

explique um pouco o que mudou e quando mudou... Tem alguma coisa que você adorava e 

não gosta mais de brincar? 

- Como são suas amigas? Você tem grupos de amigas diferentes? Como elas são? 

- Você conhece alguém que já sofreu bullying, ou já aconteceu com você? Como foi? 

- Você gosta de ler? Por que? Qual o seu estilo, ou autores preferidos? Quais são seus livros 

favoritos? 

- Qual a sua cor predileta? Sempre foi essa? Se não, o que mudou e quando? 

- Você costuma comprar roupa com a sua mãe? Quem escolhe? Onde você gosta de ir? Tem 

alguma loja que a sua mãe adorava te levar e que você não gosta mais? Qual e Por que? 

- E qual a sua loja favorita (ou lojas)? Por que? 

- Me fala de alguma coisa que você queria muito e acabou ganhando...como foi? Por que você 

queria tanto ganhar isso? 

- E tem algo que você quer muito, muito mesmo ganhar? Por que?  

- Como é o seu quarto? Sempre foi assim? Você mudou algo e quando? Tem algo que você 

gostaria de fazer? 

- Quando foi o seu aniversário? Como você comemorou? E o próximo, como você gostaria de 

comemorar? 
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9 APÊNDICE D – Termo de pesquisa livre e esclarecido – mães brasileiras 

As informações contidas nesta folha, fornecidas pela entrevistadora, Adriana Schneider Dallolio, têm 

por objetivo firmar acordo escrito com o(a) voluntária(o) para participação da pesquisa acima referida, 

autorizando sua participação com pleno conhecimento da natureza dos procedimentos a que ela(e) será 

submetida(o). 

1) Natureza da pesquisa: esta pesquisa tem como finalidade pesquisa e trabalho acadêmico para a 

FGV-SP e futura publicação em veículos da área de marketing e comportamento do consumidor.  

2) Participantes da pesquisa: ao todo, serão entrevistadas 10 pessoas. 

3) Envolvimento na pesquisa: ao participar deste estudo você irá responder perguntas relativas à sua 

família e relacionamento com seus filhos. Você tem liberdade de se recusar a  participar e ainda de 

se recusar a continuar participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para você. 

Sempre que quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa através do telefone do coordenador 

do projeto e, se necessário, por meio do telefone do Comitê de Ética em Pesquisa.  

4) Sobre as coletas ou entrevistas: as entrevistas serão realizadas no local, data e hora de escolha do 

participante. 

5) Riscos e desconforto: Os procedimentos utilizados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética 

na Pesquisa com Seres Humanos conforme resolução n. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde – 

Brasília – DF. 

7) Confidencialidade: Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais. Os 

dados da(o) voluntária(o) serão identificados com um código, e não com o nome. Apenas os membros 

da pesquisa terão conhecimento dos dados, assegurando assim sua privacidade.  

8) Benefícios: Ao participar desta pesquisa você não terá nenhum beneficio direto. Entretanto, 

esperamos que este estudo contribua com informações importantes que deve acrescentar elementos 

importantes à literatura, onde o pesquisador se compromete a divulgar os resultados obtidos.  

9) Liberdade de recusar ou retirar o consentimento: Você tem a liberdade de retirar seu consentimento 

a qualquer momento e deixar de participar do estudo sem penalizastes. 

10) Divulgação: Esta entrevista será filmada e/ou gravada e algumas imagens e trechos de áudio serão 

usados para propósitos acadêmicos e publicação em jornais e outros veículos acadêmicos. Mas a 

identificação do participante não será divulgada, conforme descrito no item 7. 

 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para permitir sua 

participação nesta pesquisa. Portanto, preencha os itens que seguem: 

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, __________________________________________, RG_________________ após a leitura e 

compreensão destas informações, entendo que a participação, é voluntária, e que posso sair a qualquer 

momento do estudo, sem prejuízo algum. Confiro que recebi cópia deste termo de consentimento, e 

autorizo a execução do trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo.   Obs: Não 

assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 

São Paulo, ________/_________/_________ 

Telefone para contato: __________________ 

Assinatura do Voluntário: ____________________________________________________ 

Assinatura do Responsável (caso necessário): _____________________________________ 

Nome do Pesquisador: Adriana Schneider Dallolio Telefone para contato: (11) 98957 3699 

Assinatura do pesquisador: ___________________________________________________ 
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10 APÊNDICE E –Termo de pesquisa livre e esclarecido – mães residentes nos EUA 

 

This research has as a main objective to understand tweens girls and their habits, through their 

mothers’ perspective, as well as the mother daughter relationship. To address this purpose, 

interviews with mothers of girls aged eight to twelve years old will be conducted by an 

academic researcher. The research results, as well as any collected image will be published in 

academic journals and medias, and may be used for teaching, or other academic purposes. The 

identities of the research participants (mothers and daughters) will remain anonymous. 

 

This research is part of the dissertation project of the researcher, a Master in Business 

Administration from FGV-SP. 

 

Thank you for your willingness to participate in this research project. Your participation is 

very much appreciated. Just before we start the interview, I would like to reassure you that as 

a participant in this project you have several very definite rights. 

 

• First, your participation in this interview is entirely voluntary 

• You are free to refuse to answer any question at any time. 

• You are free to withdraw from the interview at any time. 

• This interview will be kept strictly confidential and will be available only to members 

of the research team. 

• This interview will be recorded and/or filmed and the images will be used for 

academic purposes and be published in academic journals and media. 

• Excerpts of this interview may be made part of the final research report, but under no 

circumstances will your name or identifying characteristics be included in this report. 

• If you have any concerns, you may contact my academic supervisor Prof. Eliane 

Pereira Zamith Brito, Phd at eliane.brito@fgv.br. 

 

I would be grateful if you would sign this form to show that I have read you its contents. 

 

 

Principal researcher: Adriana Schneider Dallolio 

 

 

_______________________________  ____________________ 

Participant signature      Date 

 

________________________________  ____________________ 

Researcher signature     Date 

 

 

 

Masters Program in Business Administration – FGV EAESP 

Av. 9 de Juho, 2029 – Second Floor 

01313-902 – São Paulo – SP 

Brazil 

www.eaesp.fgvsp.br 
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11 APÊNDICE F –Termo de pesquisa livre e esclarecido – meninas tweens 

 

Esta pesquisa busca compreender as meninas tweens, com idades entre 08 e 12 anos e seus 

hábitos. Para abordar o assunto, uma pesquisadora acadêmica irá conduzir entrevistas com 

mães e meninas. Em algumas entrevistas com menores de idade, a filha da pesquisadora 

Isabella Schneider Dallolio, de 10 anos irá conduzir o processo, sob sua orientação. Os 

resultados de pesquisa, assim como as imagens coletadas serão publicadas em jornais e outros 

veículos acadêmicos e poderão ser usados para fins de ensino (em sala de aula). As 

identidades dos participantes (mães e meninas) permanecerão anônimas. 

 

Este projeto é parte do trabalho de dissertação do Mestrado Acadêmico em Administração de 

Empresas da pesquisadora, aluna da FGV-SP.  

 

Obrigada pela sua disposição em participar do projeto. Antes de começar a entrevista, gostaria 

de reafirmar os seus direitos e/ou da sua filha, como participante.  

 

• Primeiro a sua participação é totalmente voluntária 

• Você pode se recusar a responder qualquer pergunta, a qualquer momento. 

• Você está livre para encerrar a entrevista a qualquer momento. 

• Esta entrevista será mantida de forma confidencial e estará disponível, apenas, 

para os membros do time de pesquisa. 

• Esta entrevista será filmada e/ou gravada e parte das imagens e trechos de áudio 

serão usados para propósitos acadêmicos e publicação em jornais e outros veículos 

acadêmicos  

• Trechos da entrevista e algumas imagens farão parte do relatório final de pesquisa, 

mas em nenhuma circunstância as identidades (e características de identificação) 

serão reveladas. 

 

 

Pesquisadora Principal: Adriana Schneider Dallolio – Telefone de contato (11)98957 3699 

 

 

________________________________________   ___________________ 

Assintaura do Participante/Responsável    Data 

 

Nome da criança em caso de assintaura do Responsável: __________________________ 

 

________________________________________   ___________________ 

Assinatura da Pesquisadora      Data 

 


