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a de desaprender, de deixar trabalhar o remanejamento imprevisível que o esquecimento 

impõe à sedimentação dos saberes, das culturas, das crenças que atravessamos. Essa 

experiência tem, creio eu, um nome ilustre e fora de moda, que ousarei tomar aqui sem 

complexo, na própria encruzilhada de sua etimologia: sapientia: nenhum poder, um pouco de 

saber, um pouco de sabedoria, e o máximo de sabor possível. 
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RESUMO 

 

 

SANTOS, Núbia de Oliveira. Quando “menos” é “mais”: a criança e seu aniversário. 2013. 

265 f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013. 

 

 

Esta tese teve por objetivo compreender a relação da criança com seu próprio 

aniversário, considerando o aniversário como ―experiência‖ e comemoração. Em um primeiro 

momento, aborda o tema do aniversário ao longo da história, como este se apresenta em 

diferentes campos da cultura, analisando de que forma elementos como convite, bolo, tema e 

brindes tornam-se constituintes dessa efeméride. Tal análise adota como referência os estudos 

de Régine Sirota, Jean-Claude Schmitt, Christian Heslon, Françoise Lebrun e Alain 

Montandon. Em um segundo momento, transpondo a perspectiva da ―alteridade‖ tal como 

proposta por Mikhail Bakhtin e Marília Amorim para o campo da pesquisa com crianças, 

apresenta sentidos compartilhados com crianças sobre a experiência de seu aniversário. O 

trabalho de campo adotou como principais estratégias metodológicas entrevistas individuais e 

em grupo com crianças de idade entre 4 e 10 anos, e observação de diferentes festas de 

aniversário, cujos relatos são trazidos para o texto como ―imagens dialéticas‖, seguindo a 

orientação de Walter Benjamin. O aniversário, compreendido na perspectiva da criança 

primeiro como ―festa‖ e depois como ―condição para crescer‖, é analisado neste trabalho com 

base nas vozes das crianças, sua relação com o tempo e com o tema do aniversário. É trazido 

como contínuo de mudanças, manifestado pelo pertencimento a determinada idade 

cronológica que toma como referencia parâmetros de comportamento socialmente 

estabelecidos. A interlocução com as crianças e o estudo teórico mais aprofundado apontaram 

para a complexidade da temática, que se apresenta socialmente situada entre a noção de 

espetáculo, fenômeno abordado por Guy Debord, e a ideia de simplicidade, isto é, os 

pequenos gestos que desenham silenciosamente a experiência e buscam formas sutis para 

comunicá-la, como postula Benjamin. Assentado na premissa de que ―menos pode ser mais‖, 

este estudo abre mão de estabelecer uma fácil e determinista relação de oposição entre 

espetáculo e simplicidade. Em vez disso, aceitando o desafio de Walter Benjamin e Win 

Wenders, aposta na riqueza das contradições que se colocam entre estes como um desvio 

metodológico que convide a uma reflexão crítica, aguçando o olhar para diferentes 

comemorações de aniversários e buscando nelas estilhaços de histórias.  
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RÉSUMÉ 
 

 

SANTOS, Núbia de Oliveira. Lorsque « moins » est « plus »: l'enfant et son anniversaire. 

2013. 265 f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013. 

 

 

L'objectif de cette thèse a été la compréhension de la relation de l'enfant avec son 

propre anniversaire, en tenant compte de l'événement en tant qu'"expérience" et célébration. 

Dans un premier moment elle traite le sujet de l'anniversaire au long de l'histoire comment il 

se présente dans différents champs de la culture, en analisant de quelle manière des éléments 

tels que la carte d'invitation anniversaire, le gâteau, le thème de la fête d'anniversaire et 

contre-cadeaux deviennent-ils composants de cette éphéméride. Les études de Régine Sirota, 

Jean-Claude Schmitt, Christian Heslon, Françoise Lebrun et Alain Montadon sont adoptés 

comme références de telle analyse. Dans un deuxième moment, transposant la perspective de 

"l'altérité" telle que proposition de Mikhail Bakhtin et Marília Amorim pour le champ de 

recherche avec enfants présente des sens communs avec enfants sur l'expérience de son 

anniversaire. Le travail de champ a adopté comme principales stratégies méthodologiques des 

entretiens individuels et en groupe parmi des enfants d'âge entre 4 et 10 ans et observation de 

différentes fêtes d'anniversaire, dont les résultats sont mis dans le texte comme des "images 

dialectiques", suivant l'orientation de Walter Benjamin. L'anniversaire, compris dans la 

perspective de l'enfant premièrement comme "fête", en suite comme "condition de croître", 

est analysé dans ce travail basé aux paroles des enfants, leur relation au temps et au thème de 

l'anniversaire. Il est améné comme continu de changements, exprimé par l'appartenance à un 

âge chronologique particulier qui prend comme référence paramètres de comportement 

socialement établis. L'interlocution avec les enfants et l'étude théorique plus profond pointent 

pour une complexité du sujet qui se présente socialement situé entre la notion de le spetacle, 

phénomène discuté par Guy Debord, et l'idée de simplicité, c'est-à-dire, les simples gestes qui 

dessinent silencieusement l'expérience et cherchent manières subtiles pour les communiquer, 

comme postule Benjamin. Convenu dans la prémisse de que "moins peut être plus" cet étude 

renonce á établir une facile et déterminée relation d'oposition entre spetacle et simplicité. 

Plutôt, en acceptant le défi de Walter Benjamin et Win Wenders il parie sur la richesse des 

contributions qui se mettent entre ceux-ci comme une déviation méthodologique qui fait 

invitation à une réflexion critique et aiguise le regard pour les différentes célébrations 

d'anniversaires et y cherchent fragments d'histoires.  

 

 

Mots-clé: Anniversaire. Enfant. Célébration. Expérience. Fête. Simplicité. Spectacle. 
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INTRODUÇÃO: “MENOS VOCÊ, PORQUE HOJE É SEU ANIVERSÁRIO” 

 

 

Todas as belas palavras são suscetíveis de mais 

de uma significação. Quando uma bela palavra 

apresenta um sentido mais belo que aquele do 

autor, é preciso adotá-lo. 

J. Joubert / Benjamin 

 

 

Quando criança, não sei exatamente quanto tempo antes do dia do meu aniversário 

começava a vivê-lo. Sei que, das lembranças das comemorações, sempre organizadas pela 

minha mãe, guardo na memória as situações que me preparavam para aquele momento. Até 

chegar o dia exato do meu aniversário, eu o vivia intensamente por meio da minha mãe que 

sempre dizia: ―você está perto de nascer de novo, de ficar nenezinho!‖ A minha mãe 

trabalhava como costureira, e o dia do aniversário era o dia de vestir uma roupa nova. Mas, ao 

contrário das pessoas para quem ela costurava, não tínhamos a revista para ver o modelo, ele 

era ou inventado pela minha mãe, ou copiado da vitrine de alguma loja por onde ela passava, 

ou tirado do modelo da filha de alguma vizinha, que algumas vezes eu ia buscar emprestado 

para ela reproduzir. Quando não era possível ver o modelo antes de a minha mãe costurá-lo, a 

surpresa de como a roupa ficaria no dia do aniversário era motivo mais de ansiedade do que 

de alegria.  

Minha mãe comprava um tecido, mas eu só descobria como era o modelo da roupa 

depois de pronta, assim, não gostava de provar enquanto ela costurava. Lembro-me do 

sentimento de frustração de ver somente pedaços de pano colados ao meu corpo, cheios de 

alfinetes. Eu acompanhava a produção da minha mãe sofrendo a cada prova, era difícil 

acreditar que aquilo iria tomar forma e ficar bonito até os últimos arremates. Mas sempre 

ficava, sempre ficava lindo! No dia do meu aniversário, eu era uma ―mocinha‖ ficando mais 

velha, paradoxalmente, minha mãe me tratava sempre como nenezinho, revivendo o dia do 

meu nascimento. A minha mãe repetia: ―está chegando a hora de você nascer!‖. 

 O processo de feitura do bolo também me seduzia, pois tenho a lembrança de 

ficarmos, eu e meus irmãos, em volta da minha mãe, ansiosos enquanto ela mexia a massa do 

bolo. Esperar para passar o dedo no recipiente ou lamber a colher de pau era um ritual que 

acontecia todas as vezes que a minha mãe fazia um bolo. Os menores lambiam a colher, os 
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maiores, o recipiente. Mas, em dia de aniversário, a minha mãe sempre fazia dois bolos, o que 

tornava a nossa alegria maior. No primeiro bolo, o grupo dos maiores ficava com o recipiente, 

e o dos menores, do qual eu fazia parte, com a colher. No segundo bolo, a gente trocava. 

Quando tinha confusão, pois todos queriam ficar com a parte maior, a minha mãe colocava 

tudo dentro da pia e enchia de água, para a nossa frustração. Mas o cheiro de bolo assando, a 

mesa arrumada e a roupa nova são, ainda hoje, lembranças que marcam o dia do meu 

aniversário. 

As nossas festas eram sempre com bolos sem enfeites e uma vela. Alguns amigos 

eram convidados informalmente uns dias antes do aniversário e outros, na hora da festa. Eu 

acompanhava a minha mãe que dizia aos vizinhos: ―amanhã deixe os meninos irem lá em casa 

que eu vou fazer um bolinho pra Núbia!‖. 

 Essas comemorações de aniversário sempre começavam muito cedo porque tínhamos 

hora marcada para dormir, 19 horas. As crianças chegavam, os presentes eram abertos ali 

mesmo na frente de todos. Ganhar e dar sabonete de presente era muito comum. Lembro que, 

até os 10 anos, quando era convidada para um aniversário de última hora, como a minha mãe 

fazia com os meus amigos, ia logo ao armário pegar um sabonete, embrulhar num lindo papel 

de presente e chegar orgulhosa na festa, pois não era de bom tom aparecer de mãos vazias.  

No meu aniversário, batíamos parabéns assim que as crianças chegavam. Eu apagava a 

vela e cada um recebia um pedaço de bolo e um copo de suco. Quem ganhava saía correndo 

para comer e depois brincar. Era lei: ninguém podia pegar a fila duas vezes, exceto se fosse 

para levar um pedaço de bolo para a mãe. Sempre ficava um adulto de olho para fiscalizar 

quem já tinha comido. Depois, era só brincar na rua. 

Assim, as lembranças que guardo dos meus aniversários na infância, junto com meus 

irmãos, são sempre de dias especiais, quando não, dias diferentes. Nem sempre tivemos 

comemorações de aniversário, mas, ainda assim, aqueles sempre foram dias diferentes e 

especiais, muito especiais. 

Nascida e criada em Salvador e filha de pais oriundos de uma pequena cidade do 

interior da Bahia, retornar ao cenário da minha vida de criança no contexto dos meus 

aniversários, significa também trazer à tona vivências de normas e regras disciplinadoras 

muito comuns à infância nordestina daquela época. A rígida autoridade na figura do meu pai, 

herança dos meus avós por ele reproduzida na forma de práticas ritualizadas, marcaram a 

minha infância. Quando menina, vivi alguns ritualismos disciplinadores dos meus pais que só 

eram alterados no dia dos aniversários. Um deles, já citado, a hora determinada para dormir, 

19 horas, quando eu e meus três irmãos éramos obrigados a ir para a cama. Meu pai tocava 
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um estranho instrumento de sopro que mais tarde soube que era uma corneta de plástico, um 

brinquedo. Quando meu pai pegava aquele instrumento, sabíamos que era o sinal para nos 

retirarmos, ele ficava em pé à nossa frente fazendo aquele som, e íamos em fila, seguindo-o 

até o quarto, marchando! Meu irmão caçula, na época, ainda não participava da ―marchinha‖.  

Depois de um tempo já acomodados, minha mãe ia nos cobrir, dar um beijo de boa 

noite e pedir silêncio, pois meu pai odiava algazarras na hora de dormir. Mais tarde, esse 

ritual sofreu mudanças. Meu pai passou a chamar cada um pelo primeiro nome e por ordem de 

idade e completava: ―vão se dormir!‖. Dizia sempre com voz grave. Anos mais tarde, a voz do 

meu pai foi substituída pela Voz do Brasil, programa escutado todos os dias no rádio. Quando 

tocava aquela musiquinha, meu pai só olhava para nós, aquele olhar já era suficiente para 

sabermos que era hora de se dirigir para a cama. Entretanto, ir para a cama não significativa 

exatamente dormir, mas, nos primeiros anos, escutar as conversas dos adultos, no outro 

cômodo, separado apenas por uma cortina. Mais a frente, sons tradicionais foram substituídos 

pelos da televisão.  

A chegada desse aparelho em nossa casa tornou esse ritual da hora de dormir muito 

mais difícil. Deitar-se com a TV ainda ligada era um martírio. Caminhávamos bem devagar 

até chegar à cama – hoje penso –, prolongando ao máximo os últimos minutos de ficar de 

olho na tela. Separados por uma cortina, havia um lugarzinho no cantinho da cama que dava 

para ver um pedaço da tela da televisão, era o nosso segredo, sempre brigávamos por aquele 

lugarzinho e, para não fazer barulho, terminávamos revezando. Lembro-me da posição 

desconfortável e também do dia em que minha irmã desequilibrou-se, caindo no chão e 

assustando a todos. 

O lugar da disciplina na hora de dormir marcou nossas vidas de diferentes maneiras. 

Revisitar esses momentos hoje, entre os irmãos, é motivo de risos na família, mas, ao mesmo 

tempo, o riso reserva o sentimento de impotência diante das ordens do nosso pai. Por outro 

lado, fomos, na época, e somos, ainda hoje, salvos pelos dias dos nossos aniversários.  

Sempre que acionamos essas lembranças, somos tomados pelo prazer de recordar o 

empoderamento que nos era dado por conta daquele dia em nossas vidas. Os adultos eram 

mais amáveis, os abraços e os beijos eram constantes, éramos alvos das perguntas sobre 

quantos anos estávamos fazendo.  

Contudo, o inusitado do dia não acabava ali, pois o aniversariante, além de excluído 

do ritual disciplinar, também recebia uma significativa quantia em dinheiro, o que – hoje 

penso – era uma forma de nos colocar em um lugar de responsabilidade e de maturidade. Mas 

o melhor de tudo era quando o dia ia terminando. Nesse caso, parecia longo, pois, 
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contraditoriamente, era no ritual que o findava que o poder do aniversário revelava-se. 

Chegada a hora de dormir, meu pai falava o nome de todos os que não faziam aniversário 

naquele dia e os mandava dormir, olhava para o aniversariante e dizia: ―menos você, porque 

hoje é seu aniversário‖. 

 Poder ver televisão até sentir sono parecia ser o nosso grande desejo, ver os irmãos 

irem dormir enquanto se podia ficar acordado colocava-nos num lugar privilegiado e dava-nos 

a dimensão da importância daquele dia. O dia do aniversário era, para nós, sem dúvida, um 

dia de liberdade.  

 

 

Quando “menos” é “mais”  

 

 

A vida [...] não afeta um enunciado de fora; ela 

penetra e exerce influência num enunciado de 

dentro, enquanto unidade e comunhão da 

existência que circunda os falantes e unidade e 

comunhão de julgamentos de valor 

essencialmente sociais, nascendo deste todo sem 

o qual nenhum enunciado inteligível é possível. A 

enunciação está na fronteira entre a vida e o 

aspecto verbal do enunciado; ela, por assim dizer, 

bombeia energia de uma situação da vida para o 

discurso verbal, ela dá a qualquer coisa 

linguisticamente estável o seu momento histórico 

vivo, o seu caráter único. Finalmente, o 

enunciado reflete a interação social do falante, do 

ouvinte e do herói como o produto e a fixação, no 

material verbal, de um ato de comunicação viva 

entre eles. 

Voloshinov/Bakhtin 

 

Menos você, porque hoje é seu aniversário! Por muitos anos ouvi do meu pai essa 

frase dirigida a mim ou a meus irmãos nos dias de nossos aniversários. Retomá-la no presente 
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para abrir a reflexão sobre a minha experiência com esse dia requer um olhar mais atento 

sobre ela e uma breve reflexão sobre o sentido da palavra menos naquele contexto. Menos, no 

dicionário Aurélio, significa inferior em condição ou posição; aquilo que tem menor 

importância; o que é mínimo; menor quantidade ou intensidade. Entretanto, a fala, como 

afirma Bakhtin (1992), não é somente articulação das palavras. Ele nos ensina que toda 

palavra é signo e, como tal, concretiza-se no fluxo da interação verbal, ganhando diferentes 

significados, de acordo com o contexto em que surge, sendo produzida no curso da 

linguagem. Assim, a língua é uma prática viva, e a palavra, enquanto signo, é empregada nas 

diferentes enunciações dos locutores, não apenas como item dicionarizado, ―pois não são 

palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou mentiras, coisas boas ou más, 

importantes ou triviais, agradáveis ou desagradáveis, etc.‖ (BAKHTIN, 1992, p.95). A 

palavra menos, no contexto do meu aniversário, tinha outro significado, o sentido da palavra 

menos, na enunciação do meu pai, configurava o meu dia de liberdade, colocava-me em 

posição superior, a posição de aniversariante. Nesse dia, menos é mais.  

Quando surge a ideia de aniversário? De onde se deve partir para se começar a estudar 

um tema? Qual seria o início primordial do tema que proponho? Se pensarmos na perspectiva 

da gênese, qual seria a origem do aniversário? Para Benjamin (1984), a origem não significa 

uma gênese: ―A origem, apesar de ser uma categoria totalmente histórica, não tem nada a ver 

com a gênese. O termo origem não designa o vir-a-ser daquilo que se origina, e sim algo que 

emerge do vir-a-ser e da extinção‖ (BENJAMIN, 1984, p. 67). Para ele, a origem só pode ser 

pensada a partir da ruína, na medida em que essa se oferece como movimento de produção do 

novo, como um despertar de algo já adormecido, a ruína é o que sobra de um todo maior que 

desapareceu e que jamais poderá ser reconstruído. A origem, assim, não tem um ponto fixo 

determinado, ela pode estar em qualquer lugar, não necessariamente no início. Pode estar 

muito mais na questão do que naquilo que está antes dessa questão ser formulada. A origem, 

assim, encontra-se no curso do vir a ser e leva consigo o material produzido. Ela se lança em 

direção ao novo. Nesse sentido, o originário é pensado, levando em conta seu caráter de 

restauração e de reprodução, pautado na incompletude e no inacabamento. No meu trabalho, a 

ideia de ruína está mais ligada à apresentação das supostas ―verdades‖ invocadas, e a gênese, 

a formulações de indagações sobre as ―verdades‖ que envolvem o tema do aniversário de 

crianças e sobre como transformar essa experiência em pergunta. 

Assim, a minha experiência do aniversário de infância, que existe na junção dos cacos 

da minha memória, seria uma ruína, na medida em que evoca uma experiência irrepetível tal 
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como foi, mas, ao mesmo tempo, uma origem, na medida em que, a partir também dessa 

evocação, é que vou pensar sobre o tema do aniversário.  

O que é para a criança a experiência do aniversário hoje? Valendo-me da memória do 

passado como foco para iluminar o presente, vou juntando os fragmentos da minha história 

para compreender de onde nascem as minhas questões. A minha própria história seria, assim, 

o relampejar, o ―salto do tigre‖ em direção ao passado para compreender o significado do que 

é fazer aniversário para uma criança na contemporaneidade: essa é a questão central que 

orienta esta tese, e considero isso como um desvio metodológico.  

Olhar para ―a experiência do aniversário‖ como um tema de investigação implica, 

como em toda pesquisa científica, um longo caminho. Entretanto, antes de percorrer esse 

caminho, cabe indagar: quando um tema se torna uma questão? A resposta a essa pergunta 

está permeada pela ideia de que nenhum tema é totalmente distanciado do pesquisador e a 

busca por conhecê-lo significa também levar em conta as diferentes formas como ele pode ser 

apresentado. Por outro lado, o desejo de apreender o seu tema como um todo precisa embasar 

a busca do pesquisador.  

Embora não seja possível abarcar todas as linhas de reflexão sobre um tema de 

pesquisa, é necessário expor a partir de que ponto de vista ele será tratado. Desse modo, a 

tentativa de explicitar esse ponto de partida pode ser paradoxal, na medida em que ele nunca 

se apresenta fixo, estático ou isolado: é sempre uma possibilidade, uma intenção, algo que não 

se esgota em si mesmo, tornando a pesquisa uma aventura na qual o único porto seguro é a 

clara delimitação dos caminhos, incluindo a precisão da rota.  

 

 

A memória como desvio metodológico 

 

 

A língua tem indicado equivocadamente que a 

memória não é um instrumento para a exploração 

do passado; é, antes o meio. É o meio onde se deu 

a vivência, assim como o solo é o meio no qual as 

antigas cidades estão soterradas. 

Walter Benjamin 
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Somos isto, fragmentos de passado em 

permanente mudança. As memórias não são 

como livros empilhados em uma biblioteca. Elas 

são reescritas sempre que relembradas. 

Pedro Paulo Monteiro 

 

A experiência do aniversário é, para mim, um tema a ser investigado. E tudo aquilo 

que se torna questão para o pesquisador em ciências humanas está, de alguma maneira, 

incrustado na sua história. Assim, nenhum objeto de pesquisa lhe é completamente estranho, 

ainda que o seu estranhamento seja o que permita a condição de pesquisá-lo. Dessa forma, o 

caminho aqui escolhido para a construção de tal objeto começa na busca da compreensão do 

tema na minha história de vida.  

Em ―escavando e recordando‖, Benjamin diz:  

 

Quem pretende se aproximar do próprio passado soterrado deve agir como um 

homem que escava. Antes de tudo, não deve temer voltar sempre ao mesmo fato, 

espalhá-lo como se espalha a terra, revolvê-lo como se revolve o solo. Pois fatos 

nada são além de camadas que apenas à exploração mais cuidadosa entregam aquilo 

que recompensa a escavação. Ou seja, as imagens que, desprendidas de todas as 

conexões mais primitivas, ficam como preciosidades nos sóbrios aposentos de nosso 

entendimento tardio, igual a torsos na galeria do colecionador. E certamente é útil 

avançar em escavações segundo planos. Mas é igualmente indispensável a enxadada 

cautelosa e tateante na terra escura. E se ilude, privando-se do melhor, quem só faz o 

inventário dos achados e não sabe assinalar no terreno de hoje o lugar no qual é 

conservado o velho. (BENJAMIN, 1995, p. 239). 

 

Portanto, escavar e recordar as minhas memórias de infância para delinear o meu 

objeto de conhecimento exige, como propõe o autor, assinalá-lo no terreno do hoje. Ao olhar 

para dentro em busca do passado, trago a memória como uma forma alternativa de reconstruí-

lo, restaurando socialmente o tema no presente. Assim, a evocação de memórias da infância e 

de experiências do passado ocupa um lugar privilegiado na compreensão, pois pressupõe 

assumir que, na história do conhecimento produzido pelo pesquisador, há sempre entrelaçada 

uma parte da sua própria história.  

Nesse sentido, o rememorar configura-se, nesta tese, como um desvio metodológico, 

pois não só revela uma possível forma de olhar o tema, mas declara a partir de que lugar da 

experiência o objeto está sendo olhado.  

Walter Benjamin, em sua concepção de história, ensina-nos que o passado precisa ser 

olhado a partir do encontro com o presente, e que tal encontro propõe uma revolução na 

maneira como o pensamento se constrói. Somente uma mudança conceitual na forma de 
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pensar permite a construção de uma nova concepção e de uma ideia diferente de tempo e de 

história. Como construção, a história está sujeita a novas origens, pois é sempre inacabada, 

incompleta e descontínua. 

Em Infância em Berlim, por volta de 1900, texto produzido entre 1932 e 1933, a partir 

de fragmentos apresentados em forma de rememoração, o conceito de infância está centrado 

também no conceito de memória. Benjamin apresenta uma narrativa que mistura ficção e 

elementos autobiográficos, em que memória individual e experiência coletiva estão 

imbricadas, possibilitando uma reflexão sobre o sentido de rememorar. Indo em direção 

contrária ao historicismo que, em uma visão evolucionista do progresso, considera a história 

como um continuum, o rememorar para Benjamin, significa colocar o presente numa situação 

crítica, resgatar a memória dos oprimidos. Em Teses sobre o conceito de história, texto de 

1940, Benjamin (1984, p. 224) diz: 

 

Articular historicamente o passado, não significa conhecê-lo ―como ele de fato foi‖. 

Significa apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela relampeja no momento de 

um perigo [...]. O dom de despertar no passado as centelhas da esperança é 

privilégio exclusivo do historiador convencido de que também os mortos não estarão 

em segurança se o inimigo vencer. E esse inimigo não tem cessado de vencer. 

 

No processo de rememoração, reconstrói-se o passado, que está longe de ser algo 

estático, não do modo como ele foi, mas podendo sobrevir no presente e ser recriado. Para 

Benjamin, essa forma de olhar para o passado seria uma maneira de combater o conformismo. 

É nessa perspectiva que arrisco lançar-me no exercício de rememoração sobre a forma de 

relacionar-me com o dia do aniversário para compreender como as crianças o percebem. Essa 

rememoração, que carrega em si uma dimensão crítica e política da memória, resgata uma 

parte do meu passado e autoriza-me uma reapropriação dos acontecimentos, não da maneira 

como ocorreram, mas da forma como se apresentam no presente, para ressignificá-lo, colocá-

lo em uma situação crítica e tomá-lo enquanto outra maneira de fazer ante esse tema, ao 

transformá-lo em questão de pesquisa.  

Para Gagnebin (2009, p. 84), não há começo nem fim absolutos na narração que 

fazemos de nós mesmos, ―o discurso que temos a respeito do nosso passado, é inseparável da 

dialética entre antecipação e retrospecção que guia os nossos projetos de existência e sua 

retomada rememorativa‖. Para a autora, são as ações e narrativas de outros que detêm a 

história da nossa concepção, do nosso nascimento e da nossa morte. Assim sendo, cabe 

ressaltar que frações dos fragmentos memorialísticos aqui apresentados foram trazidas 

também de ações narrativas dos meus pais e irmãos.  
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Eis a questão 

 

 

A busca do conhecimento científico tem, na história do seu próprio percurso, a ideia 

de uma construção racional. O conhecimento pressupõe a busca da verdade, e a discussão 

sobre a legitimidade do método científico, hegemônica compreensão dessa busca, é, há muito, 

sustentada pelas ideias positivistas de progresso. Além disso, essa discussão a vê de maneira 

linear, portanto, previsível e objetiva. 

Walter Benjamin (1984), em contraponto a essas ideias que tomam a realidade 

empírica como um caminho garantido para o conhecimento da verdade, afasta-se de uma 

postura evolucionista e propõe, no prefácio de sua obra A origem do drama barroco alemão, 

um método interpretativo de percurso metodológico de aproximação da verdade. 

Gagnebin (2005) levanta uma discussão sobre as ideias de Benjamin, esclarecendo que 

essas prosseguem sobre o valor retórico e heurístico da exposição na filosofia por meio de 

uma teoria de escrita filosófica, mais especificamente na forma do ―tratado‖. Esses, para 

Benjamin, ―podem ser didáticos no tom, mas em sua estrutura interna não tem a validade 

obrigatória de um ensino, capaz de ser obedecido, como a doutrina por sua própria 

autoridade‖ (BENJAMIN, 1984, p.50). 

A distinção clássica entre método de pesquisa e método de exposição é imprescindível 

para Gagnebin (2005) nas redações dos trabalhos universitários. A autora afirma que é na 

exposição e ordenação do material pesquisado que se revelam as contribuições do autor. É na 

sua forma singular de narrar e nas suas escolhas argumentativas que ele reinterpreta a 

profusão do material pesquisado e lança uma nova luz sobre ele. 

A característica metodológica do tratado é, para Benjamin (1984), o método como 

caminho indireto, como desvio. O método como desvio, como afirma Gagnebin (1994, p. 

100), ―é extremamente precioso, pois só a renúncia da segurança do previsível permite ao 

pensamento atingir a liberdade‖. Para Benjamin (2006), na produção de conhecimento, só o 

método como desvio pressupõe novas configurações e infinitos caminhos a seguir: ―o que são 

desvios para os outros, são para mim dados que determinam a minha rota.‖ (BENJAMIN, 

2006, p. 499). 

Assim sendo, os ―descaminhos‖ ampliam o olhar, incluindo diversas formas de 

aproximação com o objeto e, nesse sentido, dizem da chegada do tema em minha vida e do 

desafio assumido de construí-lo enquanto objeto de pesquisa, em que pese a pouca referência 

que se tem dele. 
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Considerando que a trajetória de investigação sobre determinado tema pressupõe a 

indagação de quando ele começa a suscitar interpelações e a demandar ao pesquisador a busca 

de conhecimentos sobre ele, ressalto que a intenção aqui não é a de trazer questões sobre a 

experiência do aniversário como uma gênese primordial, mas uma origem, no sentido de ser 

mais do que um primórdio, uma qualificação para minha questão. 

A primeira vez que o tema do aniversário causou-me inquietação foi durante a 

pesquisa de mestrado
1
. Deparei-me com o tema com a alusão feita por uma criança quando 

pesquisava sobre a relação de crianças com o consumo. Rafaela, 4 anos, me disse o seguinte, 

quando me explicou o porquê de não ter tido festa de aniversário em casa: ―A minha mãe 

falou assim: você não acha mais legal ir pro Mcdonald‘s do que a festa? Aí eu falei assim: eu 

acho!‖ 

Inquietar-se pode ser o primeiro passo para o surgimento de indagações, entretanto, 

para que isso se transforme em questão de pesquisa, é necessária uma pergunta. Apesar de 

compreender que a pesquisa nasce de uma questão, é assertivo dizer que tal questão não é, de 

início, clara ao pesquisador.  

Para Bakhtin (1981, p. 73), 

 
Somente quando contrai relações dialógicas essenciais com as ideias dos outros é 

que a ideia começa a ter vida, isto é, a formar-se, desenvolver-se, a encontrar e 

renovar sua expressão verbal, e gerar novas ideias. O pensamento humano só se 

torna pensamento autêntico isto é ideia, sob as condições de um contato vivo com o 

pensamento dos outros, materializado na voz dos outros, ou seja, na consciência dos 

outros expressa na palavra. É no ponto desse contato entre vozes-consciências que 

nasce e vive a ideia.  

 

A minha busca por referências que, de alguma forma, me colocassem mais perto do 

tema esbarrou nas perguntas: como me lançar nesse tema? Que bases de sustentação ele 

encontra? De onde partir? Como se constrói culturalmente? A feitura desta tese deu--me a 

dimensão do lugar criador que demarca a originalidade do pesquisador. Por outro lado, estou 

ciente de que essa criação não se desenvolve de maneira isolada, pois todo tema é também 

composto pelas diferentes formas como é visto nos distintos campos em que ele se situa.  

De outra parte, para pesquisar é preciso explicitar o tema que se pretende estudar. Tal 

explicitação pode trazer implicações para o pesquisador, pois, quando se olha para 

determinado tema, passa-se também a ser visto através dele. O ―fazer aniversário‖ está 

presente na cultura, e mencioná-lo como assunto a ser pesquisado exigiu disponibilidade para 

                                                 
1
 SANTOS, Núbia de Oliveira. Infância, práticas culturais e consumo: um olhar sobre crianças e adultos numa 

escola pública. Dissertação (Mestrado em Educação), Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

Rio de Janeiro, 2005. 



31 

 

ouvir as inúmeras informações que me chegavam e para receber os diferentes elementos que 

envolvem essa prática (convites, lembranças, fotos, ideias de comemoração). Aos poucos, fui 

percebendo a sua amplitude e observando-o como objeto cultural, fui me dando conta da sua 

complexidade, em função dos múltiplos caminhos em que se desdobrou.  

Diante dessas diversas possibilidades, na medida em que implicam questões de 

inúmeras ordens (subjetiva, filosófica, jurídica, pedagógica, de mercado etc.), debruçar--me 

sobre as diferentes formas como ele se apresenta na vida cotidiana exigiu que me 

desvencilhasse de minhas convicções e abandonasse a discursividade linear que enviesa o 

percurso, para ter êxito em construir meus próprios sentidos. Tal movimento reside na minha 

não indiferença em relação ao tema, significa reconhecer o lugar da minha ―assinatura‖ na 

perspectiva bakhtiniana de ―ato responsável‖. ―Eu ajo com toda a minha vida, e cada ato 

singular e cada experiência que vivo são um momento do meu viver – agir‖ (BAKHTIN, 

2010, p.44). Busco, assim, colocar nessa escrita o meu lugar de pesquisadora como um lugar 

de ―participação responsável‖, pois entende Bakhtin que compreender um objeto significa 

compreender o dever em relação a ele. Esse lugar pressupõe também não perder de vista o 

reconhecimento do outro como aquele que cria e participa da história social, história essa que 

é parte da minha condição pessoal, abarcada pela união do que é singular e do que é universal. 

 
Do ponto de vista do ato, tomado em seu todo indivisível, não há nada que seja 

subjetivo e psicológico. Na sua responsabilidade [respondibilidade], o ato apresenta 

em si sua própria verdade [pravda] como algo para ser acabado – uma verdade que 

une os momentos subjetivos e psicológicos, da mesma forma que une o momento do 

que é universal (válido universalmente) ao momento do que é individual (real). 

(BAKHTIN, 1993, p.29 apud SOUZA, 2002, p. 59). 

 

Dessa forma, a minha escrita enquanto ato é o conhecimento em forma de 

reconhecimento da materialidade da palavra. Assumo, nesse sentido, meu papel ativo e 

comprometido, que altera e é alterado pelo lugar que ocupo no meu grupo social, na minha 

história familiar e profissional e que, portanto, fará dele um processo singular. Nesse agir 

comprometido de cada sujeito de que nos fala Bakhtin, habita a sua assinatura, intimando-o à 

responsabilidade e à responsividade.  

Em seu belo texto Arte e Responsabilidade, Bakhtin (2003) olha a ciência, a arte e a 

vida como domínios da cultura humana que, embora possam estar lado a lado,  relacionam-se, 

muitas vezes, de forma mecânica. O autor reconhece que essas não são uma unidade, mas 

defende uma unicidade entre elas na pessoa do indivíduo: ―A ciência, a arte e a vida só 

adquirem unidade no indivíduo que os incorpora a sua própria unidade‖ (BAKHTIN, 2003, p. 

XXXIII). 
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Para ele, só a unicidade da responsabilidade garante o nexo interno entre os elementos 

do indivíduo. A unicidade, nesse sentido, diz respeito à responsividade do homem frente à 

vida, seu compromisso social, sua posição ética e política.  

Buscando conferir aos meus estudos essa unidade que se tece entre a vida, a arte e a 

ciência, organizei os capítulos desta tese da forma que exponho a seguir.  

No primeiro, apresento como o aniversário aparece nos diferentes campos da cultura e 

como esse fenômeno sofreu transformações ao longo do percurso histórico, adotando como 

interlocutores autores como Régine Sirota, Jean-Claude Schmitt, Christian Heslon, Françoise 

Lebrun e Alain Montandon.  

No segundo, trago uma reflexão sobre pesquisa com crianças (PEREIRA; MACEDO, 

et al 2012) a partir de uma perspectiva da ―alteridade‖ abordada por Mikhail Bakhtin e 

Marília Amorim. As estratégias metodológicas foram constituídas por entrevistas individuais 

e em grupo com crianças entre 4 e 10 anos e observação de diferentes festas de aniversário.  

No terceiro, apresento e analiso as entrevistas com as crianças, trazendo os sentidos 

com elas compartilhados sobre a experiência do seu próprio aniversário. 

No quarto capítulo, abordo a observação de diferentes festas de aniversário, cujos 

relatos são trazidos para o texto como ―imagens dialéticas‖, seguindo a orientação de Walter 

Benjamin. 

No quinto, trago uma análise da temática, que se apresenta socialmente situada entre a 

noção de espetáculo, conceito abordado por Guy Debord, e a ideia de simplicidade, 

compreendidas não como oposição, mas pensadas a partir das contradições que podem ser 

encontradas entre elas. Adotadas como desvio metodológico, tais contradições buscam uma 

reflexão crítica sobre os sentidos que a comemoração dos aniversários assume para a criança e 

sobre o lugar que ocupa na experiência da criança contemporânea. 
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1 EM FOCO O ANIVERSÁRIO: SEGUINDO O TEMA DE PESQUISA 

 

 

Aprendemos a nos proteger dos nossos 

conhecimentos de infância, da época em que 

tínhamos bastante confiança em nossos olhos e 

em que o que víamos determinava nossa 

concepção de nós mesmos e da pátria. 

Win Wenders 

 

 

Aniversário em nossa sociedade é um tema que afeta a todos, entretanto, os estudos 

sobre os seus significados são poucos e esparsos, principalmente na literatura acadêmica 

brasileira. Pela minha experiência nessa pesquisa posso afirmar que este é um tema de difícil 

acesso pelos meios que hoje são possíveis à busca acadêmica. Assim, organizo este capítulo a 

partir dos campos da cultura onde encontrei produção sobre o tema: estudos acadêmicos, 

mídia, livros destinados a crianças e astrologia. 

Para que a minha jornada fosse ganhando contornos, fui em busca de uma revisão 

bibliográfica que me permitisse apresentar um estudo teórico sobre o tema, fui à procura de 

um estado da arte que me desse outras possíveis vertentes para pensar o aniversário. Posso 

afirmar também que a revisão bibliográfica encontrada se refere mais especificamente ao 

aniversário como comemoração. Desta forma, trago aqui para começar, o mapeamento de 

alguns estudos acadêmicos encontrados. 

Belli (1998) analisa a tecnificação enquanto um aspecto do cotidiano que se impõe 

como modelo para as aspirações não só das crianças, mas também dos seus pais. Traz as 

festas de aniversário infantis para pensar a criança na sociedade capitalista, afirmando que 

cada vez mais a superabundância da técnica se sobrepõe ao lugar do contato com o outro, da 

experiência e da descoberta. Assim, a sociedade capitalista, em uma perspectiva de futuro 

consumidor, constrói mecanismos que expõem a criança a processos de subjetivação 

apresentados pela televisão, onde as produções espetaculares são transportadas para as festas 

infantis. A autora parte da constatação da existência de uma indústria organizada, 

especializada em festas infantis que ―[...] vem conferindo aos aniversários de crianças ares de 

superprodução‖. (BELLI, 1998, p.179, grifos da autora). Em seu estudo, as falas das mães 

entrevistadas revelam entre outras questões a de que a realização de belas festas muitas vezes 
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se torna uma obrigação social, na medida em que acontecem em função de que ―[...] todos 

fazem, eu não vou ficar a trás, sendo a questão da competição forte e bem estimulada [...]‖. 

(BELLI, 1998, p.180, grifos da autora). 

Também Boruchovitch (2003), na mesma perspectiva de Belli (1998), traz uma 

abordagem a partir da observação de festas infantis e apresenta todo um repertório da 

dinâmica dessas festas para pensar criticamente o contexto contemporâneo em que estão 

inseridas. Pais tomados pelo mercado de trabalho, exiguidade do tempo, crianças 

sobrecarregadas de tarefas e relações em que, muitas vezes, o afeto é substituído por objetos.  

Embora parta de um olhar generalizado sobre a criança, sendo necessário situá-la em um 

determinado grupo social, o estudo de Boruchovitch (2003) permite pensar sobre o lugar dos 

pais no que diz respeito às comemorações de aniversários de seus filhos. A crítica de 

Boruchovitch (2003) sobre as mega-festas reside, entre outras coisas, no lugar ocupado pelo 

adulto que a organiza. Suas ideias corroboram com as de Belli (1998) quando afirma que ―[...] 

a regra parece ser a minha festa tem que ser muito melhor do que a do amiguinho do meu 

filho” (p. 149, grifos da autora). O adulto como aquele que idealiza a festa é visto pela autora 

como o seu dono, pois ao questionar o papel da criança nessas comemorações traz um 

contexto em cuja base está a importância do ―ter‖ na definição da subjetividade.  

O tema do aniversário na perspectiva institucional escolar é trazido na dissertação de 

mestrado de Michelli (2006). A autora estuda o caso específico de uma instituição situada em 

uma cidade do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, na qual ocorre a passagem das crianças do 

Maternal I para o Maternal II tomando o dia do aniversário como referencial. Neste estudo, a 

idade cronológica da criança aparece como o fator determinante para esta passagem e 

demarca sua mudança não apenas para outro grupo etário, mas também para a turma escolar 

subsequente. A comemoração do aniversário da criança ou a simples entoação da melodia 

―Parabéns a você‖ expressa o ritual da sua passagem para outro grupo como está explícito na 

fala da coordenadora, citada no trabalho: 

 
Quando a criança atinge a idade de três anos, sua turma – Maternal I – juntamente 

com suas educadoras festejam seu aniversário. Assim afirmou a Coordenadora da 

instituição: ―quando a criança completa três anos, no dia que ela faz três aninhos é 

feita uma festa, cantado parabéns. Tem o bolo, com a vela, balão, o que é de praxe, 

culturalmente aqui na nossa região falando. Faz-se isso e, no outro dia, logo ela está 

na outra sala‖. Vemos essa comemoração como um ritual para o seu remanejamento. 

Ressaltamos que nem todas as crianças festejam os seus três anos com uma festa 

com bolo, balões e guloseimas, pois isso também depende da condição financeira 

dos seus pais. No entanto, para todas, é cantado o ―Parabéns a você‖. É um marco na 

vida da criança. Esta é a referência que ela terá como o final da sua trajetória de 

convívio com colegas e educadoras no Maternal I e, consequentemente, a indicação 

de que a construção da sua história terá continuidade num outro grupo, com outras 
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educadoras, outras crianças e uma rotina diária diferenciada. (MICHELLI, 2006, 

p.38). 

 

Neste trabalho percebe-se claramente que o aniversário da criança, enquanto uma data 

cronológica, tanto para estas quanto para os adultos, significava naquele contexto um ritual de 

passagem, pois a criança após aquele dia, seja com comemoração ou não, passava 

imediatamente a fazer parte do outro grupo etário. Como afirma a autora, a frase da 

coordenadora ―você já é grande‖, ouvida inúmeras vezes e repetida pelas crianças assim que 

faziam aniversário, “implica a determinação do lugar, dos amigos, dos educadores, da rotina e 

das novas tarefas que farão parte da vida da criança, a partir do seu aniversário.‖ (MICHELLI, 

2006, p.95). Nesta perspectiva, o dia do aniversário explicitado à criança com festa ou apenas 

cantando os ―Parabéns a você” servia apenas para demarcar o seu desenvolvimento. 

Grava (2005) em sua dissertação de mestrado no campo da hospitalidade
2
, faz um 

estudo sobre os motivos que têm levado as famílias a optarem por bufês para comemorar os 

aniversários dos seus filhos, em detrimento das comemorações antes realizadas nos 

domicílios. A pesquisa foi feita na cidade de Maringá, no Paraná, a partir de um questionário 

aplicado a mães entre 25 e 54 anos, possuindo de 1 a 4 filhos, e que tivessem comemorado 

aniversário de suas crianças em bufê infantil nos últimos 5 anos. A autora parte da hipótese de 

que com a mercantilização da festa de aniversário infantil, devido às grandes produções 

elaboradas no evento, a criança estaria sendo ofuscada enquanto aniversariante e o foco do 

evento sendo dado ao status social da família. Os resultados da sua pesquisa, contudo, não 

confirmaram esta hipótese. Segundo a autora, os principais motivos enunciados que levam as 

mães a optarem por bufês são a praticidade, a adequação do espaço, e a tranquilidade para os 

pais aproveitarem a festa, já que os monitores estariam atentos às crianças. As mães estariam 

buscando assim, funcionalidade e comodidade. Segundo a autora, esta satisfação dos pais em 

relação aos bufês comprova o grande crescimento da hospitalidade comercial. Outro motivo 

constatado pela autora se refere à diminuição dos espaços das residências, uma necessidade 

nas grandes cidades, aliada as demais mudanças nos padrões de vida em sociedade na 

contemporaneidade, quando os pais não têm mais tanto tempo livre para dispor na 

organização de todos os elementos atualmente esperados em uma festa de aniversário.  

Na literatura portuguesa também Ferreira e Rocha (2000) discutem o aniversário 

enquanto prática social revelada nos modos particulares de festejar e a importância destes 

                                                 
2
 Segundo a própria autora hospitalidade pode ser compreendida como um conjunto de comportamento de 

origem elementar da sociedade, onde a mutualidade e a troca entre pessoas, constituem-se em seus principais 

pilares. ―[...] funda-se nos princípio de dar, receber e retribuir, uma continuidade das relações sociais do ser 

humano.‖ (GRAVA, 2005, p. 19). 
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diferentes modos manifestada na infância pré-escolar nos ambientes familiares e educativos. 

A partir de observações de festas de crianças no contexto do Jardim de Infância nos meios 

urbano e rural, as autoras analisam as configurações nos modos de festejar o aniversário na 

família e nas instituições. Olhando para o meio urbano percebem como o elevado grau de 

produção, o planejamento, organização e a previsão antecipada de resultados são revelados na 

forma pública ostentatória de festejar na contemporaneidade. Tal modelo de celebração, como 

afirmam as autoras, se sustenta num conjunto de regras sociais: o convite antecipado, a oferta 

de uma prenda, a oferta de comida pelo aniversariante, os jogos organizados, reproduzindo 

modelos americanos importados de festejar com base na ―[...] McDonaldização e 

Disneyzação que remetem para os fenômenos de globalização, onde a expansão de um 

mercado para a infância é parte integrante.‖ (FERREIRA; ROCHA, 2000, p.3). 

No que se refere às famílias inseridas no contexto rural, as autoras concluíram que 

perceber as diferentes formas de assinalar o aniversário é mais adequado do que referir-se a 

festejos. Aqui aparece uma diferença importante na análise dos aniversários de crianças que é 

demarcada pela situação econômica das famílias. A sinalização dos aniversários das crianças 

oriundas das famílias dos pequenos proprietários rurais e comerciantes era sempre revestida 

da evocação do nascimento da criança, não estando necessariamente acompanhada de 

diferentes formas de festejar. Já entre as crianças oriundas das famílias abrangidas pelos 

rendimentos mínimos, ou seja, filhas dos operários e assalariados, não foram observadas 

alusões ao dia do nascimento da criança. Para as autoras, o festejo do aniversário de uma 

criança tem diferentes significados sociais, variando de acordo com o contexto sociocultural 

das crianças, as diversas concepções de infância, e, por conseguinte, de acordo com as 

diferentes relações estabelecidas entre adultos e crianças, a valorização da infância e do grupo 

de pares nos modos de socialização. E acrescentam que, embora seja a criança o que move tal 

festejo, este também é protagonizado pelo adulto. 

Na literatura francesa, mais especificamente no campo da sociologia da infância, 

encontramos estudos sobre o tema feitos pela pesquisadora Règine Sirota, que, em visita ao 

Brasil em 2007
3
, afirmou que a sua pesquisa surgiu a partir do seu olhar de socióloga para 

uma atividade relacionada ao seu cotidiano, que era participar dos aniversários dos amigos 

dos seus filhos, em especial do momento da compra de presentes. Sirota (1997) afirma que 

buscou, ao longo da sua pesquisa, constituir a situação do aniversário como ritual de 

socialização e explica que o que chama de ritual é a suposição de que existe uma sequência 

                                                 
3
 Palestra proferida no programa de Pós-Graduação em Educação da PUC-Rio. 
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repetitiva que ela vai encontrar de um aniversário para outro. ―Eu parto de uma definição da 

socialização analisando não somente a aquisição de regras sociais, mas a construção de 

formas sociais no fluxo das interações.‖ (SIROTA, 1997, p.156). Sua intenção era colocar em 

evidência as regras de civilidade que aparecem no momento do aniversário e compreender 

como, nessa situação, se estabelece o laço social. 

Para ela, este ritual simples, cotidiano, a partir da pesquisa se apresenta revestido de 

práticas e procedimentos sociais que revelam tanto sobre a cultura das crianças, como também 

dos adultos. Segundo a autora, existe indiscutivelmente, através do aniversário enquanto 

invenção do cotidiano, o alargamento do círculo social da criança que é, portanto, 

multiplicado por experiências. Aparecem novas formas de sociabilidade infantil que 

contribuem tanto para a evolução do status da criança quanto para a evolução do laço social. 

(SIROTA, 1998). 

Acredito que os aspectos trazidos por esta autora ganhem maior destaque nesta tese 

por conter um grande número de artigos encontrados devido ao fato desta ter desenvolvido 

uma longa pesquisa sobre o tema. A ênfase nesse material se deve também aos intercâmbios 

interinstitucionais que permitiram a vinda da pesquisadora Règine Sirota ao Brasil, tornando-a 

uma privilegiada interlocutora, bem como a minha ida por seis meses à Universidade Paris V 

para realização de doutorado sanduíche sob sua orientação, no primeiro semestre de 2012. 

Neste estágio doutoral, participei de forma sistemática do grupo de pesquisa da professora 

Régine Sirota e pude me apropriar de um número significativo de bibliografias produzidas 

sobre o tema do aniversário. O texto em língua portuguesa que me levou à sua pesquisa foi: 

Primeiro os amigos: os aniversários, infância, dar e receber, onde a autora traz um estudo 

sobre o aniversário olhando-o enquanto um ritual de socialização. Para Sirota (2005), a 

comemoração do aniversário, ao agrupar crianças de diferentes faixas etárias, faz surgir uma 

obrigação de trocar presentes, considerados por ela como ―[...] objetos que participam desta 

socialização em termos de celebração do indivíduo, de modelagem da identidade e de 

construção de vínculo social.‖ (SIROTA, 2005, p. 536). Neste artigo, os processos que 

envolvem a dádiva são vistos como um aprendizado do conjunto de regras da civilidade 

moderna, para as crianças e seus pais, e marcam a construção do círculo social. A autora 

também conclui que o espaço de negociação que tem a identidade de gênero, o peso 

financeiro, o critério de idade e os princípios culturais como alguns dos critérios da escolha do 

presente aceitam certa margem de autonomia da criança e permitem perceber a mudança do 

seu lugar na família.  
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É necessário, contudo, perceber a força dos objetos em uma sociedade comercial sobre 

os comportamentos individuais e coletivos. Conjugam-se neste sentido, a construção do ofício 

da criança e do oficio dos pais, produzindo novas formas de sociabilidades infantis, nas quais 

as crianças são atores, pois essas esferas de influência só tomam efeito em um processo 

interativo onde a esfera comercial corresponde às crianças consumidoras. (SIROTA, 1999). 

Outro texto publicado pela autora em língua portuguesa foi As Delícias do 

aniversário: uma representação da infância (SIROTA, 2008). Neste artigo, como o próprio 

título anuncia, o aniversário é visto como uma representação da infância. A autora toma o 

ritual da festa como uma espécie de relógio social que marca os acontecimentos sociais e 

culturais. Em uma perspectiva histórica, o aniversário enquanto um ritual é datado da 

Antiguidade e a forma que vem ganhando na contemporaneidade reflete a evolução do lugar 

da criança no conjunto dos rituais. Sirota (2008) aponta duas mudanças principais que 

sublinham este movimento. A primeira, que tem como cenário a França, diz respeito à 

passagem da celebração em grupo, o que representa a festa patronal do Santo sob a égide da 

Igreja Católica para a celebração do indivíduo, em particular dos países protestantes. A 

segunda mudança seria a inversão da celebração da ordem geracional. Antes, festejavam-se os 

anciões, a centralidade das cerimônias familiares eram realizadas em torno dos avós. 

 

Através do rito do aniversário e de suas regras é possível se ler a mudança do ―ofício 

da criança‖ na sociedade contemporânea. A abordagem etnográfica permite 

aproveitar o lugar desta enquanto ator de sua própria socialização, sendo ao mesmo 

tempo, produtor e produto deste ritual. [...]. Esse ritual se encontra assim preso em 

uma dupla dinâmica de difusão: de um lado, como todo ritual ―tradicional‖ por 

transmissão vertical de geração a geração, por exemplo, no interior do grupo 

familiar, mas também de outro lado, por contaminação e disseminação horizontal, 

ou seja, pelo grupo de pares que toma uma forma dúbia, aqui das crianças ou dos 

pais. (SIROTA, 2008, pp.57-58).  

 

Com esta alteração do lugar da criança no seio familiar, é em torno dela que se ordena 

o círculo familiar. Assim, o lugar do aniversário é apontado pela autora dentre os rituais que 

demarcam, na ordem individual do ciclo da vida, as principais etapas da biografia de cada 

pessoa, desde o surgimento do indivíduo, por meios de ritos religiosos, como batismo, 

circuncisão, até a maioridade religiosa por meio da primeira comunhão ou do bar mitzvah, o 

casamento e a morte.  

Sirota (1999) afirma que o aniversário enquanto simbolismo das relações de civilidade 

vulgares que estruturam as relações sociais e celebram o lugar e a identidade do indivíduo, 

tronou-se, atualmente, um dos rituais importantes de celebração da infância na 

contemporaneidade, podendo ―[...] representar um excelente meio de análise da constituição 
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de um ritual da cultura infantil.‖ (SIROTA, 1999, p.51). Isso porque através do rito do 

aniversário e de suas regras é possível se ler a mutação do ―ofício da criança‖ na sociedade 

contemporânea. ―A abordagem etnográfica permite aproveitar o lugar desta enquanto ator de 

sua própria socialização, sendo ao mesmo tempo, produtor e produto deste ritual.‖ (SIROTA, 

2008a, p.57). 

Entretanto, a autora reconhece a dificuldade de traçar com precisão o crescimento de 

um ritual, mas ao mesmo tempo aponta que é possível fixar num momento os seus modos de 

difusão para nos interrogarmos sobre as formas de construção da cultura infantil 

contemporânea. 

Para Sirota (1999) no que se refere à esfera comercial, podem ser apresentados 

elementos de um código de comunicação que se constituem como intermediários dos laços 

sociais.  

Numa sociedade de consumo que sanciona as comemorações e o estabelecimento 

dos laços sociais através de uma economia da dádiva [...] o aniversário torna-se não 

somente um rito de passagem, mas também o estabelecimento da rede social de 

amigos que se exprime através de elementos codificados, facilmente compráveis nas 

grandes superfícies. (SIROTA, 1999, p.55). 

 

O presente neste caso pode ser considerado um imperativo categórico do aniversário, 

sendo a sua compra o que caracteriza para a criança um dos primeiros contatos diretos ou 

indiretos com a sociedade comercial. Assim, segundo a autora, depois do Natal o aniversário 

passou a se constituir a ocasião principal para a compra de brinquedos. 

 

 

1.1 O registro social e o simbólico - O aniversário como rememoração do nascimento. 

 

 

Não me pergunte sobre a minha idade, Porque 

tenho todas as idades, Eu tenho a idade da 

infância, Da adolescência, da maturidade e da 

velhice. 

Cora Coralina 

 

O dia do nascimento em nossa sociedade tem grande importância e com o crescimento 

dos partos cesarianas é cada vez mais possível escolher o dia em que uma criança nasce, 

procedimento que mostra o quanto o nascimento é um acontecimento entrelaçado entre a 
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natureza e a cultura. A sinalização do aniversário natalício, ou seja, marcado a partir da data 

de nascimento, demarca para a criança a passagem sucessiva das idades, dando-lhe uma 

percepção singular de si mesma, do seu desenvolvimento, como também o significado de sua 

presença no mundo social – quem ela é para a família, os amigos etc. 

Larrosa (1998) afirma que o nascimento situa a criança em continuidade conosco e 

com o mundo, pois de um lado ele estabelece o começo de uma cronologia que a criança vai 

perfazer na trilha do seu desenvolvimento, da sua gradativa individualização e socialização, e 

de outro o nascimento constitui um acontecimento na continuação da história do mundo. 

Para se saber a idade, é necessário conhecer as coordenadas do nascimento enquanto 

um fato essencial da vida que ocupa um lugar privilegiado em nossa sociedade em diferentes 

campos. A importância de se saber a idade já foi apontada por Ariès (1981) em História 

Social da Criança e da Família. Segundo o autor, o primeiro nome, por ser considerado, na 

Idade Média, uma designação imprecisa, necessitou ser acrescido do sobrenome de família e 

até de um nome de lugar. Atualmente, é acrescido da idade, uma precisão de caráter 

numérico, quantidade legalmente mensurável. Nome, sobrenome e idade pertencem hoje aos 

nossos hábitos de identidade civil. O primeiro estaria circunscrito no mundo da fantasia, o 

segundo no mundo da tradição e o terceiro é produto do mundo da exatidão. 

 

Assim que nossas crianças começam a falar, ensinamos-lhes seu nome, o nome dos 

seus pais e a sua idade. Ficamos muito orgulhosos quando Paulinho, ao ser 

perguntado sobre sua idade, responde corretamente que tem dois anos e meio. De 

fato, sentimos que é importante que Paulinho não erre: que seria dele se esquecesse 

sua idade? (ARIÈS, 1981, p.29). 

 

No campo social rememorar o dia em que nascemos implica, entre outras coisas, na 

possibilidade de situar a nossa história de vida. Para Silva (2002), o rememorado, em razão do 

seu valor simbólico, visa, sobretudo, ao devir. Em se tratando das utilizações sociais da 

rememoração, o poder público, segundo a autora, tem investido na comemoração como 

lembrança das grandes datas nacionais, por exemplo, de forma a encontrar no passado uma 

legitimidade histórica de consolidação da memória coletiva. ―Por trás de todas as 

comemorações nacionais, encontra-se, portanto, a questão do tempo que se manifesta na sua 

relação com o passado da História e o presente da memória.‖ (SILVA, 2002, p.425). 

Comemorar o aniversário como rememoração do dia do nascimento pode ser então uma forma 

de testemunhar a continuidade temporal de uma pessoa. 
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Para as sociedades ocidentais, o dia do aniversário de uma pessoa demarca a passagem 

do tempo. O ano como movimento periódico que permite medir a idade, é contado a partir da 

data de nascimento. Para Elias (1998, p. 26): 

 

Os dias do mês constituem um motivo temporal cuja repetição marca, 

simbolicamente, o retorno do nosso aniversário, enquanto, no plano social, e seja 

qual for a era de referência -- islâmica, cristã, judaica ou japonesa --, a acumulação 

de milênios que não voltarão jamais coloca à disposição do indivíduo uma série de 

símbolos que lhe permitem calcular, desde seu nascimento, o número de vezes em 

que, o Sol, em seu movimento aparente tornou a ocupar uma posição socialmente 

padronizada – em outras palavras, quantos anos já tem atrás de si. 

 

A data do nascimento é medida através do tempo físico, marcado nas sociedades 

ocidentais pelo calendário gregoriano. Este, definido e promulgado pelo Papa Gregório XIII, 

no século XVI para substituir o calendário Juliano é modelado pelo tempo social.  

Para Elias (1998), o desenvolvimento do calendário caracteriza o desenvolvimento a 

longo prazo do conhecimento humano, seria ele como ―[...] o modelo empírico reduzido de 

uma corrente evolutiva que perpassa toda uma sucessão de sociedades, que abrange períodos 

históricos delimitados.‖ (ELIAS, 1998, p.152). O tempo assinalado pelos calendários ilustra a 

pertença do indivíduo a uma realidade social, é a partir do calendário que o homem pode 

precisar o ponto em que ele mesmo se insere no fluxo dos processos físicos e sociais.  

O psicólogo francês Heslon (2007) eu seu livro Petite Psychologie de l'anniversaire 

(ainda sem tradução para o português) considera que a comemoração do aniversário de 

nascimento religa cada pessoa à sua idade. Este autor faz uma análise da experiência do 

aniversário a partir de uma perspectiva psicológica e trata do seu valor simbólico. Para ele, o 

aniversário limita a idade precedente do novo, isto é, do antes e do depois. O aniversário 

marca então o primeiro corte da vida, o do cordão umbilical, a ruptura que acontece no 

nascimento e em virtude da mudança de idade promove uma reflexão sobre a vida e a morte. 

―Se os desejos de bom e feliz aniversário ressaltam a singularidade do dia do nascimento em 

relação a todos os outros dias do ano, eles são igualmente uma forma de reconforto diante dos 

cortes da vida que lembram o dia do nascimento.‖ (HESLON, 2007, p. XVII)
4
. 

Entretanto, para este autor o aniversário não provoca apenas ruptura, ele religa 

igualmente, pois são as memórias e as comemorações que reagrupam as pessoas queridas, que 

reúnem diferentes círculos relacionais sob o pretexto de realizar encontros que não seriam 

possíveis em outros dias. O aniversário ganha assim um valor simbólico na medida em que 

reúne o que separou. A partir da própria etimologia da palavra o autor explica que: “[...] essa 

                                                 
4
 Todas as traduções de Heslon (2007) foram feitas por mim. 
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palavra é oriunda do grego sum-bolon, reunião de duas partes separadas, de um todo, 

chamadas dia-bolon. Se ele apartou os anos (diabolon), o aniversário reúne também os que ele 

separou (sumbolon).‖ (HESLON, 2007, p. XVIII). O aniversário religa uma origem que se 

distancia a um término que se aproxima, ele invoca as idas e vindas da vida. A partir dessa 

perspectiva do autor, de ―romper e religar‖, essa pode ser uma possível explicação para os 

rituais que hoje se fazem presentes nos aniversários de crianças. Para Heslon (2007) soprar 

velas, cortar e compartilhar o bolo, o presente que precisa ser desembrulhado são associações 

à ruptura e ligação, o que caracterizaria o aniversário como mini rito de passagem, substituto 

dos grandes ritos como batismo e casamento. Por outro lado, o autor reconhece que ―[...] 

apenas passar de idade em idade sem mudança de status não faz com que o aniversário religue 

as passagens da vida a algum princípio superior do indivíduo solitário ao seu devir 

provisório
5
.‖ (HESLON, 2007, p. XVIII). Assim, todo aniversário seria um convite a um 

corte, um rompimento ou interrupção. 

Outro ponto tratado por Heslon (2007) se refere ao que o aniversário pode revelar 

sobre a nossa época. Para ele o aniversário traz o indivíduo à singularidade da sua origem, 

pois: ―[...] situa-lhe na escala das idades, reinscreve-lhe no longo tempo do calendário e o 

destaca de outras pessoas com outras datas de nascimento. Ele é, portanto, constitutivo de 

identidades individuais.‖ (HESLON, 2007, p.26). O autor apresenta, desta forma, uma ideia 

de aniversário capaz de evocar a memória a serviço da identidade pessoal, pois ele liga o 

passado ao presente ao cruzar identidade e memória. Citando Joel Candau, o autor afirma que 

de acordo com este dois eixos, o aniversário vai da transmissão à recepção, pois ele é não só 

oportunidade de transmitir mensagens e objetos, mas também de receber pessoas queridas e 

presentes. É nesta perspectiva que o aniversário enquanto revelador de história e de memória 

ocupa uma parte da função dos ritos de passagens, deixados de lado pela desritualização 

contemporânea dessas passagens de idade em idade. 

Peixoto (2007, p.125) assim define a palavra aniversário: 

 

Diz-se do dia em que se completa um ou mais anos de idade, quer pessoa quer coisa, 

quer acontecimento. Provém do adjetivo ―anniversárius‖, ―anniversario‖, 

―anniversarium‖, que se faz ou que se volta; anual. Compõe-se de annus, anni, 

círculo do; ano, tempo que a terra emprega em seu movimento de translação; 

decurso de um ano, e ―vortere‖ ou ―vertere‖ (verto, vertis, verti, versum), virar; 

voltar; girar; suceder-se no tempo. 

 

                                                 
5
 Também Turner (1974) citando Van Gennep definiu os ritos de passagens como ritos que acompanham toda 

mudança de lugar, estado, posição social, de idade. (p. 116). 
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A própria etimologia da palavra como se pode perceber na definição de Peixoto 

remete à ideia de tempo e de movimento que tem o ano como forma de medida.  Também 

Elias (1998) aprofunda esta ideia quando afirma que o ano é um tipo de processo físico 

padronizado desde o início para fins sociais, do qual a cosmologia recentemente se apoderou 

para definir a duração e a velocidade de outras sequências de eventos físicos, como a idade de 

uma sociedade ou do universo, e incluindo a idade do indivíduo.  

Outra forma de se pensar a relação do aniversário com o dia do nascimento é através 

da astrologia. Para Benjamin (1994) a faculdade mimética reside na percepção de 

semelhanças encontradas no mundo. Ao tratar deste conceito, fala da relação de semelhança 

entre o micro e macrocosmo e traz a astrologia como exemplo de experiência não racional de 

compreensão do universo. Para este autor, o gênio mimético como força determinante na vida 

dos Antigos permitiu que ao recém-nascido fosse atribuída a plenitude do ajustamento 

perfeito da ordem cósmica. ―Foi a semelhança que permitiu, há milênios que a posição dos 

astros produzisse efeitos sobre a existência humana no instante do nascimento.‖ 

(BENJAMIN, 1994, p. 113). 

Hoje, a astrologia está presente na vida cotidiana de um grande número de pessoas, 

não só pela menção que se faz aos signos, mas também pela gama de publicações existentes 

sobre o tema. Por pautar-se em critérios distintos da objetividade pregada pela ciência 

moderna, a astrologia não é reconhecida pelos cientistas como sendo uma ciência. Por 

conseqüência, é tratada socialmente nas sociedades ocidentais como um saber próprio do 

pensamento mitológico e, por isso mesmo, de validade questionável. 

Curiosamente, no trabalho de construção da literatura que subsidiaria esta pesquisa, foi 

no campo da astrologia que encontrei as informações que me serviram de ponto de partida 

para a transformação do tema em questão de pesquisa. 

Nesta abordagem, o conhecimento do dia do aniversário aparece como base 

importante para o conhecimento de si. Goldschneider e Elffers (1999, p. 71) afirmam que: 

 

Os astrólogos argumentam com razão que a hora exata, o lugar e o ano do nascimento 

precisam ser conhecidos para calcularmos as posições planetárias, os aspectos, os 

trânsitos e as progressões necessários para uma leitura astrológica detalhada. No 

entanto, podemos conhecer muito sobre um indivíduo simplesmente pela data de seu 

aniversário.. 

 

No campo da Astrologia, falar de aniversário, a partir da data do nascimento, como 

afirma Horta (2003), é falar sobre a posição do sol num determinado dia, pois o que está em 

questão é a relação do ser que nasce com a natureza e com o cosmo. ―Ao falar do dia do 
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aniversário, estamos propondo um reencontro com a primeira luz que os nossos olhos viram.‖ 

(HORTA, 2003, p. 7). O signo astrológico de uma pessoa é assim, determinado pela posição 

do sol no dia e na exata hora do seu nascimento. Deste modo, o aniversário na astrologia é 

definido como uma repetição do ciclo do Sol, que chega ao ponto em que estava no momento 

em que nascemos.  

Por outro lado, a autora esclarece que a Astrologia surgiu no hemisfério norte e o 

simbolismo que está associado a ela deriva das estações naquela parte do mundo. Para os 

astrólogos, o céu, mais especificamente a posição do Sol no momento do nascimento de uma 

pessoa, pode influenciar nas suas características individuais e determinar, por meio da leitura 

das impressões registradas por milênios de observação astrológica, a sua maneira de ser e 

encarar o mundo. Essa relação se dá porque há seis mil anos, quando a astrologia estava 

surgindo, o primeiro dia do inverno coincidia com a entrada do Sol na direção do signo de 

Capricórnio. Assim, explica que os signos estão associados às estações do ano e não às 

constelações. A constelação servia apenas como referência, por exemplo, para o início de um 

tempo em que a vida ia ficar mais difícil, e a natureza mais hostil. Desta forma, nascer no 

tempo de Capricórnio significava nascer no começo do inverno. Segundo Horta (2003) 

mesmo no hemisfério Sul, pessoas que vivem da agricultura sabem que no tempo de 

Capricórnio é mais difícil plantar. A isto está associada a ideia de que quem nasce no tempo 

de Capricórnio lida melhor com as dificuldades. 

O que estas abordagens podem mostrar é como o dia do nascimento para um 

significativo número de pessoas ocupa um peso importante que está relacionado às previsões 

para o futuro e às diferentes fases da vida. A astrologia tradicional, por exemplo, afirma que a 

ideia de ―inferno astral‖ está diretamente ligada aos dias ou meses que precedem o dia do 

aniversário. 

 

 

1.2 O registro civil e a cidadania – a necessidade de conhecer a data do nascimento para 

o campo jurídico. 

 

 

Registro Civil: anotação oficial de todos os dados 

relativos aos nascimentos, casamentos, óbitos, 

feita por funcionário civil. 

Dicionário Aurélio 
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A data do nascimento enquanto um fato essencial da vida ocupa um lugar necessário 

também no campo jurídico, sendo o seu conhecimento um dado importante e uma exigência 

para obtenção de documentos legais e necessários ao exercício de certos direitos. O 

nascimento, assim, é em nossa sociedade algo a ser registrado e a obrigatoriedade da obtenção 

do registro civil de nascimento coloca a informação sobre a data do nascimento como algo 

importante na vida de uma pessoa. Silveira e Laurenti (1973, p. 38) definem estado civil como 

―[...] o conjunto das qualidades constitutivas que distinguem o indivíduo na sociedade e na 

família, tem início no nascimento e se encerra com a morte.‖ 

Assim, pensar sobre a história do aniversário enquanto marca da data do nascimento 

implica saber quando o registro desta data começou a ganhar importância para a humanidade. 

A preocupação de conhecer a data do nascimento, quando pensada sob a perspectiva histórica, 

está atrelada à necessidade do homem civilizado em contar as suas populações e conhecer 

seus dados estatísticos. Silveira e Laurenti (1973) explicam que antes da Era Cristã, nos 

antigos povos do Oriente, na Grécia e Roma, apenas alguns fatos vitais eram registrados, mas 

com finalidades militares e tributárias.  

Na tentativa de colocar em foco a história do aniversário e sua origem, entendo a 

cultura judaico-cristã como um dos legados que influenciaram o pensamento ocidental. A 

intenção aqui não é colocar em discussão a fidedignidade dos episódios relatados pelos 

escritos bíblicos, mas reconhecê-los como possíveis fontes historiográficas na medida em que 

os acontecimentos são narrados em um momento histórico demarcado, bem como algumas de 

suas passagens influenciam diretamente a relação com a cultura. Trata-se também de uma 

―busca‖ das muitas verdades que se tem sobre os temas do aniversário e do nascimento. 

Um relato citado pelo cristianismo diz que no dia em que Jesus nasceu Maria e José 

saíram de Nazaré, na Galileia, e foram para Belém, na Judéia, para fugir do recenseamento 

decretado por Augusto César. Este relato mostra como a Bíblia faz menção a censos 

realizados na era de Moisés, cerca de 1700 anos a.C.  

No quarto livro de Moisés, Números, Deus manda Moisés enumerar as tribos, 

capítulo 1, versículos 1, 2 e 3:  

 

1. Falou mais o Senhor a Moísés, no deserto de Sinai, na tenda da congregação, no 

primeiro dia do mês segundo, no segundo ano de sua saída da terra do Egito, 

dizendo: 2.Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo suas 

gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo o 

varão cabeça por cabeça; 3.Da idade de vinte anos e para cima, todos os que saem à 

guerra em Israel: a estes contareis segundo os seus exércitos, tu e Aarão. 
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Também o livro II de Samuel, capítulo 24, versículos 1, 2 e 9 cita: 

 
1. E a ira do Senhor se tornou a ascender contra Israel: e incitou a Davi contra eles, 

dizendo-lhe: vai recensear Israel e Judá. 2. Disse, pois, o rei a Joabe e aos chefes do 

exército que estavam com ele: percorrei todas as tribos de Israel, desde Dã até 

Bersabéia, e recenseai o povo, de maneira que eu saiba o seu número. [...] 9. E Joabe 

deu ao rei a soma do número do povo contado: e havia em Israel oitocentos mil 

homens de guerra, que manejavam a espada; e, em Judá, quinhentos mil homens. 

 

Tais fragmentos dos mitos bíblicos apontam para uma exigência de enumerar 

populações com o objetivo primordial de recrutar guerreiros e conhecer os efetivos que 

poderiam ser mobilizados para a guerra. Oliveira (2010) corrobora com esta afirmação, 

quando a partir de uma perspectiva histórica atrela as estatísticas e atividades do sistema 

censitário às primeiras formações dos Estados clássicos na Antiguidade, esclarecendo que tais 

dados serviam para mensurar e estabelecer cobranças de impostos. Embora tais métodos não 

fossem precisos e padronizados, os dados coletados eram considerados de grande importância 

para os poderes vigentes. Entretanto, o registro do dia do nascimento ainda não era prioridade. 

No que se refere aos registros de fatos essenciais da vida e da morte, Ceneviva (2009) 

esclarece que não há notícia segura sobre o seu começo, mas sabe-se que sua história remonta 

à Antiguidade. Por outro lado, tais registros eram restritos apenas àqueles que possuíam 

títulos de cidadãos livres. Também Hakkert (1996) afirma que a história dos Registros Civis é 

tão antiga como a dos censos, sendo que a primeira referência a este tipo de sistema data do 

segundo século a.C., na China, e acrescenta que em Roma realizar o registro de nascimento, 

dentro do prazo de 30 dias decorrentes do mesmo, era obrigatório para toda a população livre. 

Com o declínio do Império Romano, a responsabilidade pelo assentamento dos indivíduos 

com posses ficou com a Igreja Católica.  

Para Silveira e Laurenti (1973), estes registros eclesiásticos representam a verdadeira 

origem dos registros civis. Mas como os registros eram feitos pelos párocos das igrejas, com 

critérios diferenciados, sem regulamento específico, as falhas eram constantes tanto no que 

diz respeito à qualidade, quanto à quantidade. Realizados pela Igreja Católica, tais registros 

eram restritos apenas aos seus membros. Outra questão importante e que representava uma 

dificuldade na fidedignidade dos registros estava no fato de que a participação do clero nesta 

atividade era sempre remunerada e como nem todos podiam efetuar o pagamento, muitas 

vezes o registro não era feito. Os autores ressaltam que nestes registros eclesiásticos não se 

inscreviam os fatos vitais. As datas inscritas eram aquelas correspondentes às cerimônias 

deste e não à do evento. Em outras palavras, o que se registrava eram o batismo e o 

sepultamento em vez da data do nascimento e do óbito.  
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Por muito tempo, os registros ficaram sendo a forma de conhecer os fatos vitais de 

uma coletividade, existindo na Europa a partir do século XV, sendo na Inglaterra em 1538, na 

França em 1539, na Suécia, na Finlândia 1628 e na Dinamarca, 1646. Mas foi, como contam 

os autores, em 1639, entre os Incas, no Peru, seguido pelas colônias na Baía de Massachussets 

e New Plymouth, que ocorreu o primeiro registro civil feito por ordem do Estado e não mais 

da Igreja, tendo como um fato significativamente importante a inscrição dos eventos 

propriamente ditos e não mais das suas cerimônias. Esse episódio marcou a regulamentação 

do registro civil na América Latina na segunda metade do século XlX, sendo no Peru em 

1852, depois no México em 1859, seguido, por sua vez, pela Venezuela. 

No Brasil, já no período colonial, existia uma preocupação com a caracterização 

demográfica da população, também com objetivos militares, como recrutamento, e pela 

necessidade de se conhecer a quantificação das populações pelas regiões e municípios para 

montagem de estratégias de defesa dos territórios. (TELAROLLI JR, 1993). Após o Concílio 

de Trento, quando o Papa Paulo III, no contexto da Reforma da Igreja Católica, busca garantir 

a unidade da fé e a disciplina eclesiástica, estes registros tornaram-se sistemáticos, embora 

com todas as deficiências qualitativas e quantitativas, como já foi mencionado, devido à falta 

de critério utilizada pelos párocos. Ao tempo do Império, como afirmam Silveira e Laurenti 

(1973), devido às relações entre a Igreja e o Estado, eram atribuídos à primeira os 

assentamentos considerados paroquiais e não existia outro registro além deste religioso. 

Mas foi ainda durante o Império que a organização de tais registros se consolidou, 

quando D. Pedro II criou, em 1870, a Lei nº 1829, que passou a valorizar os censos – a partir 

de uma recomendação internacional de se realizar censos demográficos a cada dez anos, a 

cargo da Diretoria Geral de Estatística. Tal órgão ficou responsável pela obtenção de dados de 

nascimento, óbitos e casamentos. Em 1988, com o Decreto de nº 9.886, esses registros foram 

regulamentados, passando por várias mudanças no decorrer do tempo. (SCOCHI, Et al, 2004).  

Tal Decreto, como explicam Silveira e Laurenti (1973) foi o primeiro a regulamentar 

os registros das pessoas naturais dos diferentes lugares como nascimento, casamentos e óbitos 

que se confirmassem no Império. Durante a República, o Código Civil Brasileiro de 1916, em 

seu artigo 12, determina a obrigatoriedade de se inscrever em registros públicos os 

nascimentos, casamentos e óbitos, além de determinar a competência da União em legislar 

sobre eles. O Decreto 4851, de 1939, que com poucas modificações ainda vigora, disciplinou 

o instituto dos registros públicos, determinando que todo nascimento deve ser registrado, seja 

ou não um nascimento vivo.   



48 

 

Para Silveira e Laurenti (1973), através do Registro Civil se estabelecem as relações 

de familiares, de parentesco, de ascendência, de legitimidade, sendo de grande importância 

para o Estado no que se refere às questões sanitárias e econômicas.  

O que se percebe quando se olha para uma das vertentes possíveis para pensar a 

necessidade de conhecer o dia do nascimento, como os Registros Civis, é que tais 

necessidades passam por uma função legal. Têm como finalidade primeira, como trazem os 

autores, provar o estado de cada indivíduo no que se refere ao estabelecimento da sua 

identidade perante uma coletividade, possibilitando-lhe o acesso a escolas, ao exercício do 

voto, ao casamento.  

Como se pode notar, a importância de tais dados está no imperativo de sua utilização 

para os estudos das populações, de controle do seu crescimento, assim como no campo da 

saúde e mortalidade infantil. ―A informação do registro civil é usada em vários terrenos, 

desde o puramente jurídico até a preparação de diagnósticos em saúde e demografia, tanto 

para o próprio governo como para as agências privadas.‖ (HAKKERT, 1996, p. 32). 

Autores como Scochi, et al (2004) ressaltam a importância do registro de nascimento, 

pois ele permite o reconhecimento jurídico do indivíduo quanto à sua idade e naturalidade. É 

também por meio deste documento que se estabelecem provas familiares ante a sociedade. Os 

autores também esclarecem que até a década de 80 o registro civil em cartório era realizado 

pela declaração do pai ou responsável, mediante pagamento e a presença de duas testemunhas. 

A partir de 1990, passou a ser exigida a declaração de nascimento para executar o registro em 

cartório. Tal declaração é entendida como Declaração de Nascido Vivo (DN) e precisa ser 

fornecida pelo Ministério da Saúde, sendo considerada, atualmente, como um documento 

básico do sistema de informação sobre Nascidos Vivos (SINASC). Deste modo, a 

obrigatoriedade legal do registro civil é acompanhada de uma normatização do local, dos 

prazos e da fonte de dados para se efetivar em cartório. 

Embora o registro de nascimento ou registro civil seja considerado um documento 

importante e necessário, que comprova a existência legal da pessoa, um estudo realizado por 

Brasileiro (2008) revela uma realidade preocupante de crianças e adultos ainda sem registro 

de nascimento. 

Para a autora, o registro civil de nascimento se constitui como o primeiro acesso do 

indivíduo aos serviços da justiça do país. Portanto, trata-se dos direitos e deveres. ―A certidão 

de nascimento está ligada aos grandes rituais da vida e da morte [...]‖ (BRASILEIRO, 2008, 

p.85) e acrescenta que a relevância deste documento está, entre outras coisas, na obtenção dos 

diversos benefícios sociais criados pelos governos como, por exemplo, o acesso ao sistema de 
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educação. Já os sub-registros de nascimentos se referem a um conjunto da população que 

existe no anonimato, ou seja, gerados pelos nascimentos ou mortes de pessoas não registradas. 

Essa ―não existência legal‖ de parte da população dificulta o planejamento das políticas 

públicas principalmente de educação e saúde quando se visa identificar qual a população real 

a atender. 

Neste cenário, como esclarece a autora, a certidão de nascimento é compreendida 

como um documento que funciona como um mecanismo revestido de função de controle, 

possibilitando um planejamento das ações, realização de estatísticas e vigilância das 

populações.   

No que diz respeito às alterações ocorridas nas datas de nascimento nos registros civis, 

o estudo mostrou diferentes motivos como: a ausência da lembrança exata por parte de quem 

registra, data considerada de mau agouro, evitar destino trágico como de outro filho nascido 

no mesmo mês, confusão entre a data do nascimento e a data do registro, viabilização da 

entrada da criança na escola mais cedo. 

Percebe-se como no item tratado anteriormente, que este, o registro civil, revela 

também uma dimensão simbólica e social sobre a importância do dia do nascimento como um 

registro que acompanhará a pessoa por toda a vida. 

O estudo de Brasileiro (2008) trouxe a partir das falas dos seus entrevistados o 

reconhecimento legal vinculado a uma dimensão da própria existência, do reconhecimento 

público dessa existência e da possibilidade de comprovação da filiação materna. A feitura da 

certidão do nascimento para estas pessoas seria então pela necessidade de seus filhos 

nascerem socialmente, ―[...] o registro de nascimento poderia ser compreendido enquanto um 

rito, um rito estatal de recepção da criança [...] uma exigência, uma medida burocrática que 

marca a integração da criança ao mundo humano e social.‖ (BRASILEIRO, 2008, p. 85). O 

Registro Civil de Nascimento seria então a legitimação da criança como cidadã. 

A questão do aniversário e sua comemoração para aqueles que não têm um registro 

que comprove o dia do nascimento aparece relacionado à memória. O estudo revelou que 

algumas pessoas entrevistadas lembram o dia e o mês do nascimento, mas o ano geralmente 

não é lembrado. O fato fica mais nebuloso para aqueles que não sabem ler nem escrever, 

como mostram a fala de Eliana, 26 anos, apresentada no texto: ―Não lembro a data do meu 

nascimento, mas tenho uma amiga que me ajuda a lembrar fazendo as contas e me avisando 

quando está chegando para que eu comemorar‖. (BRASILEIRO, 2008, p.95) 

A ideia da comemoração relacionada com a obtenção desse registro também aparece 

em outras falas, como a de Andréia 32 anos: ―Nunca comemorei meu aniversário. Vou 
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comemorar mesmo quando tiver minha certidão: vai ser a primeira vez quando minha certidão 

sair. Eu nunca tive aniversário, nunca tive festa.‖ (BRASILEIRO, 2008, p.96). 

Tais questões me levam a refletir sobre as diferentes formas como as pessoas que não 

têm registro de nascimento, nem no papel e nem na memória, significam ou ressignificam a 

sua relação com a idade e com o dia do aniversário, assim o aniversário é a data de 

nascimento, mas este nem sempre é dado pela esfera jurídica. 

 

 

1.3 As comemorações simbólicas e os rituais de aniversário: breve percurso pela história 

 

 

Zilda, a dona da casa, arrumara a mesa cedo, 

enchera-a de guardanapos de papel colorido e 

copos de papelão alusivos à data, espalhara 

balões sungados pelo teto em alguns dos quais 

estava escrito "Happy Birthday!", em outros 

"Feliz Aniversário!" No centro havia disposto o 

enorme bolo açucarado. Para adiantar o 

expediente, enfeitara a mesa logo depois do 

almoço, encostara as cadeiras à parede, mandara 

os meninos brincar no vizinho para não 

desarrumar a mesa. E, para adiantar o expediente, 

vestira a aniversariante logo depois do almoço. 

Pusera-lhe desde então a presilha em torno do 

pescoço e o broche, borrifara-lhe um pouco de 

água-de-colônia para disfarçar aquele seu cheiro 

de guardado - sentara-a à mesa. E desde as duas 

horas a aniversariante estava sentada à cabeceira 

da longa mesa vazia, tesa na sala silenciosa. 

Clarice Lispector 

 

O bolo, é o momento mais esperado. A tarde se 

desenrolou entre os jogos e os risos, o cansaço já 

começa a se fazer sentir. Chega a hora de 
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reagrupar as crianças ao redor das chamas em 

movimento das velas para ver o herói do dia 

soprar, de uma só vez ou de várias, o número de 

anos que ele viveu. 

Françoise Lebrun 

 

Partindo da leitura das epígrafes acima, podemos olhar o aniversário tomando como 

base a ideia trazida por Puijalon e Trincaz (2008 p.103)
 6

. no texto Heureusement, ça ne dure 

qu’un jour! (ainda sem tradução para o português) ―[...] de que o trabalho insidioso e 

clandestino do tempo torna progressiva a evolução criada pelo empilhamento dos anos há 

muito tempo imperceptível até este dia onde a evidência se impõe.‖ Neste sentido, a velhice 

está aí percebida não somente como um resultado de um longo trajeto de vida, mas também 

como um evento. 

Entretanto, o aniversário como evento não foi sempre tomado a partir da ideia de 

marcação progressiva da idade. Embora seja difícil precisar a origem das comemorações de 

aniversários, algumas fontes que tratam da mitologia grega, como Frazer (1982), afirma que 

Apolo, em suas muitas funções, fazia com que as plantações prosperassem, por isso na época 

das colheitas eram-lhe ofertadas muitas dádivas. As festas nas quais esses ―[...] primeiros 

frutos eram oferecidos podem ter caído nos dias 6 e 7 de targélion, o mês de colheita, 

correspondendo a 24 e 25 de maio, pois eram essas as datas dos aniversários de Artêmis e 

Apolo, respectivamente.‖ (FRAZER, 1982, p.68). Associa-se também à origem do bolo de 

aniversário a evolução de um preparado de pão e mel, em forma de lua, que era oferecido 

pelos gregos em culto à deusa Artêmis, celebrada como deusa da fertilidade no famoso templo 

em sua homenagem em Éfeso, antiga colônia grega na atual Turquia.  

Segundo a mitologia grega, Artêmis era a Lua, deusa da caça, e sempre no dia 6 de 

todos os meses ela era homenageada com este preparado no qual as velas representavam o 

luar. Estas festas tinham um caráter coletivo, mesmo o agradecimento pelas crianças nascidas 

era comemorado como uma celebração em que Artêmis era homenageada. 

O que se afirma com isso é que celebrar não é algo novo na história, especialmente 

quando se pensa em aniversário. Lebrun (1987) em sua obra Le livre de l’anniversaire (ainda 

sem tradução para o português) vai da Antiguidade aos tempos modernos e afirma que na 

Antiguidade, no Egito, os primeiros aniversários foram dos deuses. Segundo esta autora, os 

povos Thinites, habitantes da capital do Alto Egito durante as duas primeiras dinastias, 

                                                 
6
 Todas as citações de Puijalon e Trincaz (2008) foram traduzidas por mim. 
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utilizavam um calendário astronômico, que cobria um ano de 365 dias, para medir o tempo. A 

cidade de This era consagrada à Osíris e a cada ano durante as grandes festas eram 

reconstituídas as cenas de morte da ressurreição do Deus. Nesta celebração, os atores e os 

figurantes encenavam o cortejo imaginário de todas as mortes dos companheiros de Osíris, 

seria a celebração do aniversário da vida e da morte de um Deus, pois morrendo os reis do 

Antigo Império tornavam-se, eles mesmos, o próprio Osíris. 

 

As primeiras indicações que podemos ter sobre um aniversário não dizem respeito à 

pessoa do rei, mas ao seu coroamento: trata-se da ―fête-sed”, ou trigésimo jubileu: 

esta cerimônia era organizada na completude de trinta anos de reinado, a princípio, 

posteriormente renovada em curtos intervalos. (LEBRUN, 1987, p. 24)
7
. 

 

A autora ainda continua, explicando que o momento principal desse rito era celebrado 

em um duplo pavilhão de teto arqueado, colocado sobre uma estrada a qual se tinha acesso 

por duas escadas. O rei, levando duas coroas de deuses do Egito e um inventário do país, 

deveria correr em torno de seis bordas em forma de semicírculos, e correndo de borda em 

borda retomava a posse do seu reino e lutava contra as potências destrutivas que podiam vir 

contra ele, como a velhice, a doença e a morte. Esta festa conhecida como Fête-sed servia 

para conservar entre o rei e o mundo uma relação harmoniosa sobre a qual se acreditava 

repousar a regularidade do universo.  

Já no final do segundo milênio, antes de nossa era, no tempo de Ramsés, o calendário 

egípcio apresentava uma sequência de aniversários, ou seja, em cada dia era comemorado um 

acontecimento da vida dos deuses. Tal acontecimento era interpretado como nefasto ou não de 

acordo com as alegrias que o evento trazia aos egípcios. Já nessa época, o nascimento de uma 

criança era cuidadosamente notado, pois o dia e a hora permitiam predizer seu futuro.  

Vamos, juntamente com a autora, percebendo como os fatos não são claros quando se 

trata de registros históricos, pois como a própria Lebrun (1987) afirma, nesta época cada 

pessoa sabia a sua data de nascimento, porém, ela própria se pergunta se era mesmo festejado 

o retorno anual desta data. Os documentos não fornecem respostas precisas. O que se sabe é 

que ―[...] o aniversário de coroação de um faraó era regularmente festejado.‖ (LEBRUN, 

1987, p. 24). Ela cita uma passagem bíblica em que é mencionada a celebração do aniversário 

e pondera que, se fôssemos nos reportar aos fatos, tal acontecimento teria se desenrolado entre 

os séculos XIV e XV antes da nossa era, pois as transmissões escritas do episódio datam de 

alguns séculos mais tarde, onde seria possível atestar a existência de celebrações de 
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aniversário no Egito no século X. Afirma também que Herodes, o viajante historiador do 

século V a.C., teria relatado espantosamente um costume Persa: a celebração do aniversário: 

 

Um dia, entre todos os outros, é marcado por solenidades particulares: é para cada 

um o dia do seu nascimento. Neste dia, se sentem no dever de oferecer uma refeição 

mais abundante do que de costume: os ricos servem um boi, um cavalo, um camelo, 

um asno inteiro assado no forno, os pobres simplesmente servem ovelhas. 

(LEBRUN, 1987, p.25). 

 

Para a autora essa passagem citada por Herodes pode nos dar informações dos Persas 

que podem esclarecer o caminho que conduz a festejar o dia do aniversário de nascimento de 

um indivíduo. Aqui não havia deus para ser celebrado. Os sacrifícios a estes eram feitos em 

segredo, no dia que parecesse necessário ao indivíduo, sem data ou rito pré-estabelecido. Com 

prudência, poderia se deduzir assim que, para esta autora, a celebração do aniversário dos 

deuses excluía a dos homens, e que foi considerando-se como um deus que o homem 

começou festejar o retorno anual do dia do seu nascimento.  

Já na Grécia, o autor afirma que certamente a mais antiga menção feita a uma festa de 

aniversário data do fim do século IV antes de nossa era, ou seja, da época de Alexandre, o 

Grande:  

 

Uma obra latina de Plauto, o Pseudolus, é a tradução de uma obra grega do tempo de 

Alexandre. É visto por volta de 165, um personagem (procurador do seu estado) que 

vai celebrar seu aniversário e que organiza uma festa em sua casa com este objetivo. 

Os escravos também celebram a festa de seu senhor (informação cedida por Paul 

Veyne). Mas, se esta é uma paródia da celebração, emprestada de práticas 

estrangeiras, ou se é um reflexo de celebrações realmente existentes, é difícil 

responder. Segundo nosso conhecimento, não há outras menções ao aniversário de 

nascimento. Somente os guerreiros considerados como semideuses eram festejados 

no dia de seu nascimento, mas após sua morte. (LEBRUM, 1987, p. 27). 

 

O que se pode considerar interessante, é que para os gregos as festividades eram 

essencialmente consagradas aos deuses ou à vida da cidade. Quando a comemoração do 

aniversário se expande na Grécia, por volta do século II a.C., primeiramente se comemorava o 

aniversário da morte, e depois o do nascimento. Mas ao longo da perda da sua hegemonia o 

país dificilmente resiste à ingerência romana e a partir daí a celebração de um indivíduo passa 

a ser um sinal de decadência, de afrouxamento de laços que fazem a força de um país, ao 

passo que poderia ser rapidamente atravessado. 

Na literatura romana, o autor afirma que as primeiras menções a aniversários 

apareceram no século I a.C. Os romanos tinham como costume restringir a comemoração de 

aniversário ao imperador, aos membros da sua família e aos senadores. Relatos históricos 
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afirmam terem encontrado nos túmulos romanos número de anos, meses e dias do falecido, e 

chamavam a data de comemoração de aniversário de dies sollemnis.  

Assim, as comemorações de aniversários já faziam parte da vida no Império Romano 

como nos mostra Veyne (2009). Não eram como se apresentam hoje, mas a partir de algumas 

passagens descritas durante este período de tempo se pode perceber as diferenças e 

semelhanças nas formas de comemoração do aniversário com as que se apresentam 

atualmente.  

Segundo este autor, além de pagar impostos os cidadãos romanos se dedicavam a 

honrar a cidade com a intenção de tornarem-se cidadãos notáveis. Em nome do cargo que 

ocupavam, pagavam do próprio bolso a realização de festas ou espetáculos em honra aos 

deuses da cidade. Os ricos, por se sentirem pessoas públicas, convidavam os concidadãos às 

bodas de suas filhas. Os motivos para a realização das festas eram muitos: um notável que 

casava de novo, ou cujo filho adolescente tomava as vestes de homem e tinha como dever 

alegrar a cidade com festas ou ofertar-lhe uma soma em dinheiro. A recusa a estas 

manifestações de dedicação à cidade levava à necessidade do refúgio em uma de suas terras 

para celebrar as próprias bodas, o que significava excluir-se da vida pública e cair no 

esquecimento. 

Assim, o chamado orgulho nobiliário tinha a intenção de perdurar e uma forma de 

fazê-lo era oferecer à cidade um edifício que levava o nome do notável, e em seu aniversário 

toda a cidade festejava em sua memória com os rendimentos do capital que ele deixou, 

celebrando uma festa que levava seu nome. ―Tudo isso são meios de confirmar, vivo ou morto 

e honrado, uma condição de estrela social. Ora, uma estrela não é mais uma pessoa privada, o 

público a devora.‖ (VEYNE, 2009, p. 102). 

O paganismo, por ser uma religião de festas, possibilitava a coexistência destas nas 

seitas ou confrarias, ―[...] o culto não passava de uma festa, com a qual os deuses se divertiam, 

pois nela encontravam o mesmo prazer que os homens.‖ (VEYNE, 2009, p. 161). As festas 

constituíam-se de sacrifícios em homenagem aos deuses, sempre seguidos de uma refeição na 

qual o animal sacrificado era comido e seus restos oferecidos aos deuses em um altar nas 

casas. O calendário religioso se diferenciava de uma cidade para outra. Os dias de festas eram 

sempre feriados e era a religião que determinava a distribuição irregular dos dias de descanso 

ao longo do ano. Nos dias de festas, o romano que convidava os amigos para assistirem aos 

sacrifícios que ofereciam em sua casa, tinha intenção de honrá-los, pois este convite era 

considerado mais importante do que um convite para jantar. Conta-se também, como afirmam 

os autores, que uma grande festa anual celebrada com real fervor era o aniversário do pai de 
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família, festejado em homenagem a seu gênio protetor, considerado como uma espécie de 

dublê divino de cada indivíduo, permitindo pela sua existência a cada um dizer: ―Que meu 

gênio me proteja‖ ou ―juro por teu gênio que obedeci as tuas ordens‖. (VEYNE, 2009, p. 

163). 

Mas foi a partir do inicio do século XIX, com a modernidade, que o aniversário foi 

ganhando as formas que se vê na atualidade. Lebrun (1987) afirma que neste século a 

―primeira pessoa‖ foi pronunciada como em nenhuma outra época. Em meio às grandes 

transformações políticas, econômicas e sociais que vinham ocorrendo na sociedade ocidental, 

e com elas a exaltação da ideia de indivíduo, surgem os novos sentimentos de família e com 

ele o sentimento de infância, o qual deu às crianças maiores esperanças de vida devido ao 

reconhecimento das suas particularidades. Também o homem não é mais tão visado no seu 

grupo social, no seu pertencimento religioso, mas por ele mesmo, principalmente no que se 

refere às ideias e aos sentimentos. E é como afirma a autora, nesse mundo transformado, que:  

 

[...] a celebração do indivíduo, do seu nascimento, cresce inigualavelmente. Já nos 

países anglo-saxônicos, o aniversário é implantado depois de mais de um século nas 

camadas abastadas da sociedade, mas com o Século XIX ele vai chegar a todas as 

classes sociais que reproduzem o exemplo dos soberanos e da aristocracia, com a 

chegada da literatura. (LEBRUN, 1987, p.47). 

 

Também Schmitt (2009) ao falar das fases da vida, em seu livro L’invention de 

l’anniversaire (ainda sem tradução para o português) nos esclarece que desde a Antiguidade 

até o século XIX existiu um modo diferente do aniversário, ligado às representações religiosas 

dominantes que separavam as etapas da vida das idades da vida definidas, por exemplo, como 

juventude e velhice. O autor ressalta, entretanto, que é evidente que está se falando de um 

modelo temporal muito diferente do que se vive hoje. As fases da vida procedem por longos 

períodos que o indivíduo atravessa, passo a passo, e não pela captação dos anos. Traz como 

exemplo o crescimento da astrologia no fim da Idade Média e na Renascença, o qual chamou 

o grande calendário que, segundo ele, embora não trate do aniversário especificamente, pois 

denota somente a preocupação com o horóscopo e os signos do nascimento, se subtende a 

mesma época da invenção do aniversário. 

Tomando como base os seus estudos, Schmitt (2009) afirma que o aniversário 

moderno, ou seja, que tem como referência a data de nascimento, só apareceu à medida que se 

libertou da tradição cristã – que na Idade Média via no batismo um renascimento e nas festas 

do santos uma lembrança do seu nascimento para a verdadeira vida (assegurada por uma 

morte em homenagem a uma santidade ou, melhor ainda, por um mártir). Não havia lugar 
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para uma celebração religiosa de um aniversário do nascimento. O autor aponta também a 

crítica protestante ao dia do santo como uma possível contribuição para a adoção crescente 

dada ao aniversário do nascimento, independentemente do calendário litúrgico. 

Esta mudança de conteúdo é acompanhada de uma mudança de ritmo na dominação 

do tempo circular do ano litúrgico, suporte das festas religiosas e da memória de mortos. 

Sucedeu-se desta forma, um tempo linear que capitaliza os anos, assim como os reproduz 

identicamente.  

 

Em resumo o aniversário do nascimento que nós festejamos hoje para os nossos 

próximos e amigos, ou que nós festejamos a cada ano com bolo, vela, presentes e 

votos de feliz aniversário é uma coisa bem recente. [...] A celebração do aniversário 

do nascimento é, portanto uma coisa muito antiga também, se considerarmos a lenta 

gênese do fenômeno que revela em longa duração as escolhas contingentes de uma 

cultura diante dos problemas tão importantes quanto os do tempo, da identidade 

individual da consciência de si, de sua idade, do seu corpo e da abordagem 

inexorável da morte. (SCHMITT, 2009, p. 113)
8
  

 

Mapeando os diferentes significados do aniversário no passado pode-se perceber sua 

importância na compreensão deste fenômeno hoje, pois a ―[...] difusão do aniversário pelo 

mundo é seguida de hibridizações variadas entre calendários culturais, coletivos e biográficos 

culturais.‖ (HESLON, 2007, p. 25). Tais conhecimentos ganham relevância na medida em que 

se pode observar as diversas mudanças sofridas no ato de se comemorar aniversário, tanto no 

que se refere ao como, quanto no que diz respeito ao ―quê‖ se comemorava. 

Também Ferreira e Rocha (2000) atribuem à celebração do aniversário de nascimento 

no ocidente um contexto de transformação da civilização, onde foi estabelecida uma 

progressiva ordem laica da construção dos seres sociais como indivíduos, da emergência da 

vida privada em oposição à vida pública e à emergência da centralidade da infância. Para as 

autoras, a prática do festejo do aniversário está compreendida no contexto do surgimento da 

modernidade, que tem como ponto importante a sobrevivência física das crianças, fruto da 

evolução das relações sociais estabelecidas na Idade Moderna, momento em que a criança 

passa a ser uma preocupação da família, e consequentemente, começa a ser percebida como 

indivíduo social na coletividade.  

O paradigma individualista, afirma Renaut (1998), demarcado pela revolta dos 

indivíduos contra a hierarquia em nome da igualdade, tem como princípio a conquista da 

autonomia, o culto à felicidade e ao consumo e o recolhimento à vida privada. E como 

acrescenta Sirota (1998, p. 105) na contemporaneidade o aniversário apresenta uma 

                                                 
8
 Todas as citações de Schmitt (2009) foram traduzidas por mim. 
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importância efetivamente econômica e atualmente ―[...] não se festeja mais um pertencimento 

a um conjunto, mas a aparição e a unicidade de um indivíduo.‖ 

Na cultura do consumo, o aniversário tornou-se um empreendimento. Por um lado, 

vemos crescer a ideia da comemoração como um investimento no aniversariante e, por outro, 

vemos o mercado cada vez mais dedicado à especialização de um setor para tratar do 

aniversário de seus consumidores. Com a transformação do aniversário num setor de 

mercado, a própria ideia de afeto passou a ser atravessada pelo consumo. 

Esse atravessamento tornou-se visível no trabalho de aproximação ao tema que venho 

fazendo. De uma maneira geral, observo que o tema ―aniversário‖ tanto na literatura visitada, 

quanto nos diálogos realizados em função desta pesquisa, tem sido compreendido enquanto 

―comemoração‖ (espetáculo, show business).  

As comemorações têm representado um nicho no mercado infantil, apropriado pela 

indústria cultural que é atualmente a responsável pela produção cultural para crianças. Esta 

engendra o modo de produção capitalista e seus determinantes econômicos, políticos e 

culturais.  Tendo a mídia como sua principal aliada, forma um conjunto sobrepujante de 

massificação de suas mercadorias no campo da infância. O discurso da comemoração 

personalizada pela ideia da criança em evidência torna-se paradoxal na medida em que, 

quando se olha, o que se percebe é uma padronização onde a imagem da criança fica 

misturada à temática, e esta, a criança, aparece mais cumprindo um papel do que se 

divertindo. 

As casas de festas são verdadeiros parques de diversões. Geralmente, são salões 

amplos que permitem aos pais terem uma visão dos seus filhos e onde se reúne tudo que a 

cultura contemporânea concebe como próprio para as crianças, tanto que estas casas têm se 

tornado um local de passeio até mesmo para escolas públicas e privadas. 

Ainda sobre a relação com o consumo, pode-se observar que, comumente, as festas de 

aniversário de criança têm sido atravessadas por um modo massificado e cíclico de consumir. 

O Bufê temático destas mega-comemorações inclui além de convites, utensílios, painéis e 

mesas coloridas, jovens fantasiados para animar os convidados. O aniversariante, além de 

receber o tradicional presente, precisa oferecer a cada convidado uma ―lembrancinha‖, muitas 

vezes personalizada com fotos ou vídeos. Sobre a questão do consumo, Tiriba (2005, p. 41) 

afirma que:  

 

[...] o consumo é peça chave no modelo atual de desenvolvimento científico-

tecnológico e de generalização da lógica capitalística. [...] Assim, ao invés da 

economia ser definida pelas relações sociais, são estas que se veem enclausuradas 

pelo sistema econômico. 
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Tais afirmações nos ajudam a pensar sobre a influência da indústria cultural que 

permeia estas comemorações, quando assinalam que a civilização ocidental criou um modelo 

de desenvolvimento centrado na produção e consumo de bens materiais.  

O olhar que até o momento pude lançar sobre as casas de festas demonstra que estas se 

tornaram um filão de mercado e de serviços para o público infantil, sendo quase impossível 

enumerar tudo que se tem nesses espaços, e seus proprietários parecem não medir esforços 

para atrair o consumidor. Nestes espaços, os brinquedos para as crianças se misturam aos 

brinquedos para os adultos, que também se divertem durante a comemoração. Aliás, não só 

nos brinquedos, mas também nas dinâmicas oferecidas pelos animadores e nas quais muitas 

vezes somente os pais participam. As informações a que tive acesso sobre os espaços das 

casas de festas são oriundas de visitas, conversas com pais e crianças, professores e alguns 

animadores, e diferentes propagandas de casas de festas. Dentre os brinquedos que aparecem 

neste espaço, os mais comuns são: piscina de bolinhas; cama elástica; boliche; carrinhos bate-

bate; elevadores; montanhas-russas; parede de alpinismo; pimball eletrônico; tiroleza, sala de 

videokê com paredes de vidro à prova de som; casinha de bonecas; xícara maluca; simulador 

de kart; brinquedos eletrônicos; simuladores de futebol e de carros; camarim com acessórios e 

fantasias; labirinto; miniquadra; carrossel; passarela para desfiles; espaço para discoteca; 

oficinas de pintura, cozinha, dobraduras e balões; barracas de cachorro quente, churros, pizza, 

etc. 

Sirota (2005) aponta, com base na sua pesquisa, que os ―contra presentes‖
9
 oferecidos 

aos convidados pelo aniversariante são quase obrigatórios e sendo sempre de valores 

financeiramente inferiores aos presentes. Existe assim, uma assimetria do valor do contra 

presente em relação ao valor do presente, marcando a dinâmica da troca na qual se insere o 

aniversário: um contra presente é apenas uma ―lembrancinha‖ instantânea que vem 

acompanhada de doces. Esta autora vê o contra presente como algo que serve também para 

compensar a frustração das crianças diante da grande quantidade de presentes que o 

aniversariante recebe. 

Também o ato de oferecer os ―contra presentes‖, já é esperado nas comemorações dos 

aniversários no Brasil, o que nos permite pensar como o lugar ocupado pelo aniversariante 

vem mudando ao longo das décadas da história dessas comemorações por aqui. De uma certa 

perspectiva, este deixa de ser o único homenageado, passando ele também a oferecer algo de 

                                                 
9
 Saquinhos surpresa, lembrancinha ou brindes. 



59 

 

si para os convidados. No contexto brasileiro, estes contrapresentes (lembrancinhas) são 

geralmente objetos personalizados – fotos, vídeos, etc. – que colocam a criança aniversariante 

em evidência. 

Destaco também como dado relevante para o meu estudo o olhar da autora sobre como 

o ritual aparece nos espaços sociais: a célula familiar, a instituição encarregada de cuidar da 

criança (creche, jardim de infância, escola maternal ou primária) e no grupo de amigos, por 

meio do qual se pode nomear o aniversário entre os colegas (Sirota, 2008, p. 34). Assim, na 

infância, estas três instâncias potencializam a importância cada vez maior dada à 

individualização da criança, por meio da conjugação do ritual na família, na escola e no grupo 

de pares. A autora destaca práticas que formalizam as regras do aniversário, atividades 

recorrentes que merecem ser apontadas. As regras do convite, do presente, da lembrança 

oferecida a cada convidado; a regra da decoração infantil específica para o ambiente e para a 

mesa; a regra da roupa. A regra da oferta de comida: balas, bebidas, doces e um grande bolo 

são oferecidos. Regra esta a que se coloca uma outra, da gula: pode-se comer quanto de balas 

se quer. E que se relaciona também com a do bolo, a regra da partição do bolo: nenhuma 

criança se serve sozinha do bolo, cada participante recebe dele uma parte. A regra das velas 

de aniversário: a quantidade de velas que decoram o bolo é referente aos anos, somente a 

criança que faz aniversário pode soprá-las. A regra do canto de celebração: cada participante 

deve cantar e mencionar o nome da criança que faz aniversário. A regra da presença dos pais: 

ao menos um dos pais está presente, geralmente os dois. A regra das brincadeiras e jogos: 

todos colocados à disposição ou propostos em função da idade e dos centros de interesses da 

criança. A regra da recordação: concretização da felicidade da criança moderna no álbum de 

fotos familiar. Assim, em torno dessas regras, como esclarece autora: 

 

O ciclo de trocas de convites ao participar do aniversário vai se instalar ao longo do 

ano. Se uma criança convida em média 10 crianças, ela é convidada uma dezena de 

vezes a cada ano durante 10 anos; o ciclo começa por volta dos dois anos, 

alcançando sua plenitude até a entrada no colégio. Pode-se considerar que uma 

criança comemore esse ritual intensamente mais de cem vezes durante a sua 

infância, se somados os aniversários familiares, escolares e dos colegas. Poucos 

rituais profanos atingem uma tal intensidade. (SIROTA, 2008, p.36). 

 

O bolo de aniversário também ganha destaque nos estudos da autora, que apresenta as 

formas como este é posto em cena principalmente na literatura e cinematografia 

contemporâneas, para trazer o aniversário como símbolo da felicidade familiar e dos percalços 

dos pequenos destinos individuais.  
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Assim sendo, alguns elementos foram se apresentando como constitutivos dessa 

comemoração: o tema, o convite, os brindes, o bolo, a festa.  

A seguir, tratarei desses elementos a partir do material a que fui tendo acesso durante o 

trabalho de pesquisa. 

 

 

1.3.1 O tema da festa 

 

 

A decoração das festas de aniversários de crianças merece um olhar atento tanto pela 

infinidade de temas possíveis, quanto pelo significado que representa ter uma mesa decorada, 

onde nem as crianças nem os convidados podem mexer. Heslon (2008) afirma que como festa 

pessoal, o ritual do aniversário se apresenta personalizável, pois se encaixa bem em nossa 

sociedade da personalização. Concordo com o autor ao perceber como o lugar antes sagrado 

do bolo que, segundo a tradição, só pode ser cortado depois de cantado ―o parabéns‖ foi 

estendido à mesa decorada pelo tema. Muitas vezes, as crianças quase que não se aproximam 

da mesa e sabem que algumas partes das decorações das casas de festa não podem ser tocadas. 

Assim, como afirma o autor, o aniversário oferece diferentes suportes de escolhas possíveis de 

serem personalizados, pois seus cinco ingredientes: ―[...] as velas, o bolo, a música, o presente 

e a surpresa, são de fato infinitamente personalizáveis e propícios a todo tipo de fantasia‖. 

(HESLON, 2008, p. 54). 

A mesa é lugar das clássicas fotos de família: a criança sozinha, depois entre os pais, 

então entre os avôs, e entre os padrinhos. Mesmo nas festas realizadas em plays ou na própria 

casa das crianças, esta decoração costuma se fazer presente.  

A escolha de um tema infantil tornou-se uma ditadura. Os temas são anunciados em 

lojas e sites de vendas, seguindo a lógica de gênero e idade.  

Os próprios sites
10

 já dão dicas para os pais do tipo:  

DICAS DE TEMAS FEMININOS PARA DECORAÇÃO DE FESTINHAS DE ANIVERSÁRIO PARA 

MENINAS 

O mais importante é descobrir o que a criança mais gosta naquele momento, porém antes é preciso saber se 

no comércio é fácil de encontrar para sua menina o tema da festinha que ela quer, pois quando é lançado um 

desenho novo na TV, por exemplo, as fábricas de produtos para festas ainda não se prepararam para atender 

a demanda. 

 

                                                 
10

 http://www.fototelas.com.pt/temas_separados_por_idade.htm 

http://comofazerdicas.com.br/decoracao/dicas-de-temas-femininos-para-decoracao-de-festinhas-de-aniversario-para-meninas/
http://comofazerdicas.com.br/decoracao/dicas-de-temas-femininos-para-decoracao-de-festinhas-de-aniversario-para-meninas/
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Ainda o mesmo site comunica: 

 

Dependendo da idade do aniversariante, quem escolhe o tema são os pais (crianças de 1 (um) até 2 

(dois) anos). 

 

Se o seu filho ainda não consegue definir o tema preferido, leve em conta os desenhos, brinquedos e 

personagens infantis que ele mais se interessa. 

 

Os temas para festas infantis do 1° aos 3 anos de idade, são temas da linha Baby, temas de personagens 

que chamam a atenção das crianças e outros... 

 

A partir dos 3 anos, a própria criança prefere escolher o seu tema e costuma não aceitar a opinião dos 

pais. 

 

No site da Magazine 25.com Festas, por exemplo, a divisão se dá da seguinte maneira: 

 

Temas Baby – (até 2 anos) 18 temas 

Temas de meninos – (de 2 a 5 anos) 35 temas 

Temas de meninos - (de 6 a 12 anos) 25 temas 

Exceto os de futebol que são 18 times 

Temas de meninas – (2 a 10 anos) 17 temas 

Exceto os de princesa que são 7 (Branca de neve, Cinderela, Pequena Sereia, 

Princesas 3D, Princesas, Susi Princesa e Barbie New Life) 

 

Existem também em outros sites os temas considerados neutros, mas divididos por 

idade. Os exemplos são: Circo, Anjinhos, Arca de Noé, Smilingüido, Zoológico, Flinstones, 

Hallowen. 

 

Imagem 1 – Tabela de temas. 

 
 

Já no site Festas SMS.com.br, que dá dicas de tudo o que é necessário para a 

realização de uma festa infantil, os temas estão dispostos após a seguinte ressalva: 

―Recomendamos conversar com seu filho(a) sobre os temas para ter a certeza da melhor 

escolha‖.  
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Quadro 1
11

 - Temas mais procurados 

Idade Temas Mais Procurados 

 Menino Menina 

1 ano Circo ou outro tema da preferência dos pais 

2 anos Barney; Backyardigans; Caillou, 

Cocoricó, Baby Disney, Ursinho Puf 

Barney; Backyardigans; 

Pequena Sereia; Cocoricó; 

Little Pony; Baby Disney; Ursinho Puf 

3 anos Carros; Fazendinha; Bob O Construtor; 

Bob Esponja; Sítio do Pica Pau Amarelo; 

Floresta Encantada 

Hello Kitty; Fazendinha; 

Cinderela; Branca de Neve; 

Floresta Encantada 

4 ou 5 anos Procurando Nemo; Peter Pan; 

Os Incríveis; Toy Story; Scooby Doo; 

Aladin 

Princesas; Meninas; Superpoderosas; 

Procurando Nemo; Hello Kitty; 

Aladin 

6 ou 7 anos Super Heróis;  Homem Aranha; Batman; 

Time de Futebol; Harry Potter; Hot Wheels; 

Power Rangers 

Barbie; Harry Potter; Moranguinho; 

Hello Kitty; 

8 ou 9 anos High School Musical; Time de Futebol; 

Star Wars 

High School Musical; Rebeldes 

 

 

A imagem e o quadro expostos acima mostram como a mídia opera com os 

marcadores sociais, promovendo e normatizando identidades de gêneros e de idade. O que se 

pode perceber, logo de início é que os temas já dão de cara uma diferenciação mais nítida 

sobre gênero e idade. O que pode nos fazer pensar que muitas vezes as escolhas das crianças 

são também ditadas por estes critérios. Sejam eles de gênero ou de idades, tais valores vão se 

fixando, atuando nos processos de concepções e construção de sentidos, tendo seu lugar 

garantido nas diferentes etapas da vida infantil. 

Os artefatos culturais propagam discursos que estabelecem identidades e 

subjetividades e são muitas vezes estes discursos que disciplinam e normatizam as escolhas 

das crianças. Estas, a partir do contato com o mundo simbólico da cultura, na interação com 

os diversos artefatos e linguagens, ficam expostas a critérios estereotipados que regulam e 

determinam as formas de ser menino e menina, assim como aquilo que se deve valorizar em 

determinada idade.  

É possível também notar um crescimento de comemorações realizadas somente para 

meninas como nas festas que acontecem em salões de beleza ou somente para meninos, como 

as festas realizadas em pistas de Kart. 

                                                 
11

 http://www.fototelas.com.pt/temas_separados_por_idade.htm 

http://www.fototelas.com.pt/temas_separados_por_idade.htm
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Entretanto esta foto
12

 de 1976 nos mostra como esta modalidade não é tão recente. Ela 

mostra um aniversário de 9 anos realizado somente com meninos. 

 

Imagem 2 - Aniversário só com meninos 

 

 

Sirota (2008) chama atenção para as decorações efêmeras de festas temáticas, onde o 

tema está presente desde o convite até as atividades propostas.  

 

[...], pois por meio do indivíduo que esses elementos celebram, tornam-se elementos 

da construção identitária que se posicionam. Nada é menos insignificante que os 

elementos dessa socialização do cotidiano, de aparência fútil, que recorre a essas 

fontes, tanto de uma cultura de consumo quanto de uma cultura patrimonial. (p.48). 

 

Centrar a comemoração do aniversário num tema tem sido uma experiência bastante 

recorrente. Não se trata de uma experiência recente, pois temas como ―circo‖ ou ―futebol‖, 

―marinheiro‖ etc. são comuns de serem vistos em fotografias mais antigas dando forma aos 

bolos de aniversário e à decoração da mesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 As fotografias que aqui trago para enriquecer a reflexão têm origens diversas: cessão por familiares e amigos, 

compras em feira de antiguidades e capturas nas redes sociais. Por isso não optei por uma apresentação 

personalizada ou datada, entendendo que essa ―abertura‖ também contribui para a reflexão sobre o tema. 

Também algumas imagens de convites, bolos e lembranças são oriundas das festas em que participei, e foram 

capturadas por mim.  
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Imagem 3 - Festa temática 1. 

 
 

Imagem 4 - Festa temática 2 

 
 

Imagem 5 - Festa temática 3. 
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Imagem 6 - Festa temática 4. 

 
 

Percebo, entretanto, que atualmente o tema, mais do que uma forma de enfeitar o bolo, 

transformou-se em uma rede de significações que inclui o bolo, a organização da mesa, o 

convite, a trilha sonora da festa, o figurino do aniversariante, os brindes etc. 

Uma reportagem que fez sucesso nas redes sociais, atravessada por manifestações de 

espanto e elogios pelo inusitado do tema, foi a que mostrou o aniversário de 4 anos de Petros 

de Barros, um menino que escolheu como tema a profissão de Gari.  

 

Imagem 7 - Festa temática 5. 

 
 

Imagem 8 – Festa temática: Gari. 
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Imagem 9 – Festa Gari: aniversariante e pai. 

 
 

Imagem 10 – Festa Gari: enfeite de mesa. 

 
 

A chamada para a reportagem foi:  
 

Garis são homenageados em aniversário de quatro anos de menino em Belo 

Horizonte. 

Nada de super-heróis, astros de cinema ou personagens de games. A engenheira 

Delasávia de Barros, 34, disse ter feito um verdadeiro périplo por Belo Horizonte 

para tentar encontrar nas casas especializadas em decoração de festas infantis um 

tema que contemplasse o universo dos garis e catadores de lixo. Tudo para atender a 

um desejo do filho, Petros de Barros, 4, o de que a festa do seu quarto aniversário, 

comemorado em 16 de julho, tivesse a decoração inspirada no ambiente de trabalho 

de garis e lixeiros. Delasávia revelou ter ficado aflita porque nenhuma empresa 

especializada em festas infantis consultada quis confeccionar a decoração com o 

tema sugerido. Segundo ela, a alegação dada foi de o material não teria a menor 

chance de ser locado novamente. ―Eu não encontrava nada. Pesquisei na internet. 

Tivemos que ir buscando ideias alternativas e foi uma dificuldade muito grande 

porque precisamos fazer ou mandar fazer tudo‖, afirmou a mãe, que disse ter tentado 

convencer o filho desistir da ideia, mas, no fim, rendeu-se ao desejo do menino. ―A 

ideia partiu dele, e não consegui convencê-lo a mudar de opinião de forma alguma. 

É uma paixão desde os dois anos e meio de idade. Eu pergunto o que ele quer ganhar 

de Natal, por exemplo, e a resposta é um caminhão de lixo‖, disse a mãe, moradora 

do bairro São Lucas, região leste de Belo Horizonte. No dia do aniversário, o pai, 
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Rudá de Barros, 48, e o garoto foram fotografados com uniformes semelhantes aos 

que os garis usam diariamente. ―Os convidados ficaram surpresos, ainda mais ao 

verem os dois vestidos como garis. E muita mãe me revelou que os filhos também 

são apaixonados pelos garis. Eu vi que isso é mais comum do que parece. Só que 

ninguém nunca teve a atitude de fazer.‖ [...] ―Tenho 31 anos de profissão e foi a 

primeira vez que vi isso. Achei muito legal o pai e o menino se vestirem de gari. 

Poucas pessoas dão valor à nossa profissão. É um reconhecimento. Todos os garis 

que trabalham comigo ficaram admirados. Eles gostaram muito e se sentiram 

homenageados e valorizados. Muito legal mesmo‖, afirmou o pai do menino. (UOL 

Notícias / Cotidiano – 01/08/2011) 

 

Aqui a repercussão do tema do aniversário apareceu como uma forma de 

reconhecimento de uma categoria de trabalhadores e junto disso, de uma classe social.  Ao 

mesmo tempo, a estranheza pontuada pelo mercado de festas – responsável pela produção de 

imensas quantidades de lixo – de que esse seja um tema socialmente aceito para estampar uma 

comemoração, dá pistas sobre o lugar social que o trabalho dos garis ocupa. 

As festas infantis atualmente contam com setor específico de aperfeiçoamento dos 

serviços, que vão desde a confecção dos convites, passando pelos temas, as músicas, 

animadores e até um sistema de transporte que pode buscar, por exemplo, a turma da escola 

do aniversariante. Tais empresas não se restringem apenas a casas de festas, também prestam 

o serviço de Bufê completo na casa do aniversariante ou em espaços de prédios como os 

plays, por exemplo. 

 

 

1.3.2 O convite 

 

 

Deus foi o grande criador. Mamãe, a grande 

engenheira, papai, o grande arquiteto. Hoje 

convido você para o 6º aninho Deste grande 

projeto. 

Fragmento retirado de um convite de aniversário 

 

 

São muitos os elementos que compõem uma festa de aniversário, o momento do 

convite, por exemplo, é discutido por Ferreira e Rocha (2000, p.14) dentro da perspectiva do 

seu significado e das possíveis negociações entre adultos e crianças, que vão desde ―[...] os 

destinatários, o seu número, a sua forma, conteúdo.‖ Para as autoras, o momento do convite 

na família do aniversariante pode provocar um conjunto de estratégias. No que se refere aos 
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destinatários, leva-se em conta mais ou menos as estratégias centradas nas sugestões das 

crianças ou aquelas mais centradas nas decisões dos adultos. No caso das últimas, as 

restrições variam de acordo com os aspectos econômico, espacial (o tamanho da casa), de 

duração da festa, de circunscrever ou não somente aos amigos. 

O convite de aniversário parece ser um dos primeiros passos para a realização da festa, 

entretanto, os convites aos quais tive acesso são em sua maioria personalizados com o tema da 

festa. Deste modo, a escolha do tema precisa vir antes do convite para que ele seja 

confeccionado. A lista de convidados define quem vai à festa e dá a dimensão da quantidade 

de convites necessária, do espaço a ser realizada e dos custos da comemoração. Ele também 

dá informações sobre o tipo de festa, por exemplo, se é à fantasia ou se deve ―levar roupa de 

banho‖, se ―será servido almoço‖ ou se ―os pais devem deixar as crianças e ir buscá-las no 

final da festa‖. 

Sobre os convites, encontrei diversas formas como eles se apresentam: há convites 

ilustrados que colocam a imagem da criança aniversariante inserida na cena do tema da festa, 

onde a ideia parece ser a de dizer que a criança é parte daquele cenário. Em outros a imagem 

da criança aparece no contexto do tema como personagem, do texto que compõe o tema. Em 

outros prevalece o sentimento dos pais na fala da criança. E ainda, em outros, o convite é feito 

na fala da criança. Tive acesso também a convites que mostram em imagens fotográficas 

sucessivas do processo de desenvolvimento da criança. O convite fica como uma lembrança 

para o convidado, mesmo que este não compareça à festa. 

Por outro lado, esta ideia da imagem da criança no convite assim como a sua fala não 

são algo recente. Alguns convites mais antigos, aos quais tive acesso, vêm mostrando como 

esta modalidade já era muito usada em décadas atrás. 

Embora as Ferreira e Rocha (2000) não discutam o objeto ―convite‖, este, dentro de 

uma perspectiva mercadológica, tem ganhado uma atenção especial. Como professora e 

pesquisadora do tema tenho recebido e buscado diferentes convites de aniversários de 

crianças, dos quais trago alguns fac-símiles de convites para mostrar.  
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Imagem 11 – Convite com imagem do aniversariante 1. 

 
 

Imagem 12 - Convite com imagem do aniversariante 2 
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Imagem 13 - Convite com imagem do aniversariante 3. 

 
 

Imagem 14 - Convite com imagem do aniversariante 4. 
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Imagem 15 - Convite com imagem do aniversariante 5. 

 
 

Imagem 16 - Convite com imagem do aniversariante 6. 

 
 

Imagem 17 - Convite com imagem do aniversariante 7. 
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Imagem 18 - Convite com imagem do aniversariante 8. 

 
 

Imagem 19 - Convite com imagem do aniversariante 9. 
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Outros tipos de convites: 

 

Imagem 20 – Convite feito pelo aniversariante 1. 

 
 

Imagem 21 - Convite feito pelo aniversariante 2 
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Imagem 22 – Convite feito pelo aniversariante 3. 

 
 

Imagem 23 – Convite festa de irmãos. 
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Imagem 24 – Convite festa Monster High. 

 
 

Imagem 25 – Convite festa Jardim Zoológico 

 
 

Imagem 26 – Convite festa churrasco 
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Imagem 27 – Convite festa Baile à Fantasia. 

 
 

Imagem 28 – Convite Casa de Festa. 
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Imagem 29 – Convite festa em casa. 

 
 

Imagem 30 – Convite festa Buffet Infantil. 
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Imagem 31 – Convite casa de festas 1. 

 
 

Imagem 32 – Convite casa de festas 2. 
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Imagem 33 – Convite festa em casa 1 

 
 

Imagem 34 – Convite Betty Boop. 
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Imagem 35 – Convite festa Arraial. 

 
 

 

1.3.3 Os Brindes e lembrancinhas 

 

 

Os brindes ou lembrancinhas, como são chamados por Ferreira e Rocha (2000) e 

Sirota (2008), ganham uma personificação com a imagem e o nome da criança. Dentre os 

brindes que tive acesso até o momento, estão os seguintes: porta celular em forma de 

sapatinhos de princesa; sandálias Havaianas como o nome da criança; DVD com fotos e 

filmes de diferentes momentos da vida criança; CDs com as músicas que a criança mais gosta. 

Dentre os personalizados com a foto da criança aniversariante estão álbuns de figurinhas, 

canecas, chaveiros, balde de praia, baleiros, bottons e os já clássicos imãs de geladeira. Estes 

também são oferecidos com fotos da criança, ou com a criança inserida na cena do tema 

escolhido. 

As quatro fotografias a seguir, das décadas de 60, 70 e 80, tiradas para recordação do 

dia aniversário da criança, revelam uma valorização da sua imagem em uma determinada fase 

da vida. Tive acesso a várias dessas fotos, o que pode demonstrar que completar um ano de 

idade era um marco na vida das crianças, como é ainda hoje. Esse tipo de fotografia em 
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comparação com aquelas que vêm a seguir, adquiridas a partir do ano 2000, mostram como o 

lugar do tema e elementos da mídia ganharam destaque ao longo dos anos. 

 

Imagem 36 – Lembrancinha 1. 

 
 

Imagem 37 – Lembrancinha 2 
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Imagem 38 – Lembrancinha 3. 

 
 

Imagem 39 – Lembrancinha 4 

 
 

 

Algumas lembranças levam a imagem da criança vinculada ao tema do aniversário.  

 

Imagem 40 – Lembrancinha com tema e imagem da criança 1. 
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Imagem 41 – Lembrancinha com tema e imagem da criança 2. 

 
 

Imagem 42 – Lembrancinha com tema e imagem da criança 3. 

 
 

Imagem 43 - Lembrancinha com tema e imagem da criança 4. 

 
 

Imagem 44 - Lembrancinha com tema e imagem da criança 5. 
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Imagem 45 - Lembrancinha com tema e imagem da criança 6. 

 
 

Imagem 46 - Lembrancinha com tema e imagem da criança 7. 

 
 

Imagem 47 Lembrancinha com tema e imagem da criança 8. 

 
 

Imagem 48 - Lembrancinha com tema e imagem da criança 9. 
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Imagem 49 - Lembrancinha com tema e imagem da criança 10. 

 
 

Outros tipos de lembrancinhas: 

 

Imagem 50 - Lembrança: CD personalizado 2. 

 
 

Imagem 51 – Lembrança: CD personalizado 1. 
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Imagem 52 – Lembrança: Brincando com as palavras. 

 
 

Outros brindes e os chamados ―saquinhos surpresa‖: 

 

Imagem 53 – Lembrança: saco surpresa 1. 

 
 

Imagem 54 – Lembrança: saco surpresa 2. 
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Imagem 55 – Lembrança: saco surpresa com conteúdo. 

 
 

Imagem 56 – Lembrança: cestinha com guloseimas. 

 
 

Imagem 57 – Lembrança: nécessaire com esmaltes. 
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Imagem 58 – Lembrança: Chinelo personalizado. 

 
 

Imagem 59 – Lembrança: saco. 

 
 

Imagem 60 – Lembrança: sapato. 
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1.3.4 O bolo  

 

 

Nubia: Ah Lucas, não vou poder ir no sábado, no seu aniversário.  

Lucas (5 anos): Não tem problema não, depois eu trago um pedaço de 

bolo, vou pedir pra minha mãe cortar a parte da minha cabeça pra 

você.  

(diálogo entre a pesquisadora e seu aluno) 

 

A epígrafe que abre este tópico pode ser olhada a partir do apelo estético das 

decorações dos bolos de aniversário de crianças, onde, como nos convites, a imagem da 

criança aniversariante é o destaque. Muitas vezes escondido entre o amontoado de acessórios 

temáticos que se encontram à sua volta na mesa do aniversário, o bolo está presente até nas 

mais inusitadas comemorações. 

Nas comemorações de aniversário, o bolo talvez seja o que simboliza mais esse 

evento. Mesmo em comemorações mais simples, ele sempre está presente e o ritual de ―bater 

o parabéns‖, apagar a vela e cortar o bolo é o que muitas vezes define o sentido da 

comemoração, sendo especial a pessoas escolhidas para comer o primeiro pedaço. 

Cabe ressaltar que em quase todas as festas em que participei, havia uma preocupação 

do aniversariante em oferecer o primeiro pedaço de bolo a alguém especial. Embora Sirota 

trabalhe com perspectiva de aniversário enquanto ritual que se repete, não identifiquei menção 

sobre esse gesto em nenhum dos seus textos a que tive acesso, tampouco nos de outros 

autores que tratam do tema mais especificamente.  

Esta imagem da década de 60 nos mostra a importância do bolo de aniversário, apenas 

ele na foto. 

 

Imagem 61 – O bolo. 
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Sirota (2008) faz um amplo estudo sobre o bolo de aniversário.  A autora afirma que o 

calendário das etapas da vida é marcado por um aparato específico que reflete a simbologia do 

ritual.  

 

Da mesma forma a degustação do bolo, que se instalou no centro do ritual do 

aniversário da criança, segue um protocolo bem particular no qual se conjugam 

elementos culturais que celebram a cultura infantil e constroem a identidade pessoal 

do indivíduo contemporâneo. (SIROTA 2008, p. 39). 

 

Para a autora, fabricar e oferecer um bolo de aniversário é ao mesmo tempo preparar e 

compartilhar um alimento de honra de uma pessoa e apreender códigos sociais que permitem 

indicar amor e amizade.  Participar das diferentes etapas do rito do aniversário requer um 

trabalho social à parte, que exige competências práticas e envolve múltiplos simbolismos que 

articulam inversamente o pessoal e inscrições sociais, pois é através da celebração que um 

indivíduo constrói sua identidade social.  

O bolo de aniversário, glorioso objeto efêmero, ele sozinho, simboliza o ritual no 

imaginário social da infância contemporânea, o momento central eletivo da infância. Os bolos 

de aniversários, incontornáveis do ritual se tornam assim ao mesmo tempo objetos comerciais 

e de modos de expressão e de exposição de si. ―Eles já contêm em si todos os prazeres 

supostos e esperados.‖ (SIROTA, 2008a, p.74, tradução minha). 

O bolo pode ser, então, considerado o objeto que encarna o rito do aniversário.  Como 

lembra a autora, mesmo em uma ordem tradicional e o lugar que ele ocupa no imaginário da 

cultura serve como apoteose. Um exemplo desta perspectiva pode ser lembrado no bolo de 

aniversário de John Fitzgerald Kennedy, que teve como atração a saída triunfal de Marilyn 

Monroe cantando ―Happy Birthday to you, Mister President‖. 

Trago aqui algumas imagens dos bolos aos quais tive acesso nas festas em que 

participei: 

 

Imagem 62 – Bolo Barcos: aniversário em casa (5 anos). 
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Imagem 63 – Bolo Homem Aranha: aniversário na praça (5 anos). 

 
 

Imagem 64 – Bolo Maquiagem: Aniversário Salão de Beleza (9 anos). 

 
 

Imagem 65 – Bolo sem tema: aniversário Jardim Zoológico (6 anos). 

 
 

Imagem 66 – Bolinhos Piquenique: Aniversário no Jardim (1 ano). 
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Imagem 67 – Bolo Planetas: Aniversário em casa (6 anos). 

 
 

Imagem 68 – Bolo México: aniversário em casa (7 anos). 

 
 

Imagem 69 – Bolo Carros: Aniversário no Jardim Botânico (3 anos). 

 
 

Imagem 70 - Bolo sem tema 1: Aniversário em casa (5 anos). 
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Imagem 71 - Bolo filme Rio: Aniversário Jardim Botânico (2 anos). 

 
 

Imagem 72 – Bolo Festa do Pijama: Aniversário em casa (10 anos). 

 
 

Imagem 73 – Bolo sem tema 2: Aniversário em casa (8 anos). 

 
 

1.4 O aniversário de crianças e a sua circulação nas diferentes mídias 

 

 

Na busca de me aproximar do tema, fui me deparando com as diferentes abordagens 

que ele recebe. Inicialmente, percebendo dificuldades em encontrar produções teóricas sobre 

o tema do aniversário, comecei a observar outras fontes no amplo leque das produções 

culturais a fim de perceber em que campos da cultura essa temática encontrava debate. 
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Desse modo, encontrei na mídia impressa alguns indícios tanto sobre o significado do 

aniversário na história cultural da humanidade como o tratamento que recebe em diferentes 

campos, como a astrologia, a economia, a sociologia etc. 

A mídia impressa tem explorado o tema do aniversário de crianças a partir da 

perspectiva da comemoração, discorrendo sobre os valores exorbitantes de um bufê infantil e 

o grande aumento de comemorações ―alternativas‖ que têm movimentado o mercado que 

investe neste nicho do público infantil. As reportagens sobre festas infantis em revistas e 

jornais ocupam as diferentes sessões: ora estão em Negócios, outra em Comportamento, 

também em nas sessões Beleza ou Boa Chance etc. 

A Revista VEJA de 18 de abril de 2007, abre a sessão Guia trazendo o seguinte título: 

Crianças: Show de Festas. Neste artigo, além de chamar a atenção para o espetáculo em que 

as festas têm se transformado, com brinquedos típicos de parques de diversões e camarins 

com cabeleireiros para produzir as crianças, apresenta a modalidade de dar presentes aos 

convidados como uma novidade, mencionando, como exemplo, aquários com peixes vivos 

distribuídos na festa de uma criança de um ano citada na reportagem. A revista revela que o 

custo de um bufê infantil – em média 4 mil reais – deixa de fora os pequenos luxos que 

podem ser adicionados ao pacote. Ainda nesta reportagem, os especialistas entrevistados dão 

aos pais dicas e cuidados básicos para fugir das ―armadilhas‖ na hora de organizar a festa. As 

dicas giram em torno do que levar em conta para não gastar mais do que o previsto; da 

duração padrão de uma festa para que a criança não durma; da hora correta de abrir os 

presentes; das atrações adicionais e da trilha sonora. A reportagem enumera ainda 

extravagâncias consideradas de ―alto custo‖, mas comuns em festas de aniversários infantis da 

classe mais alta, tais como: roupão atoalhado com o nome da criança bordado; show com 

animais amestrados e velocípedes estrelado pelo aniversariante. Na página seguinte, sob o 

título: Uma Festa Diferente, os especialistas consultados pela revista apresentam algumas 

comemorações alternativas aos bufês para aqueles que, segundo a matéria, não querem gastar 

muito, e afirmam que já existem empresas especializadas em comemorações alternativas às 

superproduções. Cada sugestão segue o seguinte critério: como é, idade mínima, quanto custa, 

quem faz. As sugestões citadas são aulas de culinária, ao fim das quais as crianças comem o 

que preparam; visita à fazenda; festa-passeio, na qual uma Van leva as crianças a piqueniques, 

parques ou cinemas com direito a lanche.  

Em outra reportagem, esta da sessão Comportamento da Revista Veja Rio de 2 de 

junho de 2010, o foco são os valores exorbitantes que podem atingir uma comemoração de 

aniversário de uma criança. Intitulada Festa de Arromba, a chamada começa dizendo: 
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―Esqueça os chapeuzinhos de papelão. Os aniversários agora têm produção de cinema que 

custam (sic) até 100.000 reais. [...]‖ E continua:  

 

Para um seleto grupo de carioquinhas e seus endinheirados pais, aniversário é 

sinônimo de comemoração repleta de efeitos especiais, personagens de filmes, 

brindes de luxo, tudo cercado por uma cenografia capaz de deixar qualquer 

convidado impressionado. 

 

A combinação de pais afortunados, com o desejo de agradar seus filhos e se exibir aos 

amigos é apontada pela Revista como a principal razão das celebrações de preços 

descomedidos.  

 As festas realizadas em salão de beleza ocupam o lugar de comemorações 

alternativas, como aparece em duas reportagens. A primeira, na sessão Beleza da Revista O 

Globo de 26 de agosto de 2007, sob a manchete Pequenas Vaidades. Ao falar de maquiagens 

para as meninas pequenas destaca como os salões de beleza estão oferecendo espaços ―[...] 

dedicados às pequenas que desejam festejar o aniversário com uma sessão de embelezamento 

ao lado das amiguinhas‖. E anuncia um salão que acabara de inaugurar um espaço para 

festinhas no clima ―Dia de Princesa‖, onde os profissionais que cuidam do cabelo, das unhas e 

da maquiagem da garotada se misturam com outros que servem cachorros-quentes e mini-

hambúrgueres. ―No fim da festa, as próprias meninas escolhem roupas de marca e brincam de 

desfilar. (Revista O Globo de 26 de agosto de 2007, p.42).‖ A segunda reportagem, na sessão 

Boa Chance do Jornal O Globo de 26 de abril de 2009, promove um salão de beleza infantil 

com a manchete: Novo conceito de festas infantis.  A matéria indica que o espaço oferece 

ainda um salão menor para os adultos que, segundo o Jornal, é destinado para os pais 

aproveitarem a ocasião e se cuidarem enquanto aguardam seus filhos. A decoração desse 

espaço também é voltada para as crianças tendo, em cada cadeira de atendimento, um 

videogame e uma TV. Em outro pavimento, fica a área de recreação com brinquedos como 

pula-pula. 

Em 2008, a edição nº 9 da Revista Festas Etc e Kids
13

 trouxe uma reportagem sobre as 

novidades nas casas de festas e apresentou como destaque: o arvorismo, um circuito de 

pontes, que corre por cima do bufê com as crianças presas a uma cadeira, tentando não cair 

nos buracos feitos para aumentar o desafio; o vulcano, uma caverna escura, com um vulcão no 

meio, em que se vê pontos brancos indicando trilhas móveis. Outras novidades são filhotes da 

fauna brasileira como cobras e macacos, pôneis e charretes, máquinas de pintar as unhas, 

                                                 
13

 Disponível em: http://www.revistafestas.com.br/revista_etc_09.htm 
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efeitos especiais como fumaça e papel picado, além de uma entrada triunfal do aniversariante, 

que é envolvido em gelo seco e bolhas de sabão, com fundo musical. Segundo a reportagem, 

―[...] a aparição é motivo de muita emoção para mães e pais, incluindo os que passam pela 

experiência com o filho no colo.‖ Outras inovações são os helicópteros e a possibilidade de 

em alguns desses espaços as crianças poderem cair n‘água dentro de um carrinho feito de 

fibra de vidro imitando madeira, que corre por um trilho.  

 

Imagem 74 – Festa no salão 1. Fonte: Revista O globo, Sessão Beleza - 26/08/2007. 

 
 

Imagem 75 – Festa no salão 2. Fonte: Jornal O Globo, Sessão Boa Chance - 26/04/2009. 

 
 

Outra reportagem também da sessão Comportamento da Revista Veja Rio, de 05 de 

novembro de 2008, traz a manchete Uma beleza de festa. A alusão a maneiras mais 

tradicionais de realizar festas é colocada como coisa do passado: 

 

Foi-se o tempo em que cachorro-quente, refrigerante, sorvete e brigadeiro bastavam 

para garantir o sucesso de uma festa infantil. Pelo menos entre as meninas, a 

novidade agora é celebrar a nova idade oferecendo às amigas tratamentos estéticos. 

Isso mesmo: reunir as coleguinhas para uma tarde com manicure, pedicure, 

maquiagem, hidratação e escova nos cabelos, em casa ou num salão de cabeleireiros, 
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é o pedido mais ouvido por pais e mães. Até as muito pequeninas aderiram à idéia. 

Bruna Malka, por exemplo, tem apenas 5 anos, mas já substituiu as tradicionais 

festinhas com personagens de contos de fada por profissionais da beleza. O mágico e 

o teatrinho de fantoches, atrações que havia alguns anos estavam presentes em nove 

entre dez comemorações, deram lugar a um desfile de moda com as meninas 

produzidíssimas, organizado no final. (Revista Veja Rio, Sessão Comportamento – 

05/11/2008). 

 

Em outra reportagem, dessa vez do portal de notícias do Jornal Hoje, do dia 10 de 

outubro de 2010, é divulgado preço médio de festas realizadas em Salões de Beleza.  Desta 

vez, a chamada é Salões de beleza infantis oferecem festa de aniversário e interatividade.  

Segundo a reportagem, para um grupo de dez meninas, a festinha sai por aproximadamente 

R$ 2.000,00 e acrescenta: ―[...] o pacote de quatro horas inclui hidratação, escova, penteado e 

unha. Depois, as meninas lancham e se divertem no mesmo ambiente, que vira uma boate.‖  

Também as festas de aniversário realizadas em limusines são vistas como festas 

alternativas. A sessão Negócios da Revista O Globo, de 12 de dezembro de 2010, trouxe a 

reportagem De parar o trânsito, afirmando que ―Festas que chegam a custar R$2.400 dentro 

de limusines viram moda no disputado mercado infantil carioca.‖. 

 

Imagem 76 – Festa na limusine. Fonte: Revista O globo, Sessão Negócios -12/12/2010. 

  
 

Já a Revista Pequenas Empresas Grandes Negócios, de 25 de outubro de 2009, traz 

como possibilidade de comemoração de aniversário a oficina de arte. Aqui tal ideia é 

defendida pela dona do atelier como um nicho de qualidade para as crianças, onde, segundo 

ela, o mercado está defasado. Durante a semana, as crianças têm curso de arte, nos finais de 

semana, o atelier se transforma em bufê alternativo. A mesa com atividade de técnicas de 

mosaico, pintura em tela e cerâmica fica ao lado da mesa de bolo, onde as crianças pintam 

decorando pratos e xícaras de cerâmica.  

A Revista Veja São Paulo, de 4 de novembro de 2010, além de trazer as festas em 

limusine, apresenta como um diferencial para as comemorações o cinema e as pistas de Kart. 
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Segundo a Revista, o pacote na LimoService consiste em um passeio pela cidade de no 

mínimo 2 horas, com até oito pessoas, e inclui frigobar com água, refrigerante e outras 

bebidas. Tudo pelo preço de R$1.300, sendo o tempo extra acrescido de R$250,00 a hora. 

Traz ainda a fala de uma mãe que comemorou o aniversário de seu filho de 6 anos: 

 

―Descobri o serviço pela internet. Como meu filho ama carros e sempre gostou de 

limusines, resolvi contratar o serviço para divertir as crianças. A primeira vez que 

meu filho entrou na limusine ficou emocionado.‖ Enquanto Paula recebia os 

convidados no salão de festas do prédio onde mora, o carro de luxo levava as 

crianças para um passeio pelo bairro. ―O sucesso foi tanto que um amiguinho fez a 

mesma coisa logo depois.‖ (Revista Veja São Paulo, de 4 de novembro de 2010). 

 

Imagem 77 – Limusine para festa. Fonte: Veja São Paulo de 4 de novembro de 2010. 

   
 

Já quanto às comemorações no cinema, há redes específicas que oferecem o serviço. O 

pacote composto por 15 pessoas dá direito a um ingresso, um refrigerante de 600ml, pipoca, 

uma porção de pão de queijo, 50g de balas, um cookie e um picolé de frutas. O aniversariante 

escolhe o filme que deseja assistir e o horário da sessão. Se quiser fechar a sala, precisa levar 

mais de 100 pessoas. O preço em média divulgado pela Revista é de R$20,00 por pessoa e 

R$30,00 se a sessão for em 3D. Na reportagem, uma mãe que já comemorou o aniversário da 

filha de 10 anos afirma:  

 
―Chamamos 12 amigas e assistimos a um dos filmes que estavam em cartaz no 

horário que ela escolheu. As crianças adoraram." Após a sessão, Maria diz que elas 

cantaram 'Parabéns' em um espaço preparado para a confraternização. "É uma festa 

rápida, prática e diferente. Quebra a rotina das crianças." (Veja São Paulo, de 4 de 

novembro de 2010). 

 

Imagem 78 – Mesa de festa. Fonte: Veja São Paulo de 4 de novembro de 2010 
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Imagem 79 - Serviços para Eventos Tijuca - 

05/04/2012. 

 
Fonte: http://servicos-eventos.vivastreet. com.br/servicos-

festa+tijuca/festa-infantil-aniversario-no-cinema/46432468 

 

As pistas de Kart oferecem, segundo a reportagem, um pacote de rodadas para 14 

pessoas, que devem ser reservadas exclusivamente pelo aniversariante. Algumas oferecem 

promoção especial em que o aniversariante não paga. Já para os convidados, os preços variam 

em média, de acordo com o motor (mais ou menos potente), em torno de R$59,00 e R$79,00 

por pessoa. Outra promoção que envolve o dia do aniversário é oferecer ao aniversariante um 

passaporte para a pista de boliche durante o mês do seu aniversário bastando para isso 

apresentar o RG original e uma cópia. 

 

Imagem 80 – Pista de Kart 1. Fonte: Veja São Paulo 04/11/2010 

 
 

Imagem 81 – Pista de Kart 2. Fonte: Revista Delas IG 06/07/2011. 

 
Fonte: http://delas.ig.com.br/filhos/veja-12-opcoes-para-tornar-a-festa-do-seu-filho-

inesquecivel/n1597064983245.html 

http://delas.ig.com.br/filhos/veja-12-opcoes-para-tornar-a-festa-do-seu-filho-inesquecivel/n1597064983245.html
http://delas.ig.com.br/filhos/veja-12-opcoes-para-tornar-a-festa-do-seu-filho-inesquecivel/n1597064983245.html
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A Revista Delas IG dá como dica de ideias criativas para aniversário o Space Kart, em 

Belo Horizonte. Um espaço para crianças acima de sete anos ―[...] que já gostam de pilotar. 

No Space Kart a comemoração de um aniversário de quatro horas pode dar aos pequenos seis 

corridas de kart que duram 20 minutos cada.‖ Afirma que os pais também poderão brincar 

com as crianças e que a velocidade limite deve sempre ser respeitada. Além disso, 

disponibiliza um espaço para a realização de um churrasco para todos os convidados. 

Outra reportagem da sessão Comportamento da revista O Globo, esta de 5 de agosto 

de 2012, trata do aniversário de criança realizado num SPA. A manchete diz: ―É big, é big, é 

big. Com extravagâncias sem ter fim, as festas infantis podem ter de SPA de adulto a show de 

poodles amestrados.‖ 

 

Imagem 82 – Festa no SPA: 

Beleza Precoce. Em seu 

aniversário de 8 anos, Barbara 

Miguez passou uma tarde num 

SPA com as amigas. Fonte: 

Revista O Globo 05/08/2012 

 
 

Nessa chamada a ideia de beleza está associada aos cuidados precoces com o corpo. 

Destaque para a fala da mãe da menina, segundo a reportagem, autora da ideia: ―Eu a levei a 

mil festas de aniversário no ano passado, não aguentava mais aquela mesmice [...]. Acho 

importante que ela aprenda a se cuidar desde pequena.‖  

Dentre as atividades realizadas na festa da aniversariante de 8 anos, Marta Miguez, 

estavam banhos de pétalas de rosa, esfoliação facial, máscara hidratante de chocolate, banhos 

de espuma com sais de ofurô. Ao som de Justin Bieber, as meninas bebem refrigerante em 

tacinhas de champanhe.  No que se refere às ideias inusitadas de festas de aniversário a 
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reportagem diz que ―a touca na cabeça substitui o chapeuzinho de papelão, que agora só 

aparece em festinhas com tema retrô. Há um destaque também para uma casa de festas em 

que os pais da menina Danielle, de 5 anos, encomendaram a criação de uma verdadeira terra 

do nunca. ―Com o tema de Peter Pan, a pequena aniversariante adentrou o evento pendurada 

num cabo de aço, voando, tal fosse a própria Sininho‖. A representante da casa de festas fecha 

a reportagem afirmando que ―[...] cada detalhe foi pensado para que as crianças acreditassem 

que estavam vivendo um sonho. É isso que eu faço: sonhos.‖ 

Também o investimento publicitário em revistas que tratam especificamente do tema 

do aniversário demonstra o lugar de destaque que ele vem ocupando na contemporaneidade. 

Uma delas é, por exemplo, a Revista Inesquecível Festa! Infantil & Teen, que com edições 

mensais no Rio de Janeiro, Brasília e Paraná se apresenta como uma revista de referência 

para mamães e papais em busca de celebrações inesquecíveis. Divulga casas de festas, dicas 

de diferentes formas de comemorações, temas, bolos, cenários e decorações etc., trazendo 

entrevistas e imagens reais de aniversários de crianças.  

 

Imagem 83 – Revista Inesquecível Festa 
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Outras revistas, como as que podemos ver a seguir, lotam cada vez mais as bancas. 

 

Imagem 84 – Revista Megafestas. 

 
 

Imagem 85 – Guia Festejar. 

 
 

Imagem 86 – Revista Festa Infantil. 

 
 

Imagem 87 – Revista Bufê Infantil. 
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Imagem 88 – Revista Arte em Festas. 

 
 

Outro elemento referente ao aniversário que ganhou destaque na mídia foi a história da 

música Parabéns a você. Esta, hoje substituída ou seguida em muitos aniversário pelo 

―Parabéns‖ cantado pela apresentadora Xuxa Meneghel, ganhou destaque na Revista da TV 

do Jornal o Globo, de 14 de junho de 2009, por causar polêmicas em torno do seus direitos 

autorais.  

Segundo a Revista a música Parabéns a você /nesta data querida /muitas felicidades 

/muitos anos de vida! É uma das mais cantadas do país e afirma que segundo o Ecad 

(Escritório Central de Arrecadações e Distribuição) ―Parabéns a você‖ lidera o ranking de 

execuções públicas na categoria música ao vivo, relacionados a shows em bares, restaurantes 

e casas noturnas de festas. A reportagem também esclarece que a letra em português é fruto de 

um concurso realizado por intermédio da gravadora Continental (mais tarde comprada pela 

Warner Music) em 1942. Neste concurso deveria ser escolhida a letra que melhor se 

encaixasse na melodia da canção infantil criada em 1983 por duas irmãs americanas ―Good 

morning to all‖ (Bom dia a todos) e mais tarde alterada para ―Happy Birthday To You‖ (Feliz 

aniversário). A brasileira Bertha Celeste Homem de Mello ganhou o concurso com a letra 

cantada hoje nos aniversários. É essa canção que é chamada aqui nesta tese como ―parabéns 

tradicional‖, para diferenciar dos ―parabéns‖, da Xuxa criado em 1980. 

Deparar-me com essa gama de reportagens sobre questões relacionadas ao tema do 

aniversário foi uma das formas de perceber a sua complexidade e como, na atualidade, são 

crescentes as formas mercantilizadas de comemorações, o que ajuda a vislumbrar a dimensão 

da importância deste setor para o mercado do país.  

Cabe ressaltar que, para além das questões econômicas e de mercado que envolvem o 

tema, está a questão dos significados e sentidos de se comemorar um aniversário. O que nos 

dizem os diferentes modos de comemorações sobre as crianças e a infância contemporâneas? 
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E as crianças das classes mais pobres, sem acesso a este setor?  Como comemoram seus 

aniversários?  

 

 

1.5 O aniversário na literatura destinada à criança 

 

 

Outro lugar onde encontrei o tema sendo apresentado foi nos livros infantis
14

. Neste 

item busco um olhar mais atento às produções literárias para criança que têm como foco o 

tema do aniversário.  

Pensar como esse discurso é produzido nos livros endereçados às crianças se faz 

importante na medida em que o livro infantil pode ser entendido como um elemento 

constitutivo de um repertório cultural produzido para a infância e também um objeto de 

consumo cultural. Da mesma forma eles instigam diversas maneiras de se conceber o tema 

assim como contribuem para a discussão tanto de como este é visto pelos adultos que os 

escrevem quanto de como estes adultos o apresentam para as crianças.  

Sirota (2011) também faz um trabalho focando seu olhar sobre os livros de literatura 

para criança, tomando como referência o aniversário. Para a autora, a análise dos modelos 

educativos colocados em cena na literatura infantil nos permite ler a fabricação destes 

modelos por meio dos objetos culturais que os colocam em palavras, em imagens e em 

enredos. 

 É imensa a produção editorial destinada à criança no Brasil, e as diversas edições 

abrangem diferentes temas, gêneros e estilos. Neste sentido, longe de fazer uma análise 

aprofundada ou exaustiva dos discursos, pretendo aqui perceber o que está presente nas 

contribuições literárias para a criança sobre o tema do aniversário. 

Assim, trago para compor este item 20 livros classificados por seus produtores e 

autores como literatura infantil ou literatura infanto-juvenil. O critério de escolha dos livros se 

deu pela presença, no título, de algumas palavras que remetessem ao tema estudado nesta tese, 

tais como: aniversário, festa, comemoração, bolo e presente. Os livros foram adquiridos em 

sua maioria, no Salão Nacional do Livro Infanto-Juvenil (FNLIJ) que aconteceu em 2012 no 

Centro de Convenções SulAmérica, no Rio de Janeiro, em livrarias e a partir de buscas pela 

internet. 

Imagem 88 – Livro 1. 

                                                 
14

 As sinopses foram copiadas do próprio livro ou do Site das editoras ou livrarias em que eles foram anunciados. 
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Imagem 89 – Livro 1. 

 
Livro: O aniversário 

Autor: Mary França 

Ilustração: Eliardo França  

Editora: Ática 

Ano: 2000 

Sinopse: Os personagens Pingo de Mar e Pingo de Sol se juntam com os outros amigos para comemorar o 

aniversário da amiga árvore 

 

 

Imagem 90 – Livro 2. 

 
Livro: Bel e Berta no aniversário 

Autor: Rosaly Stefani e Adriana Crespo 

Ilustração: Marcelino Vargas 

Editora: Paulus 

Ano: 2001 

Sinopse: Hoje é aniversário de Berta! Bel acorda cedo e se esmera para fazer uma festa surpresa para a 

amiga. E que surpresa! 
 

 

Imagem 91 – Livro 3. 

 
Livro: O Aniversário da Lua 

Autor: Nye Ribeiro 

Ilustração: Alessandra Tozi  
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Editora: Roda & CiA 

Ano: 2004 

Sinopse: No aniversário da Lua os astros resolvem fazer uma festa surpresa. As estrelas, meteoros, 

planetas do sistema solar, todos são convidados. Uma festa tão divertida que ninguém quer voltar para 

casa. Mas, o que acontece com o sol? 
 

 

Imagem 92 – Livro 4. 

 
Livro: O Presente de Aniversário do Marajá 

Autor: James Rumford 

Ilustração: James Rumford 

Editora: Brinque-Book 

Ano: 2004 

Sinopse: Quem não chegou a uma festa de aniversário convencido de ter levado o presente perfeito até 

ver alguém com um melhor? Quem não aprendeu na marra que não há presente melhor que a 

amizade? Esta é a experiência que nove animais viverão a caminho do palácio para comemorar o 

aniversário do marajá 
 

Imagem 93 – Livro 5. 

 
Livro: Feliz aniversário Rabicó 

Autor: Arlete Alonso 

Ilustração: Cor e imagens artes Gráficas 

Editora: Globo / coleção Turminha do Sítio 

Ano: 2006 

Sinopse: É aniversário do Rabicó e, por isso, a Turminha do Sítio tem a grande ideia de fazer uma festa surpresa 

para o porquinho comilão. Tem bolo, docinhos, muitos presentes, palhaço e, claro, bastante animação! Feliz 

aniversário, Rabicó! Faz parte da Coleção Turminha do Sítio, que tem dez livrinhos com ilustrações dos 

personagens de Monteiro Lobato em versão bebê participando de uma história curta, ideal para crianças que 

estão em fase de alfabetização. 
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Imagem 94 – Livro 6. 

 
Livro: O presente de aniversário  

Autor: Ellen Pestili 

Ilustração:  Ellen Petisli 

Editora: FTD 

Ano: 2006 

Sinopse: Todo dia era dia de ganhar presente para o leitãozinho Torresminho. Mas aquele era um dia 

especial: o seu aniversário. Por um presente como aquele ele não esperava. 
 

 

 

Imagem 95 – Livro 7. 

 
Livro: Vovô me deu um bolo 

Autor: Luciana Rigueira 

Ilustração: Elisabeth Teixeira  

Editora: Paulinas / Coleção tempo de criança 

Ano: 2006 

Sinopse: Durante a festa de seu aniversário, Bernardo está triste e frustrado porque seu avô não 

aparece. Sua mãe já havia lhe explicado que o avô partira e não mais voltaria, mas mesmo assim ele 

fica muito chateado: como pôde partir sem se despedir? Ao chegar em casa, ele dorme e, em sonho, o 

avô lhe prepara uma festa no céu e aproveita para dizer que está em um lugar para o qual se é chamado 

sem que haja tempo de despedidas e que Bernardo deve continuar vivendo sua vida. A obra é escrita 

sob a forma de poesia de métrica livre e usa várias figuras de linguagem para abordar um tema difícil: 

o luto na infância. A autora trabalha com os sentimentos confusos e ainda desconhecidos para muitas 

crianças de maneira a fazer com que entendam melhor o momento de perda. 
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Imagem 96 – Livro 8. 

 
Livro: Festa de aniversário 

Autor: Telma G. Castro Andrade 

Ilustração: Fábio Sgroi   

Editora: Editora do Brasil / Coleção coisas de criança 

Ano: 2006 

Sinopse: Uma menina que resolve comemorar seu aniversário de maneira animada, confirmando que sempre há 

espaço para ideias criativas. 

 

 

 

Imagem 97 – Livro 9. 

 
Livro: Bolo Pra Festa no Céu 

Autor: Mary França 

Ilustração: Elma  

Editora: Cortez 

Ano: 2007 

Sinopse: Tia Cida é a melhor boleira da cidade. Suas delícias encantam as crianças que chegaram a 

chorar na hora de cortar os bolos enfeitados de aniversário. Um dia, ela recebe uma encomenda do 

próprio céu para fazer um bolo para o menino Jesus, que andava muito triste com o que ele via as 

pessoas fazendo aqui na Terra. 
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Imagem 98 – Livro 10. 

 
Livro: Festa de aniversário 

Autor: Elias José 

Ilustração: Elma lima  

Editora: Escala educacional / Coleção pedrinha mágica 

Ano: 2008 

Sinopse: A festa de aniversário de Flora teve música, dança, brinquedo, refresco... Também lá esteve o 

palhaço, que fez um monte de besteiras. O livro remete o pequeno leitor ao próprio aniversário, 

sempre tão esperado. 
 

 

Imagem 99 – Livro 11. 

 
Livro: Feliz aniversário, Jamela  

Autor: Niki Daly 

Ilustração: Niki Daly 

Tradução: Isa Mesquita  

Editora: Edições SM 

Ano: 2009 

Sinopse: Neste livro, Jamela apronta mais uma das suas. Ela transforma seu sapato novo, que ganhou 

da mãe como presente de aniversário, e que serviria tanto para passear quanto para ir à escola, no 

sapato de princesa que desejava ter. A mãe fica uma fera, pois não tem dinheiro para comprar outro 

sapato para a escola. Mas nem tudo foi perdido. A criatividade da menina acabou sendo reconhecida e 

foi possível contornar a situação e obter um sucesso inesperado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

Imagem 100 – Livro 12. 

 
Livro: O Aniversário / Princesa Poppy 

Autor: Janey Louise Jones 

Ilustração: Veronica Vasylenko 

Tradução: Isabel Fraga 

Editora: Booksmile 

Ano: 2009  

Sinopse: É o aniversário da Poppy e ela está muito entusiasmada. Mal pode esperar para festejar como 

uma princesa! Mas toda a gente parece tão ocupada – será possível que todos tenham se esquecido do 

seu dia especial? 
 

 

Imagem 101 – Livro 13 

 
Livro: O aniversário de Nita 

Autor: Lieve Baeten 

Ilustração: Lieve Baeten 

Editora: Brinque-Book 

Ano: 2009 

Sinopse: É o aniversário de Nita e ela está ansiosa para comemorá-lo com Téo, seu gato. Mas, onde 

está Teo? Durante sua busca, Nita visita várias bruxas maravilhosas e poderosas, mas todas estão 

ocupadas demais para ajudá-la. No final, uma grande surpresa para Nita: uma surpresa que se torna 

mais sensacional quando seu gato reaparece.  
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Imagem 102 – Livro 14. 

 
Livro: O aniversário do Kipper 

Autor: Mick Inkpen 

Ilustração: Mick Inkper 

Editora: Fundamento 

Ano: 2010 

Sinopse: Foi aniversário do Kipper e ele fez uma festinha para todos os amigos. O bolo estava pronto e 

os convites tinham sido todos distribuídos, mas... Por que ninguém apareceu? Será que o Kipper vai 

passar o aniversário sozinho? Descubra se o Kipper e seus companheiros conseguiram salvar o dia e 

festejar de montão! 
 

 

Imagem 103 – Livro 15. 

 
Livro: O sexto Aniversário 

Autor: Eun Jin Kim 

Ilustração: Han Na Kim 

Tradução: Elizabeth Kim  

Editora: Callis 

Ano: 2010 

Sinopse: Tudo começa quando Fany promete aos pais que dormirá sozinha quando completar seis 

anos. No entanto, ela estava assustada vendo sombras de monstros e ouvindo barulhos estranhos. Este 

livro conta a história com o objetivo de estimular o raciocínio lógico e o poder de resolução de 

problemas das crianças. 
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Imagem 104 – Livro 16. 

 
Livro: Meu aniversário 

Autor: Pilar Ramos 

Ilustração: Maria rosa Aragó 

Tradução: Renata Lara de Moraes Boim 

Editora: Editora do Brasil 

Ano: 2010 

Sinopse: Max está fazendo aniversário. Ele ganhou presentes e uma festa bem animada, porém o mais 

importante é que ele percebeu que está crescendo e, por isso, ficando cada vez mais responsável. O 

menino já está aprendendo a se cuidar sozinho e evitar os perigos do dia a dia. 
 

 

 

Imagem 105 – Livro 17. 

  
Livro: O aniversário do Seu Alfabeto 

Autor: Amir Piedade 

Ilustração: Luiz Gesini 

Editora: Cortez 

Ano: 2010 

Sinopse: O dia da grande festa chegou! Aniversário do Seu Alfabeto? Isso mesmo! Foram feitos 

muitos preparativos, com deliciosas guloseimas, para receber festivamente os elegantes convidados. 

Cada letra levava um presente ao aniversariante. Tudo estava calmo até que chegaram os gêmeos SS e 

RR, que aprontaram uma grande confusão. Venha participar desta festa e conhecer a família do Seu 

Alfabeto. 
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Imagem 106 – Livro 18. 

 
Livro: O Aniversário de Martina ou O presente de Frederico 

Autor: Isabel de Paiva 

Ilustração: Isabel de Paiva  

Editora: Mundo Mirim 

Ano: 2010 

Sinopse: Martina faz aniversário e Fred quer dar a ela um presente muito especial. E o que pode ser mais 

especial que um presente feito por ele mesmo? Enquanto isso, Martina prepara sua festinha e ajuda a vovó com 

todos os preparativos: brigadeiro, bolo, cachorro-quente, pipoca... Mas será que alguém vai aparecer? De 

maneira lúdica e muito divertida, Isabel de Paiva estimula a criatividade e instiga o desejo de cooperação das 

crianças em seu livro ―dois em um‖, O Aniversário de Martina, o Presente de Frederico. 

 

 

Imagem 107 – Livro 19. 

 
Livro: Eu Amo Fazer Aniversário 

Autor: Anna Walker 

Ilustração: Anna Walker  

Editora: Fundamento 

Ano: 2010 

Sinopse: Chegou o aniversário do Nico. Como deixar esse dia ainda mais legal? Bolo, presentes e 

muita diversão. Este livro mostra como Nico tem razão em dizer que ama fazer aniversário. 
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Imagem 108 – Livro 20. 

 
Livro: Uma festa bem bolada 

Autor: Shin Soon-Je 

Ilustração: Kim Min-Jeong 

Tradução: Thais Rimkus    

Editora: Callis 

Ano: 2012 

Sinopse: Aqui você vai encontrar tudo o que é necessário para a organização de uma festa, enfatizando 

os aspectos matemáticos de cada etapa: como a elaboração da lista de convidados, a contagem de 

quantos dias faltam para o aniversário, a quantidade de cada ingrediente necessário para o bolo.  

 

 

A partir da leitura dos livros pude perceber que em sua maioria o tema é narrado de 

maneira superficial, apresentando situações simplistas e pouco inovadoras. Os elementos 

complementares ao texto assumem um caráter informativo com intenções utilitaristas e 

didatizantes. Em alguns livros o tema é trazido com uma proposta didática clara e toma o dia 

do aniversário como pano de fundo para ensinar a crianças sobre alguma situação da vida 

cotidiana, como por exemplo, no livro Meu aniversário, quando o personagem menino diz: 

―[...] tocam a campainha. Vou correndo porque já sei abrir a porta, mas espero até que mamãe 

espie pra ver quem chegou. Nunca abro sem saber quem é!‖. Outro exemplo é o livro O 

aniversário do seu Alfabeto, um pretexto para ensinar regras gramaticais. Nesta história, os 

convidados são as letras, e após uma confusão na festa de aniversário ―O M envergonhado, 

rompeu laços com outras letras e disse que, a partir daquela festa, só andaria na frente do P e 

do B para protegê-los, por que eles eram amigos de verdade.‖ 

Alguns livros observados trazem em seus discursos de apresentação a sua proposta, 

além de algumas atividades ao final, testando os conhecimentos do leitor sobre a história ou 

explicitando possibilidades pedagógicas daquele texto. Muitas vezes usa-se a linguagem com 

conteúdo moralizante que pode assumir uma postura paternalista no intuito de informar o que 

o leitor supostamente não sabe.  

A linha didatizante continua e gira em torno da importância de cuidar da natureza, 

como o livro O Aniversário, em que a árvore é a aniversariante e a homenagem é o cuidado 
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que se deve ter com ela; do ensinar as regras de matemática como no livro O sexto 

aniversário, e Uma festa bem bolada. O primeiro mostra como o aniversariante resolve 

problemas para acabar com o encanto da sua casa e traz no final um guia de leitura que 

explica ao leitor quais conceitos matemáticos foram trabalhados a partir dos desafios 

enfrentados pela personagem aniversariante. O segundo mostra como a personagem Kika 

prepara a festa de aniversário do seu cachorro Fred. Nele, o convite vira pretexto para ensinar 

a somar e a receita do bolo para ensinar a subtrair, como por exemplo, neste trecho: ―[...] Ih.. 

Só tem 4 ovos na caixa [...]. Quantos ovos a mais Kika vai precisar? Se você subtrair o 

número de ovos que ela tem do número de ovos que ela deveria ter, você saberá.‖ A cada duas 

páginas o livro traz uma tabela mostrando a conta que deve ser feita para resolver aquele 

problema. No final deste livro há um guia para pais e educadores que começa afirmando que o 

tema da história é a importância prática da matemática. 

Em algumas obras a comemoração do aniversário é apresentada como algo de grande 

importância para a criança, entretanto, a ideia de bagunça e confusão aparece de forma 

recorrente em alguns livros como, por exemplo, A festa divertida, que com muito amigos, 

doces e bagunça tece o foco central de quase todos os livros. Assim, de um modo geral, é 

possível afirmar a partir da leitura dos livros que tive acesso, que estes se desviam de uma 

relação estética para uma relação moralizante. 

Benjamin (2002) se dedicou a escrever sobre os livros infantis, registrando a partir 

desta perspectiva um pouco da sua história e configurações ao longo do desenvolvimento 

industrial e pós-industrial. Pereira (2012, p. 50) trata desta questão afirmando que Benjamim 

faz um duplo movimento no sentido de pensar o campo da produção cultural para a infância a 

partir de duas abordagens: ―uma a partir daquilo que as sociedades produzem especificamente 

para as crianças e outra a partir do que as próprias crianças na ação de significação do mundo, 

produzem.‖ Detendo-me na primeira abordagem, sigo na trilha da autora para orientar a 

minha visada sobre os livros aqui apresentados. Parto da percepção de Benjamin sobre as 

transformações ocorridas no curso da ascensão da criança como objeto de estudo na 

modernidade, o que acarretou em uma produção cultural permeada por uma visão pedagógica 

e, portanto, mediadora da relação adulto-criança e da criança com o mundo cultural. 

 

A crítica de Benjamin a este projeto se deve ao fato de que ciência pedagógica 

transformou artificialmente a cultura em conteúdo e a partir desse conteúdo 

pretendeu balizar a experiência da infância. Nesse processo a relação direta das 

crianças com o mundo cultural foi sendo construída por um projeto educativo 

instrumental ―disfarçado‖ na forma de brinquedos, livros ou outros objetos culturais. 

(PEREIRA, 2012, p.52). 
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O que está em questão nesta linha de pensamento é a predominância de um discurso 

pedagógico que permeia a pequena produção de livro para criança aqui observada, em relação 

ao tema do aniversário.  

Entretanto, outras questões me inquietaram diante de algumas leituras, como foi o caso 

do livro Festa de aniversário, de Elias José, que conta sobre a comemoração do aniversário de 

Flora. Algumas leituras promovem uma espécie de paralisia ou entorpecimento, cabendo-nos 

perguntar o que dizer de um livro infantil sobre aniversário que fecha a sua narrativa dizendo: 

―Feliz mesmo ficou Flora quando todo mundo foi embora. O melhor do aniversário não é a 

festa, nem a farra que a gente faz. Vou revelar um segredo, sem medo de errar. O melhor da 

festa é o estoque de brinquedos renovar.‖ Qual o sentido desta mensagem no contexto atual? 

Também o livro Bolo pra festa no céu podemos nos perguntar que diálogo é instaurado entre 

a criança e o livro que traz o seguinte texto: ―A minha mãe acha que sou criança ainda pra mil 

coisas. Mas, quando peço festa de aniversário com bolo da tia Cida e tudo, ela diz: ‗Você está 

uma mocinha, minha filha. Já vai fazer dez anos.... e fica com essas coisas de criança!... 

Cachorro-quente com guaraná está bom demais!‘ E lá vem festinha mixuruca, só pra alguns 

amigos. Só minha irmã, meu irmão, meus primos e primas e meia dúzia de colegas de classe. 

Só cachorro-quente, refrigerante e uma torta doce feita em casa, feia como só a minha mãe 

sabe fazer.‖ Quais sentidos são predominantes nessas mensagens? 

Outros temas como o da morte também são tratados sobre o pretexto do tema do 

aniversário como o livro Vovô me deu o bolo, no qual o tema da morte é sentido pela criança a 

partir da ausência do avô na sua festa de aniversário. E somente ao sonhar com o avô no céu 

compreende que ele está morto quando ele lhe diz: ―[...] ontem estive na sua festa, achei você 

muito calado, senti saudades do meu menino levado. Agora você já sabe que estou bem deste 

lado e se não me despedi é porque aqui é assim mesmo: quando chamam ninguém chega 

atrasado, não dá tempo de deixar recado.‖  

Por outro lado, algumas obras como O presente de aniversário do marajá conseguem 

abordar o tema de forma original e sem didatismos, contribuindo para experiência estética 

literária do leitor, como se pode perceber nesse trecho quando os animais se vêem diante do 

dilema e da indecisão sobre o que levar de presente para a festa do Marajá: ―[...] o macaco 

olhou para o poço que parecia sem fundo e encarou o rinoceronte, que grunhiu para o camelo, 

que bufou para o coelho, que torceu o nariz para a vaca, que mugiu para a cobra, que silvou 

para o elefante, que trombeteou para o tigre, que rugiu para o pavão que gritou: O que vamos 
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fazer agora?  E agora? Como eles iam chegar a festa de aniversário do marajá de mãos, ou 

patas, ou focinhos, ou bocas, ou bicos abanando?‖  

Outros, como Eu amo fazer aniversário, traz uma mensagem de valorização da festa: 

―[...] quando a festa acaba, vou para a cama feliz da vida, sei que vou sonhar com essa tarde 

tão divertida.‖ Outro que merece destaque é O aniversário de Kipper, uma festa 

surpreendentemente ―sem convidados‖, onde, de forma criativa desperta a curiosidade do 

leitor para saber por que Kipper fez tudo ―certo‖, mas ninguém compareceu a sua festa.  

* 

O que se percebe ao longo deste capítulo onde foram trazidas diferentes formas de 

apresentação do tema na sociedade é que a abordagem pedagógica parece saltar aos olhos 

quando se trata do que é dirigido especificamente para a criança dando a ver certa 

cristalização do seu lugar de aprendiz. Tal lugar, a meu ver, precisa ser problematizado a fim 

de incluir no debate a forma singular como as crianças se posicionam sobre o tema. 
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2 QUANDO O MÉTODO E A TEORIA ENCONTRAM LUGAR NA CONSTRUÇÃO 

DO OBJETO DE PESQUISA 

 

 

Pesquisar é melhor do que ver. Porque a gente 

olha de verdade. Pesquisar é assim ò, é olhar de 

verdade! 

Bruno, 6 anos 

 

 

A asserção feita pelo menino de 6 anos, e aqui trazida como epígrafe, me permite 

tomar este olhar de verdade como uma das diferentes maneiras de se confrontar com um tema 

no esforço de conhecê-lo. Olhar de verdade enquanto olhar atento, é olhar buscando, 

interpelando e também sendo interpelado. Assim, o meu objeto de pesquisa pode ser mirado 

de diferentes perspectivas e cabe-me definir a lente teórica que me acompanhará nesta 

trajetória. 

Apresentar o percurso de uma pesquisa científica é uma construção e todo processo de 

construção precisa de um espaço de liberdade que reside inicialmente no nível do 

pensamento. A elaboração da escrita vai dando outros contornos a este espaço de liberdade e 

o objeto de pesquisa que é dado a conhecer necessita ser delimitado e preciso. Assunto, tema, 

questão, problema, no campo do pensamento estes termos podem se confundir e ocupar 

diferentes lugares, mas, no campo da escrita, a sua compreensão e delimitação é parte 

importante da construção do objeto de pesquisa. 

A complexa tarefa dessa construção é tratada por Pierre Bourdieu (2009, p. 27) de 

forma cuidadosa e assertiva quando afirma que ―[...] não é uma coisa que se produza de uma 

assentada [...] não é um plano que se desenhe antecipadamente, à maneira de um engenheiro‖. 

O trabalho exige atenção às peculiaridades da pesquisa, requer do pesquisador um espaço de 

tempo que lhe permita romper com o senso comum e formular o problema a partir de uma 

postura ativa e sistemática perante os fatos. Tal exercício torna-se desafiador para o 

pesquisador na medida em que ele precisa estar atento às armadilhas do objeto pré-construído.  

Como esclarece o autor, afastar-se do senso comum significa romper com representações 

partilhadas por todos, presentes tanto na objetividade das organizações sociais quanto nos 

cérebros. ―O pré-construído está em toda parte. O sociólogo está literalmente cercado por ele 

como o está qualquer pessoa‖. (BOURDIEU, 2009, p.34). As reflexões de Boudieu suscitam 
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no pesquisador a consciência – tão necessária à construção do objeto científico – de que ele 

está imerso no mundo social o qual pretende investigar e que, portanto, somente a teoria e a 

prática utilizadas a partir da perspectiva criada pelo pesquisador lhe possibilitam esquivar-se 

das armadilhas de tomar como conhecimento aquilo que já se sabe sobre o objeto a ser 

investigado. 

No processo de pesquisa científica, a relação entre teoria e empiria invoca a questão do 

fazer ciência enquanto uma coisa material.  A definição do aporte teórico na produção de 

conhecimento seria, assim, um delineador da postura do pesquisador no que se refere à sua 

maneira de conceber a realidade empírica.  A principal questão que se coloca na construção 

do objeto torna-se então os fundamentos teóricos do trabalho de pesquisa. Tal concepção traz 

para o centro do debate a questão do rigor teórico inerente a todo processo investigativo em 

ciências humanas, e em especial na pesquisa em educação, pois pensar o objeto (o real) 

enquanto algo que não é dado, mas a ser construído, pressupõe pensar a teoria a partir da qual 

ele está sendo olhado. Ou seja, o movimento do pesquisador é construir um trabalho racional 

sobre a realidade observada, para que ela se torne um objeto do conhecimento. 

Nas Ciências Humanas, diferentemente das Ciências Naturais, o objeto é o sujeito e, 

portanto, a fala do pesquisador é sobre um sujeito que fala, e é neste sentido que para Bakhtin 

(2003) a relação, por se dar entre dois sujeitos, é sempre dialógica e não monológica. 

Entretanto, é importante reconhecer a responsabilidade do pesquisador enquanto autor no 

processo de pesquisa.  

Entender que a pesquisa em Ciências Humanas é também um olhar sobre o outro e 

considerar a questão da alteridade como imperativa neste processo, é um dos argumentos 

lançados para situar o pensamento de Mikhail Bakhtin em minhas preocupações sobre a 

construção de uma metodologia de pesquisa. Outro argumento seria a afirmação de que 

pesquisar o outro é também pesquisar a si mesmo. Ao indagar sobre o outro, o pesquisador se 

coloca também em um lugar alteritário, porém perceber-se neste lugar não é tarefa fácil e está 

longe de ser algo dado. É sim uma construção.   

Ciente dos inúmeros desafios que envolvem a construção de uma metodologia de 

pesquisa, busco nos conceitos de exotopia e dialogismo encontrados em Bakhtin uma visada a 

partir de um lugar exterior, que permite que se veja do sujeito algo que ele próprio nunca 

pode ver; ―[...] é dado ao sujeito um outro sentido, uma outra configuração, que o 

pesquisador, assim como o artista, dá de seu lugar, isto é, dá aquilo que somente de sua 

posição, e portanto com seus valores, é possível enxergar‖. (AMORIM 2003, p.14). Vale 

ressaltar que estes conceitos aparecem na obra de Bakhtin no contexto de estudos sobre a 



120 

 

estética do romance, a partir da relação entre autor e personagem. O excedente de visão que o 

autor tem em relação à personagem é o que dá a ela o seu acabamento e a sua completude. O 

excedente de visão diz respeito à posição que cada sujeito ocupa no mundo, o que lhe permite 

um ponto de vista único e singular. Assim, só o outro pode nos dar acabamento e completar o 

que falta ao nosso olhar. 

Fundamentada nos estudos de Marília Amorim (2003), a transposição de tais conceitos 

para o campo das ciências humanas permite problematizar a tensão entre dois olhares, dois 

pontos de vista, o do pesquisador e o do pesquisado. O olhar do pesquisador busca captar e 

compreender o que outro olha, ou seja, olhar pelo olhar do outro, ver o que só o outro pode 

ver, do lugar que ele ocupa. Após este mergulho, o pesquisador volta ao seu lugar, que, por 

ser exterior ao lugar do outro, torna possível a partir dos seus valores, princípios e 

perspectivas dar uma totalidade, um acabamento daquilo que vê. Assim, os estudos de 

Bakhtin trazem a possibilidade de reflexão sobre uma ética que é instituída na linguagem. 

Neste sentido, a pesquisa desloca-se da explicação, produto de uma só consciência, para a 

compreensão que é justamente a produção de sentido a partir dos signos presentes em todos 

os atos humanos e recriados nas interações. Trata-se, portanto, de uma arena onde se 

confrontam múltiplos discursos.  

Como afirma Amorim (2003), assumir este caráter conflitual e problemático da 

pesquisa em Ciências Humanas implica renunciar a toda ilusão de transparência: tanto do 

discurso do outro, quanto do seu próprio discurso. O olhar de observador se configura, em 

uma perspectiva ―[...] discursiva dialógica e polifônica, compreendendo que o campo nos 

confronta com eventos de linguagem marcados pela interlocução‖. (FREITAS, 2003, p.34).  

Assim, o conceito de exotopia na obra de Bakhtin situa um lugar exterior. Como 

esclarece Amorim (2008, p.97), só o outro que está de fora pode dar uma imagem acabada 

daquilo que observa, ou seja, o acabamento é um ato generoso de dar de si, dar de sua 

posição, ―[...] dar daquilo que somente sua posição permite ver e entender”. É na transposição 

deste conceito para a pesquisa em Ciências Humanas que busco pensar o meu lugar enquanto 

pesquisadora e as possibilidades metodológicas de pesquisa. Ainda esta autora, afirma que 

Bakhtin compreende as Ciências Humanas como a ciência do texto, que é sempre a expressão 

de um sujeito, pois somente os humanos são falantes e produtores de texto. Assim, é no 

encontro entre pesquisador e pesquisado, ambos falantes e produtores de texto, que reside o 

caráter dialógico da pesquisa. Pesquisar é mais do que transcrever situações vividas no 

campo, ―[...] o pesquisado deve fazer intervir sua posição exterior: suas problemáticas, suas 
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teorias, seus valores, seu contexto sócio-histórico, para revelar do sujeito algo que ele mesmo 

não pode ver‖. (BRAIT, 2008. p.100).  

Todavia, como apresentar o outro sem emudecê-lo? A resposta a esta questão só é 

possível quando o pesquisador se percebe do lugar que ocupa. É da sua posição exterior que 

se revela a tensão entre o seu ponto de vista e o ponto de vista do pesquisado. Aqui reside o 

desafio de produzir uma pesquisa que seja autoral e que respeite a voz do outro. 

 

 

2.1 A pesquisa com crianças: campos teóricos em perspectiva 

 

 

O reconhecimento da infância e das crianças enquanto foco de pesquisa nas Ciências 

Humanas é algo relativamente novo, assim como é atual a consideração das suas falas e das 

suas representações de mundo como dados de pesquisa, ou seja, o lugar ocupado pelas 

crianças enquanto atores sociais capazes de falar por si e sobre si é algo recente. 

Desenvolver metodologias de pesquisa com crianças tomando-as como protagonistas e 

coautoras do processo, tem sido alvo de debates dos estudos sobre pesquisa com crianças e 

ainda um desafio. Neste sentido, sinto-me provocada a apresentar brevemente a abrangência 

dos diferentes olhares sobre a criança e a infância na pesquisa, em diferentes campos 

disciplinares. Eles se apresentam para mim como resultado de diferentes modos de 

estranhamento da infância como campo de estudos, ao mesmo tempo em que, ao aprofundar 

os estudos da infância, essa base teórica vai conferindo uma maior intimidade na pesquisa do 

tema.   

Pereira (2012, p. 63) aponta que para assumir a infância como temática, em uma 

perspectiva de pesquisa com crianças, o diálogo com o discurso das crianças, relacionados 

com sua experiência infantil, torna o exercício de pesquisar singular e diferente daqueles 

vividos com outros interlocutores. 

 

[...] ainda que a interlocução com as crianças se torne mais facilmente visível no 

trabalho de campo, compreendemos que essa interlocução se faz presente ao longo 

de todo processo de pesquisa, antes e depois do trabalho de campo e mesmo na 

pesquisa de caráter eminentemente teórico que abdique de um trabalho dessa 

natureza.. 

 

Assim, toda pesquisa que é dedicada à infância está em última instância em diálogo 

com a criança concreta. Esta afirmação da autora é justificada com base em uma concepção 
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epistemológica de pesquisa em Ciências Humanas que compreende o pesquisador como 

aquele que lida ―[...] subjetivamente com a produção subjetiva de um outro [...] conferindo às 

ciências humanas seu caráter eminentemente alteritário‖ (PEREIRA, 2012, p.64). 

As relações alteritárias entre crianças e adultos, continua a autora, são constituídas na 

vida social, modificando-se de acordo com os contextos por eles experimentados. 

 

Tanto crianças quanto adultos ocupam na dinâmica da vida diferentes lugares sociais 

que são definidos pelas relações de alteridade experimentadas: a criança é filha para 

os seus pais, é aluna para os seus professores, é um cliente para o mercado, é ―objeto 

de estudo‖ ou interlocutor para o cientista etc. Do mesmo modo, os adultos se 

colocam em diálogo com as crianças a partir de um conjunto de demandas próprias 

ao lugar social que ocupam quando estão na condição de serem pais, professores, 

pesquisadores etc. Mesmo quando na vida esses papeis se aglutinam, é a experiência 

singular do contexto que demarca a relação de alteridade e produz sentidos. 

(PEREIRA, 2012, p.71). 

 

Estas são experiências, constituídas na vida social e estão imbricadas no 

acontecimento da pesquisa, pois o pesquisador, como adulto a sua posição em relação às 

crianças ganha uma carga valorativa. Assim, na pesquisa, quais são as condições que tornam 

possíveis a escuta e o diálogo entre pesquisadores adultos e pesquisados crianças? 

Sarmento e Pinto (1997, p. 78) sugerem a adoção de um conjunto de orientações 

metodológicas, que toma como centro a coleta das vozes das crianças. Para estes autores não 

bastam os recurso técnicos, mas é necessário uma postura de constante ―flexibilidade 

investigativa‖. 

Quando pesquisador constrói ou elege uma metodologia, nela estão expressas as suas 

concepções de criança, de infância e também de pesquisa. Na perspectiva da pesquisa com 

crianças ressalta-se uma concepção de criança como ator social e criativo culturalmente, 

sujeito competente e parte de uma categoria social e histórica. Assim, a metodologia inicial a 

qual me propus é a escuta das vozes da criança, pois: 

 

[...] o olhar das crianças a partir de si mesmas permite descortinar uma outra 

realidade social, que é aquela que emerge das interpretações infantis dos respectivos 

mundos de vida. O olhar das crianças permite revelar fenômenos sociais que o olhar 

dos adultos deixa na penumbra ou obscurece totalmente (SARMENTO; PINTO, 

1997, p.24). 

 

Diferentes campos teóricos têm tido a criança e a infância como alvos de seus estudos 

e diante da complexidade destes dois temas, se faz necessário o diálogo entre os distintos 

campos disciplinares quando buscam investigá-los. No que se refere à filosofia, vale 

perguntar, que lugar a infância ocupa para os filósofos? Walter Kohan (2008) na tentativa de 

aproximar infância e filosofia, traz a palavra ―infância‖, que carrega em seu nascimento e na 

sua etimologia a relação com a falta, com a incapacidade de falar. Perceber a infância nesta 
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perspectiva da incompletude é, como afirma o autor, o que incide sobre os ideários 

pedagógicos e os discursos filosóficos e científicos ainda hoje. Olhar a criança a partir da 

filosofia seria então: ―[...] pensar a infância desde outra marca, ou melhor, a partir do que ela 

tem e não do que lhe falta: como presença e não como ausência; como afirmação e não como 

negação; como força e não como incapacidade‖. (KOHAN, 2008, p. 41). 

Ao longo do seu texto, o autor vai apresentando os diferentes lugares que a infância 

ocupou entre os filósofos. Destacando o olhar de Aristóteles, Kohan (2008) esclarece que 

mesmo não tendo nenhum escrito sistematizado sobre o tema, pode-se encontrar uma 

concepção de infância condizente com as categorias filosóficas formadas pela noção de ser 

humano e de mundo na obra deste pensador. Assim, para Aristóteles, ―toda criança é uma 

criança em ato, e ao mesmo tempo um adulto em potência, um ser que só alcançará sua 

completude e finalidade na adultez‖. (KOHAN, 2008 p.45). Nesta medida as ideias de 

inacabamento, incompletude, e imperfeição, foram as brechas encontradas pelo ideário 

iluminista moderno para colocar mais tarde a infância ―[...] não mais representando uma etapa 

da vida, mas como uma possibilidade evolutiva do ser humano‖. (KOHAN, 2008, p.46). 

As possibilidades e alternativas para se compreender as questões da infância na 

contemporaneidade têm sido alvo de diversos estudos. Não se pode negar que a psicologia 

sobretudo, adicionou vastos conhecimentos sobre a infância, seu imaginário e suas patologias. 

Entretanto, Castro (2001) propõe uma compreensão da infância para além da lógica 

desenvolvimentista que veio sendo a base unívoca do entendimento sobre a infância. Ou seja, 

compreender a infância a partir de um distanciamento da razão desenvolvimentista que tem 

como base a psicologia. 

 

A lógica desenvolvimentista posicionou a criança enquanto um sujeito marcado pela 

potencialidade, pelo vir-a-ser, e não pela competência no aqui e no agora, 

concorrendo para sua inserção na sociedade afastada do mundo das atividades 

socialmente reconhecidas (CASTRO 2001, p. 22). 

 

Olhar a criança a partir deste âmbito, esclarece a autora, contribui de forma 

significativa para uma visão universalista da infância, dando força para uma ideia de 

―minoridade‖ que limita seus direitos civis e políticos. A infância, neste sentido, sobretudo 

nos países ocidentais, foi compreendida como uma etapa que demandava cuidados e 

aprendizagens sob o amparo e a autoridade dos adultos. Para Castro (2001), tal concepção de 

criança tutelada, dependente emocionalmente do adulto e juridicamente do Estado, é 

simultânea à infância concebida como índice universal do projeto de desenvolvimento das 

nações. Assim permanece conservadora a atitude de cuidados para com as crianças, alicerçada 
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nos fundamentos políticos de uma infância universalizada pelos Direitos da Criança (1959) e 

na Convenção Internacional dos Direitos da Criança (1989), na medida em que estabelece no 

propósito de proteção do adulto para com as crianças uma condição intrínseca de dependência 

e incapacidade sócio-política. A crítica da autora reside, neste sentido, quando ressalta que 

esta forma de pensar não possibilita a problematização da dependência e incapacidade 

sociopolítica enquanto equivocadamente articuladas à posições etárias. Ou seja, a 

reciprocidade da dependência não é considerada quando se pensa desta forma. Como aponta a 

autora, a psicologia tem revelado que adultos e principalmente pais são dependentes de seus 

filhos: ―[...] para serem felizes, para terem coragem e para poderem ousar, para ter em quem 

se apoiar em momentos difíceis, ou para serem elas, as crianças, seus porta-vozes, quando 

eles, os adultos, se sentirem inseguros‖. (CASTRO, 2001, p.23). A autora considera 

injustificada a ideia de perceber a criança através da premissa da imaturidade e 

irresponsabilidade, na medida em que não se consideram tais características também no 

adulto. 

Tomando a ação humana como ponto de partida para se pensar a questão político-ética 

da infância, a autora coloca em xeque a suposta superioridade do adulto frente à criança que, 

situada em uma posição de incapacidade política e cultural, tem restringida sua participação 

plena na sociedade. Para a autora, a ação da criança realiza-se na constituição da própria 

sociedade e da cultura em que a criança vive. ―A atividade se torna, assim, ação, porque passa 

a se inserir na inteligibilidade histórica construída coletivamente onde cada agir passa a fazer 

sentido‖ (CASTRO, 2001, p.32). Isto quer dizer que a ação humana para ser reconhecida 

precisa estar articulada com o ser e o pensar.  

As reflexões da autora contribuem para se pensar as diferenças entre crianças e adultos 

para além dos limites etários, em uma perspectiva do que é singular e do que aparece no curso 

da ação enquanto capacidade humana. Compreendendo a ação como uma base para as 

interações humanas, crianças e adultos, como categorias sócio-etárias diferentes, possuem 

distintas maneiras de inserções nos espaços de convívio e de intervenções no mundo. ―A ação 

humana, seja qual for, presta-se à construção do mundo em que vivemos visibilizando a 

diferença que é marca de cada um de nós‖. (CASTRO, 2001, p. 34). É nesta medida que 

crianças e adultos constroem e reconstroem cultura, a partir do contexto de condições que 

permitem a ação de cada um. ―A ação enquanto capacidade humana, iguala, portanto, homens 

e mulheres, crianças e adultos, mas enquanto acontecimento no mundo os diferencia fazendo-

o aparecer na sua singularidade.‖ (CASTRO, 2001, p.43). 
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Opondo-se ao determinismo psicológico das abordagens evolutivistas, a emergência 

de uma sociologia da infância tem apresentado uma outra perspectiva à pesquisa com 

crianças. Sirota (2001), a partir de uma leitura do panorama científico, mais especificamente 

os trabalhos de língua francesa, traça um perfil do nascimento de uma sociologia da infância. 

O que a autora chama de nascimento desse pequeno objeto – a infância – foi caracterizado por 

uma constatação de carência e fragmentação. Para fazê-lo emergir por inteiro no discurso 

científico foi necessário libertá-lo do implícito e apartá-lo do combate militante. Os estudos 

iniciais voltados para a infância referiram-se à gênero ou escolarização dos filhos de 

imigrantes.  

A infância aqui é concebida como o tempo da educação e da instrução, um começo do 

ser, uma pessoa em vias de formação. Em outras palavras, a sociologia olhou a infância pela 

lente dos seus dispositivos institucionais como a escola, a família e a justiça. Essa abordagem, 

pondera Sirota (2001), suprimiu a infância enquanto objeto social, sendo necessário 

desescolarizar a abordagem da criança que se reduz à análise daquilo que as instituições 

imaginam para elas. Trata-se de um olhar para a criança no sentido de compreendê-la naquilo 

que ela faz de si e naquilo que se faz dela. 

Também no campo da antropologia os estudos da infância ganham um subcampo 

específico. Segundo Cohn (2005), atualmente, quando se fala em antropologia da criança 

pode-se estar remetendo à abordagem que analisa o significado de ser criança em culturas e 

sociedades diferentes, até a que trata das que vivem em grandes centros urbanos. Se a 

antropologia busca entender um fenômeno em seu contexto social e cultural em seus próprios 

termos abordando as culturas e a sociedades como sistemas, como esclarece a autora, não se 

pode falar de crianças sem entender o lugar que elas ocupam na sociedade em que vivem. 

Partindo dessa ideia, pode-se reconhecer como grandes contribuições da antropologia para os 

estudos das crianças o uso de um modelo analítico que possibilita entendê-las por si mesmas 

oferecendo uma metodologia de coleta de dados como a etnografia, conhecida também como 

observação participante que atualmente tem sido muito utilizada por vários estudiosos.  

Também Gomes (2008) cita os trabalhos de Ângela Nunes e Clarice Cohn, ambos de 

2001, que preconizam a necessidade de se levar em conta o estudo da experiência das 

crianças, em seus próprios termos, ao ressaltarem a especificidade da experiência infantil e 

das ―[...] formas como as crianças participam da vida social de sua comunidade e produzem 

elaborações próprias sobre ela‖. (GOMES, 2008, p.85).  

O termo culturas infantis tem sido utilizado para denominar as produções e 

manifestações culturais das crianças com seus pares. Entretanto, as crianças não criam do 
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nada, as suas culturas estão atreladas a outras manifestações culturais. Sarmento e Pinto 

(1997) rejeitam a hipótese de uma única cultura da infância porque, para eles, a construção 

destes conhecimentos não pode ignorar o caráter plural do sistema simbólico, precisa 

considerar as crenças, os valores, e as representações das crianças. A interpretação das 

culturas infantis prima pela análise das condições de vida das crianças, das suas interações e 

das formas como dão sentido às suas práticas na realidade social em que vivem.  

A grande contribuição da antropologia está em olhar a criança sob a ótica do sujeito e 

da sua ação num determinado contexto, assim como perceber as categorias sobre infâncias, 

considerando também as narrativas das crianças sobre si mesmas e sobre o mundo. Percebê-

las como agentes nas relações sociais através da interação com outras crianças, nas 

brincadeiras e nos jogos criando suas próprias identidades e sentidos. Outra contribuição seria 

a ideia de que as compreensões do ser criança estão atreladas ao contexto sócio cultural de 

onde ela deriva. Para Cohn (2005) existe uma diferença quando se fala em antropologia da 

criança, e não da infância. ―A infância é um modo particular, e não universal, de pensar a 

criança‖. (COHN, 2005, p.21). Ou seja, retomando os estudos de Áries sobre A criança e a 

vida familiar no Antigo Regime, a autora ressalta que a infância é uma construção social e 

histórica do Ocidente. Daí a necessidade de uma análise antropológica abrangente que olhe 

para outros campos, pois afirma que em outras culturas e sociedades, a concepção de infância 

pode não existir ou ser formulada de modos distintos e uma antropologia da criança precisa 

dar conta dessas diferenças na medida em que buscará o significado de ser e deixar de ser 

criança em outros contextos. 

Nessa mesma linha de pensamento, Kramer (1998, p. 25) chama a atenção para a 

ascensão da infância enquanto campo teórico, afirmando que ―[...] diante dessa multiplicidade 

de áreas de conhecimento em face da diversidade de linha teóricas, no interior de cada área, 

percebemos que a infância é um campo temático de natureza interdisciplinar‖. 

Também Corsaro (2005) relata os desafios enfrentados em seu processo de entrada no 

campo durante a realização de pesquisa etnográfica com crianças. Para este autor, ―[...] a 

aceitação no mundo das crianças é particularmente desafiadora por causa das diferenças 

óbvias entre adultos e crianças em termos de maturidade comunicativa e cognitiva, poder 

(tanto real como percebido) e tamanho físico‖ (CORSARO, 2005, p. 444). 

No que se referem às crianças, de um modo geral, estas vêm ocupando um lugar social 

que tem permitido inúmeros discursos acerca dos seus processos de desenvolvimento e das 

suas práticas culturais, sendo impossível pensar a pesquisa com crianças sem se reportar à 

relação destas com os adultos. A questão que se impõe refere-se ao lugar social que a criança 
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ocupa na interação com o adulto em uma situação de pesquisa, sem perder de vista que no 

campo das Ciências Humanas, o ―objeto investigado‖ tem sua especificidade: ele é também 

um sujeito, que não somente é olhado pelo pesquisador, mas que interage, que dialoga: é um 

―objeto‖ vivo, com voz, com valores, com subjetividade. É deste ponto de vista que concebo 

meu olhar de pesquisadora em relação à criança enquanto objeto a ser investigado. Neste 

sentido, o objeto é também sujeito e, portanto, a fala do pesquisador é sobre um sujeito que 

fala.  

 

 

2.2 A pesquisa e sua metodologia 

 

 

A investigação acerca deste tema parte da minha necessidade de compreender os 

significados e sentidos que as criaças atribuem ao seu aniversário. Deste modo, o confronto 

científico com o tema exige estratégias metodológicas de diálogo com  crianças em uma 

pesrpectiva de abrir caminhos e possibilidades sem perder de vista a intencionalidade da 

pesquisa. 

Para a realização desta tese utilizei como estratégias metodológicas: 

► entrevistas individuais e coletivas com crianças de quatro a dez anos, 

subdividas em dois grupos: crianças que entrevistei no dia do aniversário e 

crianças que solicitaram entrevistas mesmo não sendo o dia do seu aniversário. 

► observação de diferentes comemorações de aniversários. Observei ao todo 

19 festas de aniversários, mas somente 17 foram relatadas nesta tese: 6 na casa 

da criança, sendo uma dessas uma festa do pijama; 1 no play; 2 em Casa de 

festa; 2 no shopping; 2 no jardim Botânico; 1 no jardim do museu da Chácara 

do céu; 1 na pracinha; 1 no salão de beleza, 1 na limusine  

Acrescenta-se às estratégias de entrevistas e observação também o uso de fotografias 

como recurso para registro do vivido, pois a fotografia é uma forma de registrar os 

acontecimentos da vida cotidiana. Com o advento da máquina fotográfica digital, estas estão 

presentes em todos os aniversários, e eu como pesquisadora lancei mão da minha inúmeras 

vezes para capturar momentos importantes da pesquisa. Desta forma, as imagens que 

compõem este trabalho foram feitas por mim, outras pelos pais, outras foram colhidas com o 

propósito específico de aproximação com o tema, e algumas fazem parte de reportagens de 

jornais, revistas e internet.  
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Assim, como já foi explicitado anteriormente, as fotografias aqui trazidas para 

enriquecer a reflexão tiveram origens diversas: cessão por familiares e amigos, compras em 

feira de antiguidades e capturas nas redes sociais. Foi uma opção não trazer uma apresentação 

personalizada ou datada, entendendo que essa ―abertura‖ também pode contribuir para a 

reflexão sobre o tema. Algumas imagens de convites, bolos e lembranças foram oriundas das 

festas em que participei. 

Cabe ressaltar que o uso da imagem nesta tese não foi uma intenção pensada de início, 

como estratégia metodológica. Mas na impossibilidade de registrar tudo que via e ouvia 

durante a observação, fotografar foi mais um recurso que contribuiu significativamente neste 

trabalho, pois ajudava também a retomar as memórias na hora de relatar as observações. 

Ao longo dos caminhos de aproximação com o tema, fui percebendo a necessidade de 

incorporá-las como mais uma forma possível de perceber as diferentes dimensões que o tema 

do aniversário veio ganhando. Desta forma, as imagens aqui se configuram como 

possibilidade de mais um conhecimento, comportam uma dimensão adicional enquanto 

expressão visual que complementam a análise do texto. No caso dos relatos das festas foram 

tomadas também como um suporte para a descrição. Não posso perder de vista que as 

imagens como aqui se apresentam, têm também a intenção de conduzir o olhar do leitor para 

determinados aspectos do aniversário, pois estas refletem também o meu olhar sobre o tema e 

os eventos presenciados.  

As fotografias têm a função de mostrar, dar a ver, mas em sua maioria, elas 

complementam o texto no intuito de contextualizá-lo, pois é possível perceber uma história da 

comemoração do aniversário a partir de um olhar sobre as fotografias. O que as imagens 

congeladas nos contam enquanto a sociedade vai se modificando? Assim, as imagens 

mostram parte de uma realidade, é o recorte de um espaço tempo e muitas vezes retrata o que 

é relatado no texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 

 

2.3 Os meus outros: quem são as crianças dessa pesquisa? 

 

 

Aquilo que tem na infância a sua pátria 

originária, rumo a infância e através da infância, 

deve manter-se em viagem. 

Giorgio Agamben 

 

As crianças que fazem parte desta pesquisa em sua maioria são crianças que estudam 

na Educação Infantil e no 1º Segmento do Ensino Fundamental do Instituto Superior de 

Educação do Rio de Janeiro, onde atuo há 10 anos como professora. Esta é uma escola 

pública estadual situada na Zona Norte desta cidade. A escola é composta por crianças de 

diferentes classes sociais residentes em diferentes bairros do Rio de Janeiro. As vagas são 

bastante concorridas e o ingresso se dá através de sorteio.  As turmas são formadas em sua 

maioria por crianças que vêm juntas desde a creche, portanto, as crianças chegam ao pré-

escolar
15

 com uma relação já construída com seus colegas da creche.  

Esse grupo de crianças foi ampliado a partir de redes de familiaridade. Assim, o grupo 

de pesquisa e a escola em que trabalho foram sendo os principais articuladores da rede de 

crianças entrevistadas. Através do grupo de pesquisa e amigos, entrevistei crianças indicadas, 

como filhos dos membros do grupo, filhos de amigos e conhecidos. Mas a escola foi o 

principal local de acesso às crianças principalmente pelo meu contato quase diário com elas. 

Ao todo, entrevistei 60 crianças sendo 16 entrevistadas individualmente e a formação 

de oito grupos para entrevistas coletivas, variando o quantitativo em cada grupo. Para compor 

as entrevistas presentes neste trabalho foram colhidas falas de 26 meninas e sete meninos. 

Em relação às crianças indicadas pelo grupo de pesquisa e amigos, conversei com 

crianças que já conhecia e com crianças que só tive a oportunidade de falar no dia do 

aniversário.  No que se refere à escola, conversei com alunos e ex-alunos As entrevistas foram 

feitas na casa da criança, em algumas comemorações e na escola. 

Algumas entrevistas em grupo foram feitas tendo como disparador do diálogo o 

manuseio de fotografias antigas sobre aniversário, a partir das quais as crianças foram 

convidadas a falar sobre suas impressões dessas imagens.  

 

                                                 
15

 Nesta escola a denominação “pré-escolar” ainda permanece para diferenciar da Creche que funciona em 

outro espaço. 
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2.4 Em foco as festas: entre o discurso e a objetividade 

 

 

Se não há pergunta, não pode haver 

conhecimento científico. Nada é evidente. Nada é 

gratuito. Tudo é construído. 

Gastón Bachelar 

 

A festa enquanto prática social pode ser considerada um ritual de celebração que faz 

parte da vida em sociedade. No que se refere às festas de aniversário, aqui mais 

especificamente as de aniversário de crianças, estas vêm ganhando na contemporaneidade 

grande destaque e diferentes roupagens nas formas de sua realização. Acredito não ser 

possível pensar as características de uma festa de aniversário de crianças sem considerar um 

contexto mais amplo e as rápidas transformações que vêm ocorrendo ao longo das décadas, no 

que diz respeito ao lugar da criança na contemporaneidade e à interferência da mídia na vida 

cotidiana. Por outro lado, a própria ideia de festa em si carrega uma complexidade, sendo 

necessário compreender algumas de suas abordagens enquanto tema de estudo. 

Segundo o dicionário Aurélio, a palavra ―aniversário‖: ―[...] diz-se do dia em que faz 

um ano, ou mais, que se deu certo acontecimento; diz-se do dia em que se completa um ano, 

ou mais de idade; relativo a esse dia, ou próprio dele, ou que nele se realiza‖. A palavra 

―comemorar‖ significa: trazer à memória; fazer recordar; lembrar; solenizar, recordando; 

festejar, celebrar. Já a palavra ―festa‖ significa: ―[...] reunião alegre para fim de divertimento; 

o conjunto das cerimônias com que se celebra qualquer acontecimento; solenidade, 

comemoração; dia santificado, de descanso, de regozijo; comemoração litúrgica, solenidade 

da Igreja; romaria; regozijo, alegria, júbilo‖. Embora estas sejam definições simplificadas e 

que nem de longe deem conta da complexidade do tema, elas ajudam a pensar o contexto de 

uma comemoração.  

Moura (2008) afirma que as festas e celebrações promovem inversões, exageros, e 

licenças. Inversões porque troca-se, por exemplo, a comida do dia-a-dia, por uma comida 

especial, preparada para ser compartilhada coletivamente, invertem-se comportamentos 

cotidianos que são ditados pelas normas. Exagera-se na vestimenta, na comida, na bebida, a 

voz mais alta, o vozerio.  Há a licença do corpo, da palavra, do coração. Nestes momentos, 

segundo a autora misturam-se o que no cotidiano encontra-se separado: os corpos, as ideias, 

os ritmos, as comidas ―Fala-se mais do que habitualmente está escondido ou oculto, fala-se ao 
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pé do ouvido ou se solta um sonoro palavrão‖. (MOURA, 2008, p.36. Grifos da autora). 

Entretanto, as festas e celebrações, continua a autora, podem também subverter, pois 

 

Os rituais podem estar dentro da ordem – de uma sociedade que os consagra e aí são 

reforços poderosos da ordem social dominante – ou podem estar fora da ordem – de 

uma sociedade que os execra e aí se torna perigosos questionamentos da mesma 

ordem social dominante. (MOURA, 2008, p. 38). 

 

Entretanto, autores como Guarinello (2001) problematizam a definição de festa. Para 

ele festa não é algo neutro, sua definição é muito mais controversa, pois mexe com nossos 

valores, com nossa visão de mundo. ―Festa é um termo vago, derivado do senso comum, que 

pode ser aplicado a uma ampla gama de situações sociais concretas‖ (Guarinello, 2001, p. 969). 

Para o autor, na definição social de festa, se confrontam diferentes interpretações do viver em 

sociedade. Festa é, portanto, 

 

[...] sempre uma produção do cotidiano, uma ação coletiva, que se dá sempre num 

tempo e espaço definidos e especiais, implicando a concentração de afetos e 

emoções em torno de um objeto que é celebrado e comemorado e cujo produto 

principal é a simbolização da unidade dos participantes na esfera de uma 

determinada identidade. Festa é um ponto de confluências das ações sociais cujo fim 

é a própria reunião ativa de seus participantes. (GUARINELLO, 2001, p. 972). 

 

A festa seria então lugar de promoção de identidades, podendo ser as festas de 

aniversário consideradas também como lugar de memória, pois é um movimento que olha 

para o outro de forma diferenciada, a partir do fluxo da sua existência e como afirma Mauss 

(1974, p. 295): ―As festas não são coletivas apenas porque uma pluralidade de indivíduos 

reunidos delas participa, mas porque são atividades do grupo e porque é o grupo que elas 

exprimem‖. 

O lugar da festa como campo de pesquisa para efeito deste trabalho foi tomado a partir 

das falas das crianças, pois para elas a experiência do aniversário é demarcado pelo momento 

da festa. Neste sentido, a festa foi olhada nesta tese como algo que é oferecido à criança no 

dia que tem a finalidade de marcar a passagem do tempo em sua vida, o seu aniversário. 

Nestes eventos é permitida a presença de outras pessoas que não somente os familiares.  

A partir das abordagens dos autores trazidos e que tratam do tema da festa de modo 

mais geral, pode-se afirmar que pela própria relação com a temporalidade e por envolver a 

participação de diferentes performances, as festas somam comportamentos diversos e relatá-

las tornou-se, neste sentido, um desafio. Compreendo assim, os limites de apresentá-las em 

forma de relato escrito, pois nem sempre foi possível registrar com certa precisão as nuances 

devido a efemeridade com que eles se realizam.  
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Nesta pesquisa, na observação das festas de aniversário, o lugar do pesquisador se 

confunde com o de ―convidado‖. Esse convite muitas vezes não parte da família da criança 

(aniversariante), mas do próprio pesquisador, que se ―convida‖ a acompanhar algum 

convidado. A criança é conhecida ou não do pesquisador, alunos, ex-alunos, filhos de amigos 

e colegas. Tal ―familiaridade‖ permite perguntas que só do lugar da familiaridade seria 

possível fazer. Entretanto, pode-se afirmar que tal reflexão só seja razoável do lugar do 

pesquisador, pois somente ao fazer a pergunta ele poderá compreender o seu lugar. Nesta 

condição de acompanhante de um convidado, o pesquisador está, ao mesmo tempo, próximo e 

distante, ele ocupa o lugar de estrangeiro.  Simmel (1983) quando discute a forma social do 

estrangeiro afirma que:  

 

O estrangeiro não está submetido a componentes nem a tendências peculiares do 

grupo e, em conseqüência disso, aproxima-se com a atitude específica de 

―objetividade‖. Mas objetividade não envolve simplesmente passividade e 

afastamento; é uma estrutura particular composta de distância e proximidade, 

indiferença e envolvimento. (SIMMEL, 1983, p. 184, grifo do autor). 

 

Incorporar esta dimensão apresentada por Simmel ao meu processo de pesquisa 

significa pensar a natureza do meu objeto. O dia do aniversário, seja ele o dia da festa ou não, 

se configura como algo efêmero, transitório e reconhecer a natureza efêmera deste objeto 

pressupõe pensar os limites e desafios que vão compor a construção da metodologia.  

Captar as particularidades de uma festa de aniversário exige procedimentos 

metodológicos específicos, pois as comemorações de aniversários de criança, assim como a 

dimensão do seu significado, precisam ser captadas naquele espaço/tempo circunscrito. Por 

ser um evento, vincula-se ao temporal, com momentos fugazes e manifestações presenciais e 

efêmeras, sem possibilidade de retenção ou preservação.  

  Estar no campo e escrever são constituintes do processo de pesquisa. Escrever é 

pensar, e o pesquisador fala na construção da sua escrita, pois para Bakhtin toda escrita é 

enunciativa na medida em que o sentido de um enunciado pertence tanto a quem o produz 

quanto ao seu interlocutor. Concordo com Pereira (2012, p.82) quando afirma que: 

 

A escrita é um processo, um lugar de pensamento, um terreno alteritário e exotópico 

por natureza. O texto é o ambiente em que a pesquisa se deixa conhecer. É na escrita 

que as ideias pensadas podem ser colocadas em debate, seja por outras pessoas, seja 

pelo próprio pesquisador. [...] A escrita cria outra realidade à medida que permite ao 

pesquisador um exercício de alteridade único e singular, ver-se de fora surpreender-

se com o seu próprio pensamento estranhar-se a se mesmo, descobrir-se. 
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Amorim (2008), a luz do pensamento de Benveniste, no que se refere à colocação do 

problema da alteridade no texto, no nível da língua, afirma que a esfera pessoal aparece no 

discurso, pois é na singularidade do eu que um tu se constitui como interlocutor. Neste 

sentido, as minhas preocupações residiram no como apresentar as minhas observações das 

festas em forma de texto.  

Sobre o relato Amorim (2008, p.101) diz: 

 

Trata-se de relatar acontecimento que, em princípio, teriam se passado sem a 

interferência do locutor. No relato ninguém fala; este modo anuncia-se na terceira 

pessoa porque os acontecimentos devem parecer contarem-se por si mesmos. 

Produz-se assim uma mudança de valor da terceira pessoa: no discurso ela tem o 

valor de não-pessoa por oposição as pessoas, eu e tu; aqui ela toma o valor de 

ausência de pessoa. 

 

No relato da festa de aniversário, me coloquei enquanto aquele que falava em seu 

lugar, para que fale o objeto, ao contrário do discurso subjetivo que, como esclarece Amorim, 

é aquele cujo imperativo anunciativo é que fale o sujeito. Todavia, Amorim ensina que ao 

anunciar-se como locutor de uma mensagem significa também falar de si próprio, pois 

quando dirigimos a palavra a alguém estamos exprimindo e reafirmando a nossa 

subjetividade. No bojo desta discussão, estão as relações de alteridade, pois a minha 

mensagem é construída a partir de outra mensagem. É aí que reside a alteridade, na 

impossibilidade do homem de transmitir uma mensagem que se dirige a um sujeito que fala, 

pois esta pode ter infinitas variáveis de resposta e tomadas da palavra. 

Buscando aprofundar esta questão recorro ao conceito de polifonia tratado nos textos 

de Amorim (2008) e de Bezerra (2008). Bezerra diferencia as categorias do monológico e do 

polifônico a partir dos conceitos a elas associadas: o primeiro associa-se ao conceito de 

monologismo, autoritarismo e acabamento. O segundo, ao conceito de dialogismo, 

inacabamento, realidade em formação, inconclusibilidade e polifonia. 

Neste sentido, a angústia que aqui se colocou foi de atender a necessidade de uma 

escrita que seja ao mesmo tempo exata, na medida em que não diga para além do que se 

pretende dizer, mas que também convide o outro a dizer e ler outras coisas. Apoiado no 

pensamento de Bakhtin, Bezerra explica que no discurso monológico, o autor é absoluto no 

processo de criação, o outro ―é mero objeto da consciência de um eu que tudo enforma e 

comanda. A palavra do autor pretende-se ser a última‖. (BEZERRA, 2008, p.192.). Sobre o 

que caracteriza a polifonia, Bezerra (2008, p. 149, grifos do autor) diz que: 
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É a posição do autor como regente do grande coro de vozes que participam do 

processo dialógico. Mas este regente é dotado de um ativismo especial, rege vozes 

que ele cria ou recria, mas deixa que se manifestem com autonomia e revelem no 

homem um outro ―eu para si‖ infinito e inacabável. Trata-se de uma mudança 

radical da posição do autor em relação às pessoas) representadas, que de pessoas 

coisificadas se transformam em individualidades. 

 

Amorim (2008) debruça-se sobre esta questão afirmando que o discurso monológico 

não expressa necessariamente um discurso dogmático, embora o inverso seja verdadeiro, ―[...] 

mas quanto ao caráter monológico do discurso científico, ele se refere a sua especificidade e, 

reconhecê-lo nessa diferença, significa justamente deixar espaço para outras modalidades 

discursivas.‖ (AMORIM, 2008, p.148). Compreendendo que, enquanto gênero, o discurso 

científico é monológico por excelência, completa: ―[...] é monológico todo gênero direto onde 

a linguagem não aparece como objeto de representação.‖ (AMORIM, 2008, p.150). 

Quando se fala em dialogismo e polifonia não estamos falando da mesma coisa, o 

dialogismo é o princípio dialógico que constitui a linguagem. Também não se pode perder de 

vista que dialogismo e monologismo são categorias de análises e que a intencionalidade 

polifônica ou dialógica de um texto não é decidida por aquele que o produz. Ele se coloca 

dialógico, polifônico ou monológico, quando se apresenta. Contudo, nos trabalhos de 

Amorim (2008) e Brait (2005; 2006) pode-se perceber que à luz das idéias de Bakhtin, 

mesmo nas produções monológicas, é possível encontrar relações dialógicas. 

O pensamento de Bakhtin e daqueles que analisam sua obra contribuem para as 

minhas apreensões metodológicas de pesquisa, na medida em que me permite compreender e 

reafirmar uma postura frente ao meu trabalho de pesquisadora. A produção de um texto é a 

produção de vozes que dialogam com outros diferentes textos, vozes que falam da história de 

um grupo social, de um determinado tempo, ecos que confrontam diferentes crenças e 

valores. O pesquisador em Ciências Humanas é sujeito que estuda outros sujeitos e é no 

reconhecimento do outro, num movimento de alteridade que exercita seu autoconhecimento.  

Diante do encontro com a obra de Bakhtin e de autores que buscam compreendê-la, as 

minhas preocupações metodológicas foram iluminadas por uma concepção que precisou 

permear todo o processo de pesquisa: a de que a produção do pesquisador nunca se esgota em 

si mesma, e que, embora as suas questões possam ser transformadas em questões de outros, 

suas respostas não serão as únicas. Neste sentido, ir a campo acompanhada das ideias 

lançadas por Bakhtin significou inquietar-me a todo o momento, e nas próprias palavras do 

autor, ―[...] torna-se inteiramente responsável." (BAKHTIN, 2003. p. XXXIV). 

Sobre as minhas observações das festas de aniversário de crianças, um desafio 

importante foi transcrever o que vi, a partir do meu ponto de vista, de um lugar que só eu 
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ocupo. Ou seja, como transformar minhas observações de campo em texto? Como trazer para 

o texto observações sobre outros, seu discurso e comportamentos quando este outro nem 

sempre poderá estar ciente desta observação? 

Também Amorim (2003) trabalha a escrita na pesquisa como uma forma de dar 

acabamento ao pensamento, tornar exterior algo que só se vê de dentro. Compreender este 

acabamento como uma relação social onde o outro me diz coisas das quais eu não olho, 

implica a meu ver, pensar na relação ética de responsividade frente ao tratamento que damos 

àquilo que o outro pesquisado nos apresenta.  

Bakhtin (2003) aborda a questão do signo ideológico e da natureza social da 

enunciação quanto trata das relações entre sociedade e linguagem. O signo enquanto efeito 

das estruturas sociais é ideológico, a enunciação entendida como unidade de base da língua é 

sempre parte de um contexto social, uma réplica do diálogo social, sendo, portanto, 

ideológica.  

A pesquisa nasce de uma questão, para se pesquisar é necessário o estranhamento. 

Para se pesquisar é preciso, antes de tudo, sentir-se interpelado. Esta afirmação parece clara a 

princípio, entretanto, somente na busca de respostas às suas indagações é que o pesquisador se 

dá conta da complexidade do seu trabalho. Perguntar significa também olhar atentamente para 

o que queremos saber, e é neste exercício que construímos uma relação em que modificamos 

o outro e somos por ele modificados. ―A partir do momento em que nos sentimos preparados 

para a investigação empírica, o objeto sobre o qual dirigimos nosso olhar já foi previamente 

alterado pelo modo de visualizá-lo.‖ (OLIVEIRA, 1998, p.19). Assim, o mergulho no campo 

pressupõe uma interação naquilo que há de singular no pesquisador e no pesquisado, portanto 

a observação está longe de ser neutra, ela é parte que integra o objeto observado.  
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3 O ENCONTRO COM AS CRIANÇAS: ENTRE A INTIMIDADE E O 

ESTRANHAMENTO
16

 

 

 

Hoje eu sinto que cresci bastante. Hoje eu sinto 

que estou muito grande. Sinto mesmo que sou um 

gigante. Do tamanho de um elefante. É que hoje é 

meu aniversário. E quando chega meu 

aniversário. Eu me sinto bem maior, bem maior, 

bem maior, bem maior, do que eu era antes  

Paulo Titat / Luiz Tatit 

 

 

 

A perspectiva que me instigou a lançar-me sobre o tema do aniversário teve como 

ponto de partida a identidade da criança a partir de si mesma e a forma como ela percebe o 

seu aniversário, buscando compreender os sentidos atribuídos ao seu tempo e o que significa 

para ela ter mais um ano de vida. Nesta perspectiva, o dia do aniversário passou a ser o que 

determinaria o meu encontro com as crianças que teve como principal estratégia as 

entrevistas. Conversei com crianças de 4 a 10 anos no dia do seu aniversário com o objetivo 

de captar a intensidade deste dia.  

O diálogo com as crianças apareceu como parte do processo de construção de 

conhecimento sobre elas mesmas e exigiu estratégias metodológicas que buscassem abrir 

caminhos e possibilidades sem perder de vista a intencionalidade da pesquisa. 

Entretanto, a decisão de considerar o ponto de vista da criança e escutar o que ela tem 

a dizer como parte da estratégia de conhecimento sobre ela, em uma perspectiva de pesquisa 

com crianças, veio acompanhada de toda uma complexidade de questões. Desde as que se 

referem à construção histórica deste olhar sobre a criança, quanto às que dizem respeito à 

necessidade de uma reflexão acerca do lugar ocupado pelo pesquisador, a sua posição de 

assimetria e as implicações desta no processo de pesquisa.  

A minha ideia inicial foi conversar com crianças a partir de 4 anos, pois não tinha 

clareza na delimitação da idade.  Pensei em conversar com crianças que já pudessem de 

                                                 
16

 Parte dessa reflexão encontra-se publicada no texto: SANTOS, Núbia de Oliveira. Intimidade e estranhamento 

na pesquisa com criança. In: PEREIRA. Rita M. Ribes; MACEDO, Nélia Mara (Orgs.) Infância em Pesquisa. 

Nau, 2012.  
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alguma forma viver o dia do aniversário, demandá-lo e poder falar dele. Para tanto, comecei 

conversando com crianças a partir de 4 anos, por já perceber uma linguagem verbal mais 

articulada. 

Conversar com as crianças no dia do aniversário exigiu que eu conhecesse o dia do seu 

nascimento para me colocar diante delas. Nesse sentido a escola foi um espaço privilegiado 

para o encontro com as crianças, tanto pelo meu contato quase diário com elas quanto pelo 

acesso ao documento que declara o dia do seu aniversário.  

A delimitação de entrevistar crianças de 4 a 10 anos foi pensada a partir de algumas 

dimensões da experiência do aniversário ainda estarem presentes em suas falas como, por 

exemplo, a importância do tema da festa ou o desejo de uma decoração mais epecífica, temas 

que passaram a ser recorrentes nos discursos infantis. 

A intimidade de uma convivência quase diária com as crianças da escola e a minha 

relação construida quase que instantaneamente com as crianças de fora da escola exigiu de 

mim uma reflexão acerca de alguns aspectos metodológicos, como distanciamento x 

proximidade, intimidade x estranhamento. Tais aspectos foram ganhando espaço de reflexão 

na pesquisa e são pensados a partir das seguintes questões: como construir estranhamento ao 

pesquisar com crianças familiares ao pesquisador? E como criar uma intimidade ao lidar com 

crianças totalmente desconhecidas com quem posso vir a ter apenas um único contato? É 

assertivo dizer que uma das tarefas do pesquisador é a consciência de que o conhecimento 

está além da superfície, daquilo que aparece à primeira vista. Entretanto, não se pode 

desconsiderar que a familiaridade também representa uma forma de apreensão da realidade e 

que pode permitir ao pesquisador conhecer como se dá a organização de determinado grupo. 

Para Lüdke e André (1996), ao pesquisador não se obriga uma posição de neutralidade 

científica; é impossível estabelecer uma separação nítida e asséptica entre o pesquisador e o 

seu estudo. Para as autoras, o pesquisador está “implicado necessariamente nos fenômenos 

que conhece e nas consequências desse conhecimento que ajudou a estabelecer” (LÜDKE e 

ANDRÉ, 1996, p.5). Isso implica que sempre há um grau de familiaridade do pesquisador 

com sua pesquisa.  

 ―Estranhar o familiar‖, ―familiarizar-se com o estranho‖ ―transformar o exótico em 

familiar e o familiar em exótico‖ são termos recorrentes que atravessam o debate em torno do 

rigor científico inerente a todo o processo de pesquisa em Ciências Humanas e a antropologia 

nos convoca a este exercício. Roberto Da Matta (1978) destaca a subjetividade do pesquisador 

e o complexo conjunto de sentimentos que o acompanham durante o trabalho de campo e que 

podem ressignificar, os conceitos e conhecimentos a respeito do seu próprio trabalho de 
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etnólogo. Transformar o exótico em familiar e o familiar em exótico são para o autor 

movimentos de natureza teórica e subjetiva que confrontam o indivíduo ante a sua cultura e a 

do outro, gerando o estranhamento quanto a aspectos naturalizados da sua cultura e o 

entendimento de práticas culturais aparentemente estranhas do outro. Desta forma, buscar 

―[...] estranhar alguma regra social familiar e assim descobrir (ou recolocar, como fazem as 

crianças quando perguntam os ―porquês‖) o exótico no que está petrificado dentro de nós pela 

reificação e pelos mecanismos de legitimação‖ (DA MATTA, 1978, p.28). Assim, estranhar o 

familiar é um processo que só é possível, segundo o autor, quando se é capaz de confrontar 

intelectualmente e mesmo emocionalmente, diferentes versões e interpretações existentes a 

respeito de fatos e situações. 

Também Velho (1978), ao tratar do trabalho do antropólogo, discute a questão da 

distância como possível variável que favorece maior isenção e objetividade. Para este autor 

―as noções de distância, proximidade e familiaridade precisam ser relativizadas no contexto 

adequado da discussão‖. (VELHO, 1980, p.15). Ou seja, o pesquisador que pesquisa sua 

própria sociedade precisa confrontar-se com a sua visão de mundo já construída e que 

demarca o seu lugar dentro desta sociedade. 

 

O movimento mais dramático coloca-se quando o pesquisador volta-se para o seu 

próprio cotidiano neste processo de estranhamento. Isto é possível, sem 

necessariamente levar à loucura, por que a vida social e cultura se dão em múltiplos 

planos, em várias realidades que estão referidas a níveis institucionais distintos. O 

indivíduo na sociedade moderna move-se entre estes planos, realidades, níveis e 

constitui sua própria identidade em função deste movimento. (VELHO, 1980, p. 18, 

grifos do autor). 

 

Entretanto, Velho (1980) chama atenção afirmando que estar familiarizado com a 

paisagem social não significa conhecer a lógica das relações. Para o autor, a forma como o 

pesquisador percebe a realidade nunca é a mesma; por ser interpretativa, ela vai depender 

também do ponto de vista do observador. Assim, o desafio do pesquisador é trazer à tona o 

significado das relações concretas entre os indivíduos, onde ―[...] cada pesquisador deve 

buscar suas trilhas próprias a partir do repertório de mapas possíveis‖. (VELHO, 2003, p.18). 

A realidade é alterada pela subjetividade do pesquisador, exigindo dele um aporte teórico que 

considere essa subjetividade e lhe permita, ao mesmo tempo, captar o ponto de vista dos 

atores. 

Contudo Velho (1981) afirma que a observação participante, a entrevista aberta, o 

contato direto, pessoal, com o universo investigado constituem a marca registrada da 

Antropologia e:  
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Insiste-se na ideia de que para conhecer certas áreas ou dimensões de uma sociedade 

é necessário um contato, uma vivência durante um período de tempo razoavelmente 

longo [...]. No entanto, a ideia de tentar pôr-se no lugar do outro e de captar 

vivências e experiências particulares exige um mergulho em profundidade difícil de 

ser precisado e delimitado em termos de tempo. Trata-se de problema complexo, 

pois envolve as questões de distância social e distância psicológica. (VELHO, 1981, 

p.124). 

 

Trabalhar como professora em uma escola de Educação infantil me colocou em um 

lugar privilegiado no que se refere ao contato com crianças. Como professora da escola, tive 

acesso aos documentos (fichas de matrícula) que me possibilitaram saber, de antemão, o dia 

do aniversário das crianças. A proximidade e a intimidade de estar com elas quase 

diariamente, se por um lado, me facilitava saber o dia do seu aniversário, por outro, me coloca 

também em uma situação desconfortável. Isto porque essa intimidade também fazia com que 

as crianças soubessem do meu interesse sobre o tema do aniversário, mas o fato de eu 

inicialmente haver decidido conversar apenas com as crianças que naquele dia faziam 

aniversário, me levou a dispensar as crianças ―não-aniversariantes‖. Essa opção, que 

inicialmente era clara para mim, foi tornando-se uma questão a ser posteriormente redefinida. 

Pois devido à repercussão das conversas e da minha solicitação em falar com as crianças 

aniversariantes, fui sendo cobrada por outras crianças para fazer a entrevista com elas. Uma 

criança ficou muito frustrada e me obrigou a entrevistá-la. Um número significativo de 

crianças passou a ―mentir‖ que estavam fazendo aniversário para poder ser entrevistada, outra 

propôs: 

 

Luana (6 anos): Tia Nubia, ontem eu fiz 6 anos, tu quer falar comigo? 

Núbia (pesquisadora): Ah que pena, eu quero conversar sobre aniversário, no dia do 

aniversário, hoje não é mais seu aniversário.  

 

Em outra situação uma criança me disse: 

 

João Pedro (5 anos): A gente finge que é hoje! Ainda tem bolo na minha casa, 

amanhã vou te dar um pedaço. 

 

As situações foram ganhando dimensões mais constrangedoras: 

 

Encontrei Jéssica (5 anos) no corredor da escola.  

Jéssica: Núbia, sabia que hoje é meu aniversário? Tu vai conversar comigo? 

Núbia: É mesmo? Posso falar sim, daqui a pouco vou lá na sua sala. 

Minutos depois fui até a sala dela e pedi a professora para falar com Jéssica. 

Professora: É sobre aniversário? Eu disse sim com a cabeça e a professora disse 

baixinho: Hoje não é aniversário dela não, ela disse que era? É mentira! (Nós duas, 

eu e a professora percebemos que Jéssica tinha escutado) 

Núbia: Ah, mas quero conversar com ela! 
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Professora: Vai Jessica pode ir. 

Jéssica saiu da sala visivelmente irritada. Eu liguei o gravador (coisa que ela já tinha 

me visto fazer com as crianças aniversariantes) e disse: E aí me conta como é fazer 

aniversário? 

Ela respondeu: Eu não sei! Eu não sei nada! Eu não quero falar! Quero voltar pra 

sala! E saiu correndo! Tentei conversar com ela outras vezes, mas ela não quis, 

falava de outras coisas, mas quando eu puxava o assunto de aniversário ela dizia: Eu 

não sei de nada, nada, nada, nada!! 

 

Deparar-me com estas situações me fez indagar sobre que ―verdade‖ estava colocada 

na necessidade da ―mentira‖. Essa demanda infantil nasceu também de uma intimidade entre a 

pesquisadora e as crianças que pré-existia à pesquisa. Ao mesmo tempo, no que a pesquisa 

colocava em cena uma questão que era nova na relação entre os envolvidos, ela criava um 

estranhamento e exigia de ambos novos posicionamentos frente ao outro.  

Estas situações me levaram a refletir sobre o que é pesquisar com crianças, o que 

coloca sempre como imperativa a questão da alteridade. Autores como Marília Amorim 

(2004) ajudam a pensar sobre esta questão na medida em que olha a pesquisa como ―o 

estranho sendo traduzido para algo de familiar‖. Para a autora, a alteridade constitui a 

produção de conhecimento e é uma dimensão dessa estranheza. O estranhamento seria assim 

uma condição de princípio de todo o procedimento, sendo, portanto necessário construí-lo. A 

familiaridade pode cegar o pesquisador em sua imersão em determinado cotidiano. ―Para que 

alguma coisa possa se tornar objeto de pesquisa, é preciso torná-la estranha de início para 

poder retraduzi-la no final: do familiar ao estranho e vice-versa sucessivamente‖. (AMORIM, 

2004, p.26). 

As relações de alteridade são constituídas entre o pesquisador e o pesquisado. A autora 

esclarece que a dimensão da estranheza atribuída à alteridade não se refere a um simples 

reconhecimento de uma diferença, mas de um distanciamento verdadeiro: ―perplexidade, 

interrogação, em suma, suspensão da evidencia. A atividade de pesquisa torna-se então uma 

espécie de exílio deliberado onde há a tentativa de ser hóspede e anfitrião ao mesmo tempo‖. 

(AMORIM, 2004, p. 26). Ou seja, a base para a atividade científica é a vontade de exílio. 

Assim, o pesquisador é aquele que sai do seu território indo em direção ao país do outro para 

―construir uma determinada escuta de alteridade e poder traduzi-la e transmiti-la‖. 

(AMORIM, 2004, p.26) 

Por outro lado, a própria autora problematiza esta ―vontade de exílio‖ inerente a toda 

pesquisa, ou seja, pode-se desconfiar dela, seja através de análises ideológicas, históricas, 

sociológicas ou da psicanálise. Para Amorim (2004) no nível primário deste desejo pode estar 

o desejo de nada saber sobre o outro, desejo de dominá-lo, de suprimir o outro. Assim, o 
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próprio fato de que o objeto de pesquisa não seja imediatamente dado, mas sim construído, 

―[...] já implica um trabalho de negociação com os graus de alteridade que podem suportar a 

pesquisa e o pesquisador. O desejo de alteridade enquanto motor da pesquisa em Ciências 

Humanas não é primário nem inanalisável”. (AMORIM, 2004, p.29). 

Esta busca de ir ao encontro deste outro criança, de falar dele a partir do que ele me 

diz, de escutá-lo, de traduzi-lo exige do pesquisador um estranhamento crítico diante de uma 

realidade que para ele se mostra familiar.  

As estratégias metodológicas, propostas por Castro e Jobim e Souza (1997) 

pressupõem ressignificar os lugares sociais comumente assumidos nas relações entre adulto e 

criança. Para estas autoras é necessário perceber que tanto um quanto o outro expressam 

possibilidades diferentes de compreensão das experiências que compartilham. Não tomar o 

seu saber como superior ao saber da criança é indispensável ao exercício do pesquisador. Se 

adultos e crianças estão inseridos de formas diferentes na sociedade, como esclarecem as 

autoras, suas relações serão marcadas pelos comportamentos e atitudes culturais já inscritos 

no imaginário de cada interlocutor, de onde surge, então, a necessidade de se alterar as 

hierarquias institucionalizadas dos papéis sociais que culturalmente se edificam. 

A principal especificidade desta proposta de pesquisa estava como já foi mencionado 

anteriormente, na perspectiva de investigação onde o foco residia na fala das crianças, no que 

elas diziam sobre o seu aniversário. Deste modo, o dia do aniversário foi uma questão para 

mim.  

Se pesquisar é também fazer do seu tema uma questão para o outro, isto ficou evidente 

quando percebia nas crianças a necessidade de burlar os critérios criados por mim para se 

colocar em relação ao tema. Algumas vezes quando eu terminava de conversar com algum 

aniversariante, apareciam outras crianças dizendo que aquele também era o dia do seu 

aniversário e iam logo falando sobre a festa e outras coisas.  

Nesta perspectiva, foi somente no encontro com as crianças que me foi possível como 

pesquisadora, a partir das suas demandas, refletir e decidir pela inclusão também das ―não 

aniversariantes‖ como interlocutoras dessa pesquisa. Decidir-me por este caminho, em função 

das exigências e necessidade das crianças em falar sobre o tema, não implicou no 

esvaziamento do meu lugar de pesquisadora enquanto autora e autoridade no processo 

investigativo, mas me fez compreender que pesquisar ―com‖ crianças leva em conta 

considerar o olhar delas sobre si mesmas, como algo que dá acabamento ao olhar do 

pesquisador. É neste sentido que a ideia de uma metodologia de pesquisa ―com‖ crianças é 
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justificada pelo reconhecimento destas enquanto interlocutoras e autoras do processo, na 

medida em que as suas respostas e ações interferem nos destinos da pesquisa. 

A relação de intimidade e estranhamento nesta pesquisa foi exigindo tanto da 

pesquisadora quanto dos pesquisados diferentes posicionamentos e revelando o lugar da busca 

no papel do pesquisador, hora buscando estranhamento, na tentativa de lidar com intimidade, 

hora buscando intimidade na tentativa de lidar com o estranhamento.  

A minha inicial recusa em falar com crianças ―não aniversariantes‖ e a não aceitação 

deste critério por parte destas, criaram um conflito, fruto da intimidade do meu lugar de 

professora naquela situação. Também, as estratégias de criar uma intimidade nos contextos 

dos encontros com as crianças indicadas foram gerando outros modos de negociação e dando 

um desenho específico aos caminhos metodológicos que foram sendo trilhados ao longo da 

investigação. 

 

 

3.1 Re-significando os lugares de pesquisador e pesquisado 

 

 

Fui ao encontro das crianças na busca de compreender o significado do dia do 

aniversário por elas mesmas, quem sabe talvez, com a intenção pretensiosa de inquietar a sua 

existência com as minhas indagações. Mas ninguém inquieta a existência do outro sem já 

estar desassossegado da sua própria.  

Em minha curta experiência de pesquisadora, fui construindo a partir das leituras e da 

escolha dos autores que me acompanham até aqui, uma concepção de pesquisa com base na 

ideia de que o discurso que escolta o pesquisador durante a investigação precisa conter a 

abertura necessária para deixar o campo o surpreender e o interpelar.  Entretanto, quando 

entramos no campo vamos percebendo que esta escolta nem sempre é tão eficiente assim. 

Neste sentido, vamos nos dando conta de que é somente no diálogo com a criança, na escuta 

sensível que pode-se compreendê-la como aquela que, como afirma Larrosa (2001), sempre 

nos escapa: 

 

Na medida em que inquieta o que sabemos (e inquieta a soberba da nossa vontade de 

saber), na medida em que suspende o que podemos (e a arrogância da nossa vontade 

de poder) e na medida em que coloca em questão os lugares que construímos para 

ela (e a presunção da nossa vontade de abarcá-la). (LARROSA, 2001, p. 185). 
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Diante da minha experiência com as crianças eu tomaria a liberdade de continuar a 

citação de Larrosa afirmando que a criança nos escapa também na medida em que coloca em 

questão os lugares que construímos para nós mesmos no encontro com ela. A conversa com 

Jorge (5 anos) por exemplo, mais do que me etiquetou, me ensinou que a pergunta não tem 

dono, e que a resposta também pode estar na pergunta de quem responde. 

 

Núbia: Até quando as pessoas podem fazer aniversário com adesivo? (Tema) 

Jorge (5 anos): Não sei. 

Núbia: Adulto pode? 

Jorge: Adulto não, adulto só pode colocar bola, adesivo não... 

Núbia: Por quê? 

Jorge: Porque adulto não é criança, e eu não vi adesivo de adulto (risos) 

Núbia: Mas se adulto quiser colocar adesivo de criança? 

Jorge: Você vai colocar no seu? (Risos) 

Núbia: Eu? Não acho que não, nem quando eu era criança eu coloquei. 

Jorge: Porque? A sua mãe não tinha dinheiro pra comprar? 

Núbia: Tinha mas, quando eu era criança, o aniversário não tinha essas coisas de 

adesivo não, eu acho! 

Jorge: E como era que tinha aniversário? 

Núbia: Tinha bolo, vela, refrigerante essas coisas... 

Jorge: Era chato? 

Núbia: Não, era legal! 

Jorge: Tinha desenho no bolo? 

Núbia: Não 

Jorge: Tinha o que no bolo? 

Núbia: Era normal um bolo comum, sem desenho, desenho de bolo mesmo. Mas era 

muito gostoso. 

Jorge: Com desenho no bolo é mais legal. (Silencio) 

Jorge: Se você era criança e as pessoas perguntavam: seu aniversário vai ser de que? 

Você não escolhia nada? 

Núbia: Você sabe que eu não lembro? Mas eu não escolhia porque os aniversários 

de antigamente, quase não era de adesivo. Então as pessoas não perguntavam isso! 

Jorge: Por que você não olhava na televisão da sua casa, na televisão não tinha 

desenho? 

Núbia: É Jorge, boa pergunta, mas quando eu era criança algumas coisas eram 

diferentes e eu via pouco, televisão, porque meus pais na deixavam. 

Jorge: a minha mãe deixa! Eu gosto de ver desenho. Você ficava triste? 

Núbia: Não, eu ia brincar na rua. Quando eu era criança, eu brincava muito na rua. 

(silencio). 

 

 

Conversa em Grupo  - Turma de 4 anos (Rafael, Lucas, Gustavo, Gabriela e Talita) 

Núbia: Hummm, vocês sabiam que quando eu era criança, nenhum dos meus 

aniversários teve tema? 

Rafael (4 anos): E teve o que? 

Núbia: Há, tinha bolo de chocolate que minha mãe fazia e tinha refrigerante, 

docinho, mas não tinha tema!   

Rafael: E você ficava triste? 

Núbia: Eu não! Eu adorava! 

Talita (4 anos): E tinha pula-pula? Pipoca? E tudo de aniversário? 

Lucas (4 anos): E porque você não via um tema na televisão e escolhia? Você não 

tinha televisão? 

Núbia: Eu tinha, mas na minha época, as crianças não conheciam tantos temas, 

sabe? 

Gabriela (4 anos): E seu aniversário era de que então? 
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Núbia: De nada! (Todos riram). Olha, a minha mãe fazia um bolo, comprava uns 

refrigerantes, e chamava os amigos pra bater parabéns e depois brincar! 

Talita: Tinha pula-pula? 

Núbia: A gente brincava na rua. 

Talita: Tia? Tinha pula-pula? 

Núbia: Não Talita, não tinha nenhum brinquedo assim, na minha época a gente 

podia brincar na rua, de pique-pega, essas coisas. 

Talita: Você era pobre né? Você não tinha casa, seu aniversário era na rua? 

Núbia: Não, eu era pobre, mas tinha casa. O meu aniversário era em casa, mas a 

gente ia brincar na rua pertinho de casa! 

Gustavo (4 anos): Sabia que eu não gosto de aniversário em casa? 

Talita: Eu também não gosto, porque nem tem pula-pula. (risos). 

 

Estas duas situações de entrevista, nas quais as crianças me colocaram no lugar de 

entrevistado me fizeram perceber que nenhuma metodologia dá conta da singularidade do 

encontro entre pesquisador e pesquisado. Foram nesses momentos que as crianças me levaram 

a abandonar as formas, no seu convite a me deixar afetar peles suas intervenções e 

curiosidades me deixei experimentar o novo que surge no encontro com ela.  

Toda pesquisa é uma intenção, o meu olhar dá acabamento ao outro que por sua vez 

me dá acabamento. Toda pesquisa é intervenção até aquela que não se propõe o que está em 

jogo é a intencionalidade do pesquisador,  

Conceber a pesquisa como formação humana é assumir que o que busco aqui é fazer 

algo para pensar, quais são as minhas questões. O que desejo com estes encontros? Mais do 

que coletar dados eu quero compartilhar a pergunta, as indagações, pois agora estas são 

também indagações do pesquisado. É preciso não perder de vista que quando olho também 

sou olhada, ao pesquisar sou pesquisada, e que para conhecer, é necessário dar-se a conhecer. 

Assim, a pesquisa com crianças é uma parceria, em uma perspectiva alteritária, um embate 

uma negociação em que está em jogo as relações de poder, o pensar politicamente o lugar que 

ocupo junto à criança 

 

 

3.2 A criança e seu aniversário – As entrevistas 

 

 

Esse item é dedicado a sistematizar o trabalho de campo feito a partir das entrevistas 

individuais e coletivas com crianças.  

Como já foi explicitado anteriormente, cabe ressaltar que ao longo destes 4 anos foram 

entrevistadas 60 crianças, sendo 16 individualmente e 8 grupos. Para compor as entrevistas 

presentes neste trabalho foram colhidas falas de 26 meninas e 7 meninos.  
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Organizei este capítulo a partir de três categorias, uma primeira que me serviu de 

hipótese para a construção desta tese e duas outras grandes categorias trazidas a partir das 

falas das crianças: uma que afirma que fazer aniversário é crescer e outra que aniversário é 

festa.  

Complemento as análises a partir de uma abordagem sobre o que as crianças 

consideram que é festa e outra sobre o que é ser aniversariante na hora da festa.  

 

 

3.3 Dia do Aniversário e data de nascimento. 

 

 

―Eu não amava que botassem data na minha existência, nossa maior data é o 

quando...‖. Esta fala do Poeta Manoel de Barros, retirada do filme documentário sobre a sua 

biografia, serve de inspiração para abrir este momento de análise das conversas vividas com 

as crianças, sobre os modos como estas aproximam a ideia de aniversário com a data do seu 

nascimento.  

A estratégia de entrevistar a criança no dia do aniversário nasceu da minha 

necessidade de captar a intensidade desse dia. O desafio era capturar, a partir das conversas 

com as crianças, no dia do seu aniversário, os signos que convocam a penar sobre o tema. A 

ideia que me acompanhava para persistir nesta estratégia metodológica era a de que o dia do 

aniversário tem outra duração justamente pela experiência que ele provoca na criança.  

Algumas crianças não sabiam o dia em que nasceram, outras, relacionavam o dia do 

aniversário com o dia da realização da festa. Nestes casos, quando as crianças participavam de 

duas comemorações – uma em casa, outra na escola, por exemplo – era comum, dependendo 

da idade, que se confundissem se haviam mudado a idade em 1 ou 2 anos.  

O dia do aniversário na vivência das crianças entrevistadas diz do tempo e do espaço, 

pois para elas aniversário é festa. Assim, esse dia precisa ser especificado para a criança, pois 

nascer é natural, mas registrar o nascimento e comemorá-lo ao longo da vida são atos sociais, 

e a relação entre aniversário e data de nascimento nem sempre é algo claro para as crianças. 

Como professora da escola eu tinha acesso aos registros das crianças, para mim a ideia 

de aniversário enquanto marcação da data de nascimentos era clara e estava dada. Entretanto, 

fui percebendo que, para as crianças entrevistadas uma coisa não significava a outra, o dia do 

aniversário seria então algo social, registrado socialmente e diferente da data de nascimento, 

esta oficial. Ou seja, se ―crescer‖ era uma percepção que as crianças aguçavam com a 
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passagem do seu aniversário, não era algo dado para elas, principalmente para as menores, a 

relação que essa data específica tinha com o calendário social. 

 Essa constatação se deu quando no meu encontro com as crianças fui compreendendo 

que a ideia de aniversário enquanto referência à data de nascimento, embora clara para mim, 

não era o lugar de onde partiam suas respostas. 

 

 

Núbia: Oi Tais, então hoje é seu aniversário posso falar com você? 

Tais (5 anos): É amanhã Tia! (risos) 

Núbia: É amanhã!? Mas está escrito que é hoje! 

Tais: Vai ser amanhã, lá no prédio da minha Tia, lá em Rocha Miranda! 

Núbia: Ah, amanhã vai ser a festa! Mas o dia do seu aniversário é hoje! 

Tais: É amanhã, pergunta pra minha mãe! 

 

 

Núbia: E o dia que você nasceu, você sabe? 

Giovanna (5 anos): Não, mas foi há muitos anos atrás... 

Núbia: Quantos anos?  

Giovanna: Acho que um ano... Eu só sei que na época, a minha irmã tinha um 

coelhinho de estimação, meu avô estava doente, mas quando eu nasci, ele ficou 

bom... 

Núbia: E como você sabe tudo isso? 

Giovanna: Risos, ah eu sei assim né? Meu pai que falou... 

 

Para as crianças menores, como mostram as falas a seguir, o dia do aniversário não é 

matematicamente o dia do nascimento para algumas crianças nem uma condição para se 

comemorar. O aniversário é uma construção social, onde é definitivo marcar a data do 

nascimento, mas não necessariamente parte dela.  Esta forma da criança de se relacionar com 

o dia do aniversário marca sua percepção diferenciada no que se refere à relação com o tempo 

e como espaço. 

Diante dessa constatação, fui buscando em alguns momentos, causar um 

estranhamento nas crianças. Em algumas situações, foi possível compartilhar principalmente 

nos encontros em grupo, que o dia do aniversário era o dia do nascimento. 

 

Núbia: Que dia é o seu aniversário? 

Jorge (5 anos): É hoje... (risos) 

Núbia: E que dia é hoje? 

Jorge: É o dia que falou... (Risos) 

Núbia: Tá, mas o dia que você nasceu, você sabe? 

Jorge: Ah não, é minha mãe que sabe, faz tempo já. 

Núbia: Oh, hoje é dia 31/ 08/ 2010, por que esse dia é seu aniversário? 

Jorge: As pessoas que falam, a mãe o pai a avó o avô, o primo a prima, o tio a tia 

quem a pessoa quiser. 

Núbia: Mas porque não é outro dia? 

Jorge dá de ombros e diz: É minha mãe que sabe! 

[...] 

Núbia: Se eu te disser que é o dia que você nasceu, você acredita? 

Jorge: Acredito, porque tu é professora, né? (Risos) 

Núbia: Você só acredita por isso?! 
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Jorge: Você já é adulta, adulto sabe mais do que criança! 

Núbia: Se eu soubesse tanto eu não estaria aqui te perguntando as coisas! Tem 

muitas coisas que você sabe e eu não sei! Olha quantas coisas de aniversário você 

me falou!?  

Jorge: Você já não sabia dessas coisas não? 

Núbia: Do que você pensava não! As coisas que você pensa, por exemplo, isso eu 

não sei, por isso eu estou te perguntando! (Jorge fica quieto). 

 

Como professora e como pesquisadora preocupada com as questões da infância – o 

próprio Jorge me coloca nesse lugar quando reafirma a minha posição de professora e adulta – 

essa constatação me incomodou mais por saber que a festa ofuscava o sentido do aniversário 

do que por perceber que para a criança era desconhecido esse sentido. 

A perspectiva de pesquisar e intervir, embora vistas, muitas vezes, no campo das 

ciências humanas como ideias antagônicas, compreendem os meandros da pesquisa-

intervenção.  Assim, a minha opção metodológica exigia de mim uma postura ética diante das 

crianças na tentativa de causar-lhe estranhamento para as questões colocadas provocando 

também nelas uma reflexão. Desta forma, o pesquisador, empenhado na construção de uma 

pesquisa-intervenção, ―[...] não deseja apenas perscrutar uma determinada realidade, mas 

intencionalmente, fundar uma nova realidade, transformada a partir dos sentidos 

compartilhados com seus interlocutores‖. (MACEDO, et alli, 2012. p.92). 

 

Núbia: E porquê? Fala você Mariana, por que o aniversário precisa ser um dia de 

alegria, o que é aniversário? 

Mariana (7 anos): É o dia que a gente nasce (silêncio) 

Núbia: É gente? 

Ana Carolina: O meu não é. (começo a rir e todos acompanham exceto Mariana que 

fica séria, cruza os braços, chateada. Fala: É sim! O de todo mundo é! 

Núbia: Vem cá Mariana, não precisa chorar, é isso sim!  É gente vocês não sabiam 

não? Explica Mariana para os amigos o que é aniversário. 

Mariana fica chateada e fala: Não! 

Núbia: Olha, só você que sabe disso nesse grupo, eu também sei! A gente pode falar 

juntas, eu te ajudo, você começa... (Mariana senta no meu colo) 

Mariana fala com o dedo apontado para as crianças, o dia do aniversário é o dia do 

nosso nascimento.  

Núbia: É isso mesmo gente, é como Mariana explicou. E como você sabe disso, 

Mariana? 

Mariana: A minha mãe que falou. 

Núbia: E esse dia que você nasceu você sabe? (Mariana parece pensar) 

Mariana: Acho que esqueci! (as outras crianças riem alto e Mariana fica chateada de 

novo) 

Núbia: Mariana pergunta para os amigos quem sabe o dia que nasceu!  

Mariana: Quem sabe o dia que nasceu levanta o dedo! 

Vitor (6 anos): Eu não sei e nem estou me importando, o que importa é o 

aniversário! 

As outras crianças: É mesmo! É mesmo! 
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A fala de Vitor revela que essa informação não muda a sua concepção de aniversário, 

e o que se pode concluir é que aniversário e data de nascimento são coisas distintas e que, 

portanto, um não depende de outro.  

 

Núbia: Esther, o que você acha que eu, que estudo aniversário, deveria saber! 

Assim, alguma coisa que você ache que eu não posso sair daqui sem saber? 

Esther (10 anos) pensa um pouco e diz: Sei lá... Assim, que todo mundo gosta de 

festa, mas o aniversário é mais que festa... É assim um dia especial, que significa 

muito pra pessoa. Tem vez que é tanta coisa que acontece no dia do aniversário, 

você ganha presente, tem festa, um monte de pessoas, que você até nem consegue 

pensar que esse dia é tão importante, aí quando você vê já passou e já é outro dia! 

Núbia: E no dia do aniversario a gente comemora o que? 

Esther: É o dia do nosso nascimento, mas, na realidade a gente nem se lembra muito 

porque tantas coisas vão acontecendo na vida que a gente até esquece! 

Núbia: Do dia do nascimento? 

Esther: Não! Que o dia do aniversário é o dia do nascimento! 

Núbia: Ah, entendi!  

Núbia: Como você acha que deveria ser esse dia? 

Esther: Não sei... Comemorar mesmo, mas é o dia do aniversário passa muito 

rápido, poderia demorar mais, pra você poder curtir mais! 

 

 

Núbia: [...] Como a gente sabe que o dia do nosso aniversário? (Silencio). 

Rafael (6 anos): É a mãe que fala! (As outras crianças repetem a mesma coisa). 

Núbia: Ta, mas como a mãe sabe? 

Talita (6 anos): Sabendo! 

Núbia: Quem aqui sabe o dia do aniversário? (Silencio) 

Talita: Depois eu te falo!  

Rafael: Só sei que é um dia aí! 

Núbia: E o dia que vocês nasceram? Quem sabe? 

Gustavo (6 anos) que já estava meio disperso correu pra falar: Eu sei, eu sei, foi um 

dia que era perto do Natal, foi, foi minha mãe que me falou! 

Núbia: Mas olha só, o dia que se comemora o aniversário, não seria o dia do 

nascimento? (Silencio) Talita dá de ombros. 

Núbia: Vocês não sabiam? 

Gustavo: Mas eu não sei o dia que fui nascer... 

Núbia: A gente nasce em uma data não é? Eu, por exemplo, nasci no dia 01 de julho, 

então esse é o dia do meu aniversário. 

Rafael: E como você sabe? 

Núbia: Foi a minha mãe que me falou! 

Rafael: E se for mentira dela? (risos) 

Núbia: Mas porque ela iria mentir!? 

Rafael: Ela pode ter se esquecido, aí ela inventou!  

Núbia: Antigamente, muito antigamente, quando as crianças nasciam em casa, 

algumas pessoas não ligavam muito de marcar o dia do nascimento, mas hoje em dia 

quase todo mundo nasce em hospital, aí a mãe recebe um papel que tem escrito o dia 

e a hora que a criança nasceu, aí fica difícil esquecer. 

Rafael: E se a pessoa perder o papel? 

Núbia: Fica registrado num lugar chamado Cartório, aí a pessoa vai lá e pega outro. 

Gabriela: Eu tenho esse papel? 

Núbia: Todos vocês têm, porque pra se matricular na escola precisa desse papel... 

Quando vocês chegarem em casa hoje pode pedir mãe de vocês pra ver. O nome é 

certidão de nascimento. 

[...] 

Gabriela (6 anos): Quando for meu aniversário eu vou te chamar tá?  

Núbia: Ah muito obrigada. 

As outras crianças: Eu também, eu também. 
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Essas não foram as únicas situações em que as crianças, nos encontros para tratar do 

tema do aniversário, ficaram sabendo que o dia do aniversário referia-se a um registro social 

do dia do nascimento, entretanto o que se percebe é que essa não representou uma 

―descoberta‖ para elas, mas sim mais uma informação sobre os significados do que seja 

aniversário. 

 

 

3.4 Aniversário é crescer: “crescer é tudo! É viver!” 

 

 

Uma definição do significado do aniversário muito recorrente na fala das crianças foi a 

ideia de que aniversário é crescer. Isso aparece principalmente na fala das crianças menores 

de 7 anos, embora para as crianças maiores o amadurecimento e transformação pela idade 

também foram citados.  

 

Núbia (pesquisadora): Tem gente que não faz aniversário? (Silêncio) 

Giovanna (5 anos): Nãaaaao! Todo mundo faz!  

Núbia: E se a gente não fizer? 

Giovanna: Não fizer nunca? Ah, ia ser muito triste, porque a gente não ia crescer. 

Núbia: Não ia crescer? Se não fizer aniversário não cresce? 

Giovanna: É, pára de crescer, sabia? 

 

 

Núbia: Mas por que comemorar é tão importante assim? 

Vitória (10 naos): Tia, é a vida da gente! A gente está crescendo! 

Núbia: Crescer é importante então? 

Larissa (10 anos): Claro, crescer é tudo! É viver! 

Núbia: Fazer aniversário é uma conquista então? De que? 

Larissa: De ter conseguido viver mais um ano de vida. 

Vitória: Conquista de obstáculos, de níveis da sua vida, de ver que você está 

adolescendo! 

Jeanne (10 anos): De responsabilidade! 

 

 

Esther: Aniversário é cada ano, a gente crescer mais, daqui a 10 anos eu vou estar 

com 20! 

Núbia: Nossa! Você já está pensando daqui a 10 anos!  

Esther: Eu tenho essa mania de pensar sempre a idade que já vou chegar, quase não 

penso na idade que eu já tenho! 

Núbia: E você acha que é assim porquê? 

Esther: Não sei, a criança parece que está sempre querendo crescer mais, né? Sabe 

que às vezes, eu fico até cansada de só querer crescer? 

Núbia: E o que você acha que deveria querer? 

Esther: Viver a vida, brincar, eu fico só pensando quando chegar a idade da minha 

irmã.... 

Núbia: Então? Por que você não muda? Você não para de pensar e vai brincar mais.  

Esther: Há Tia, quando você vai crescendo você vai ficando mais sério! 
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Núbia: Mas isso não é uma coisa que deve ser assim, a pessoa é assim se quiser. 

Hoje é seu aniversário, como você está se sentindo? 

Esther: Normal, hoje não vai ter festa! 

 

 

Maria Luiza (4 anos) 

Seis anos é maior do que cinco, 

É importante porque você faz mais idade, fica mais esperto! (risos). 

Meu dente vai ficar molinho, vai cair e vai nascer outro novo e que não vai ficar 

mole. 

 

 

Núbia: Acho que é isso né Nathália? Você quer falar mais alguma coisa? 

Nathália (10 anos): Acho que fazer aniversário significa que você já está crescendo, 

que vai ficar um ano mais velha, e vai aparecer mais desafios, mais sonhos e mais 

esperança... (risos) 

Nathália: É que eu sou uma pessoa muito romântica. Estou muito feliz em fazer uma 

década, porque depois de uma década, você vai ficar com dois dígitos, agora você 

não vai ter só um número quando fala com as pessoas a sua idade. Mas quando você 

fizer 50, você não vai mais querer fazer aniversário, porque a idade já vai estar 

chegando. (Risos) 

 

As falas das crianças revelam uma busca em pertencer a uma determinada idade. O 

tempo todo parecem buscar referências para o seu crescimento.  Há também uma conotação 

positiva na ideia de compreender o aniversário como uma forma de perceber o próprio 

crescimento. Esse é um discurso referendado pelos outros. É possível perceber netas falas a 

marca da valorização de um crescer que vem dos outros.  

O aniversário mais precisamente demarca um lugar, uma consciência de si de tempo e 

de espaço. As diferentes idades lançam possibilidades de novos encontros, pertencimentos a 

novos grupos cronológicos que respondem a novas demandas sociais. É no interior desses 

grupos que vamos, muitas vezes, nos conformando e abraçando seus códigos e características 

construídos a partir do significado social de cada idade, pois ―[...] o que são as crianças, em 

suas especificidades contém ao mesmo tempo, o que são por sua alteridade com outras 

idades‖. (DELALANDE, 2010, p.12.
17

). 

 É na necessidade desse diálogo entre a existência e os papeis definidos para cada 

idade que vamos construindo a nossa identidade com base em parâmetros construídos 

socialmente.  

É inegável que pensar o aniversário na perspectiva desta tese, levanta questões sobre o 

tempo e sobre a relação da criança com a ideia de temporalidade.  Se em nossa sociedade, 

estamos imersos na concepção de tempo, o aniversário, pode ser considerado, portanto, uma 

das inúmeras formas de mostrar a passagem do tempo em nossa vida. Entretanto, quando se 

trata de pensar o tempo enquanto um conceito, essas afirmações simplistas não dão nem de 

                                                 
17

 Tradução minha. 
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longe, uma ideia da complexidade do que é e sempre foi para a humanidade desde os 

primórdios, pensar esta questão. Onde reside a nossa experiência de tempo? Onde se 

alimentam as diferentes formas de compreendê-lo? É possível pensar o tempo 

desconsiderando as dimensões culturais e sociais da vida humana?  

Cabe citar o documentário Anna, dos 6 aos 18
18

  do diretor Nikita Mikhalkov que 

evidencia uma relação com a passagem do tempo, marcado pelo desenvolvimento individual 

de Anna, uma menina de 6, anos em paralelo aos acontecimentos históricos da Rússia.  

A partir do dia do seu sexto aniversário e em marcos pontuais históricos o cineasta 

elege o período de 6 aos 18 anos da experiência da vida de Anna para compreender a partir da 

evolução das respostas da menina, como o contexto social, histórico e político de um país 

pode afetar a subjetividade de uma criança.  

A cada ano, no aniversário de Anna e em outras datas importantes da história do país, 

o seu pai (diretor e produtor do filme) lhe faz as mesmas perguntas: o que você mais ama? O 

que você mais odeia? O que você mais quer nesse momento? O que você espera? O que mais 

lhe causa medo? É através do ciclo temporal traçado pelo cineasta por meio do crescimento e 

da trajetória pessoal de Anna, que ele percorre a história. O seu crescimento e a sua trajetória 

pessoal, marcados logo no início do filme pela sua entrada na escola, vão formando sua 

consciência individual que vai aos poucos sendo atravessada por um horizonte social, o que 

pode ser percebido nas repostas dada por Anna, ano a ano. 

A ideia de uma linha do tempo demarcada pela passagem de uma idade para outra e 

emoldurada por acontecimentos históricos mostra como o diretor ao mesmo tempo em que 

observa as mudanças sócio-políticas e econômicas da Rússia, dirige seu olhar paralelamente 

ao crescimento individual, intelectual e físico de sua filha. 

 Esse filme nos ajuda refletir sobre o lugar do aniversário como acontecimento 

individual, mas que assim como outras datas marcantes da história coletiva pode servir como 

referência para a percepção das grandes mudanças, não só individuais, mas também de uma 

história social. Dentro de uma perspectiva particular o diretor sistematiza os acontecimentos 

históricos. 

Pode-se afirmar que o tema do aniversário tem em si implícito a relação com o tempo 

histórico e com o tempo subjetivo de cada indivíduo – as próprias crianças trazem isso em 

                                                 
18

 O filme de 1993 levou 12 anos sendo filmado e abarcou o período de 1979 a 1991. O seu roteiro é construído 

tomando como marcos principais entre outros, os aniversários de Anna, a morte do presidente Leonid 

Brejnev, a ascensão de Mikhail Gorbachev até a derrocada da União Soviética. 
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suas falas. Neste sentido, cabe apresentar uma reflexão mais aprofundada sobre a questão do 

tempo, pois esta é tratada por inúmeros autores de diferentes formas. 

Para Agamben (2008) a concepção de tempo tem uma ligação direta com a concepção 

de história. Ele afirma ―[...] que toda concepção da história é sempre acompanhada de certa 

experiência do tempo que lhe está implícita, que a condiciona e que é preciso, portanto trazer 

à luz‖. (AGAMBEN, 2008, p.111). Da mesma forma, também toda cultura é, primeiramente, 

uma certa experiência do tempo e para que uma nova cultura seja possível é necessário e 

fundamental uma transformação dessa experiência.  

A partir da sua crítica do ‗instante‘ e do ‗contínuo‘, o autor faz uma análise do 

conceito de tempo e de história partindo da ideia de um ‗linear infinito‘ e de ‗um agora‘ de 

‗um sempre presente‘. Para ele é a pontualidade que domina toda concepção ocidental do 

tempo, quer este seja pensado com círculo ou como linha. Assim, o tempo é vivido e 

representado por meio de ―[...] um conceito metafísico geométrico (o ponto instante 

inextenso) e então se procede como se esse próprio conceito fosse o tempo real da 

experiência‖ (AGAMBEN, 2008, p.122). 

O autor percebe a angústia do homem contemporâneo na contradição de perceber que 

na duplicidade de toda concepção de história, não existe experiência do tempo adequada a sua 

ideia de história. O homem nesse sentido encontra-se dividido entre o ser-no-tempo 

incompatível com a concepção no tempo tradicional, como sucessão ininterrupta e infinita de 

instantes precisos e o próprio ser-na-história entendido como dimensão original do homem. 

Para tanto, o autor propõe uma diferente e mais autêntica experiência com o tempo que não se 

apoia ―[...] na experiência de tempo linear enquanto negação da negação, mas a partir da 

práxis, da atividade concreta como essência e origem do homem‖. (AGAMBEN, 2008, 

p.121). 

É nesse curso que o autor faz uma relação entre a experiência ocidental de tempo 

(andamento linear continuo e sucessivo) e o prazer (experiência momentânea). O tempo seria 

então, uma experiência incomensurável, essencial ao homem, disponível e imediata, comum a 

todos, onde uma nova experiência de tempo poderia encontrar o seu fundamento. O prazer 

não se desenrola em um espaço e tempo, pois cada instante tem um quê de inteiro e completo 

e, por isso, não ocupa lugar na eternidade.  

 

[...] a história, na realidade, não é como desejaria a ideologia dominante, a sujeição 

do homem ao tempo linear contínuo, mas a sua liberação deste: o tempo da história é 

o cairós em que a iniciativa do homem colhe a oportunidade favorável e decide no 

átimo a própria liberdade, (AGAMBEN, 2008, p.128) 
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Também Benjamin (1994) aborda a temática do tempo através das suas concepções de 

história e de narrativa.  

A história não é um tempo vazio e homogêneo, mas um tempo saturado de ―agoras‖. 

Esta afirmação de Benjamin (1994) pressupõe a ideia de que a história se constrói tanto em 

direção ao passado quanto em direção ao futuro, ou seja, ao criticar a crença na ideia de 

progresso e de desenvolvimento, o autor compreende o seu conceito de história a partir do 

ponto de vista da descontinuidade. 

Não se trata de pensar uma relação causal entre passado presente e futuro, mas 

irromper o contínuo da história, trazendo o passado como evento histórico. Gagnebin (2009) 

afirma que a prática autobiográfica de Benjamin, propõe uma ampliação da dimensão social 

de sujeito, que é ao mesmo tempo, política e filosófico-psicológica, essencial para a reflexão 

sobre a prática histórica, isto é, como contamos a nossa história e como agimos nela. Com 

isso, o tempo vazio e puramente mecânico dos relógios é para Benjamin diferente do tempo 

histórico humano. Este, pleno de memória e de atualidade. Desta forma, romper o contínuo da 

história pressupõe propor outra história, diferente da imagem ―eterna‖ do passado apresentada 

pelo historicista, pois é o materialista histórico que faz desse passado uma experiência única. 

O autor faz uma reflexão crítica e histórica sobre o romance onde é possível observar 

o processo temporal no qual a narrativa se desenvolve. Aponta para a importância de se 

conservar o que se narra, quando analisa a memória da narrativa. Nesse sentido, Benjamin 

(1994) nos ensina que a narrativa se funda na ideia de memória, pois o que está em jogo é a 

permanência da tradição transmitida de geração em geração através da reminiscência.  Em sua 

crítica ao romance o autor afirma que só este separa o sentido e a vida, sendo a sua ação 

interna uma luta contra o poder do tempo, pois separa o essencial do temporal. 

Ao estabelecer a diferença entre narrativa e romance Benjamin nos mostra que a 

narrativa se vincula a diversas perspectivas e leituras, está aberta a interpretações e ao 

recontar. Já o romance está sujeito à sua materialidade a sua produção e, portanto, reprodução. 

Também ao contrapor-se a informação ele traz como exemplo os relatos de Heródoto, 

assegurando a pluralidade e a atemporalidade da narrativa: ―Ela não se entrega. Ela conserva 

suas forças e depois de muito tempo ainda é capaz de se desenvolver‖. (GAGNEBIN, 2009, p. 

204). Já a informação só vive nesse momento, precisa entregar-se inteiramente a ele, está 

presa ao momento que se revela, precisa de explicação esgota-se em si mesma, uma vez que 

está vinculada diretamente ao fato que informa. E acrescenta que a narrativa ―se assemelha a 

essas sementes de trigo que durante milhares de anos ficaram fechadas hermeticamente nas 
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câmaras das pirâmides e que conservam até hoje suas forças germinativas‖. (GAGNEBIN, 

2009, p.204).  

Silva (2010) traz em seu trabalho sobre o tempo, a abordagem de duas correntes 

opostas de pensadores: os subjetivistas e objetivistas. A autora afirma que a corrente de 

autores subjetivistas vinculados basicamente aos discursos mais clássicos em Parmênides, 

Platão, Plotino, Santo Agostinho, São Tomás, Leibniz, Hegel, Husserl, Heidegger, Bergson e 

Bachelard, concebem o tempo como dado a priori da consciência, que é desenvolvido no ser 

humano durante a sua formação psicológica e que o acompanha por toda a sua vida. Essa 

formação possibilita segundo a autora, ―[...] a ordenação da vida diante do devir dos 

acontecimentos‖. (SILVA, 2010, p. 170).  Neste sentido, o tempo não é exterior à consciência, 

não podendo, desta forma, existir fora dela. 

Para os subjetivistas de um modo geral, como afirma a autora, a concepção do tempo 

independe da tradição cultural em que estes seres humanos estão inseridos. Pois sendo estes 

dotados de faculdades e características próprias que fazem internamente a ligação entre os 

eventos, o tempo seria imutável e não dependeria do aprendizado de uma sociedade. 

Já para os objetivistas, o tempo, segundo a autora, é concebido como algo real, um 

dado objetivo da natureza, ou seja, a dimensão onde as coisas existem e acontecem. O tempo 

estaria então, ligado ao tempo cosmológico, ao tempo do universo, dos astros, se confundindo 

com os movimentos singulares dos corpos celestes que formam o dia e a noite estando o 

tempo intimamente associado ao movimento. Para os objetivistas o tempo é determinável e 

quantificável, não existe nenhum mistério em relação a ele, ―[...] é medida dos movimentos 

comuns a partir de uma referência comum. Seja ele absoluto como para Newton ou relativo 

como para Einstein, ele tem sua forma objetiva de existência na natureza‖. (SILVA, 2010, 

p.171). 

O ponto importante que destaco a partir da reflexão trazida por Silva, está na discussão 

tratada acerca da constatação de que tanto para ao objetivistas quanto para os subjetivistas, o 

tempo é visto como um dado imutável, independentemente de ele ter surgido com a 

consciência humana ou com o nascimento do universo. Já que é imutável, esse tempo não 

teria sofrido nenhuma transformação. Para autora, estes pensadores ao compreenderem a ideia 

de tempos desta maneira, não consideraram a ideia de que ―[...] não existe uma substância 

correndo incessantemente que se chama tempo, nem um componente cerebral que permita ao 

homem ordenar sua vida em meio ao devir‖. (SILVA, 2010, p.173). A compreensão do tempo 

como um dado transcendental, inato e que independe das experiências vividas nas relações 

sociais seria um dos pontos que invalidariam as teorias clássicas. Pois essa forma de pensar 
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ignora a ideia de que o movimento das instituições sociais caminha de acordo com as 

situações que venham a ocorrer. Não leva em conta também que os saberes humanos partem 

sempre de outros e que, portanto, ―[...] nenhuma ideia parte exatamente do nada, por isso, o 

tempo é um padrão criado de diferentes formas em diferentes tempos e espaços‖. (SILVA, 

2010, p. 174). 

Para superar tal dicotomia clássica do conhecimento que separa o universo natural do 

universo humano, e da absolutização do tempo, a autora continua a sua reflexão a partir da 

proposta apresentada por Norbert Elias que seria a ideia de tempo social. Ou seja, que os 

relógios e os calendários indicam o tempo e tem como função situar a posição dos seres 

humanos nos diversos fluxos do devir. Assim, os ponteiros dos relógios e as marcações dos 

calendários seriam as indicações de um tempo que se faz por meio de uma produção contínua 

dos símbolos que só tem significado em um mundo social coabitado por homens que 

compreendem e reconhecem os sentidos determinados desses símbolos. Segundo a autora, a 

compreensão desta questão tem como princípio básico a ideia de que:  

 

O homem é, por natureza, um ser sociável. A organização do homem em grupos 

sociais, desde os níveis mais simples aos mais complexos exige padrões que sejam 

aplicados à totalidade do grupo para que ele funcione devidamente. O tempo cumpre 

justamente essa função, a de ordenação. Ele é uma instituição social aprendida por 

cada um dos indivíduos em seu processo de desenvolvimento e racionalização. 

Quanto mais jovem uma criança é, menos noção de tempo ela terá, ao crescer ela vai 

se familiarizando com o tempo, distinguindo a posição ordenada das coisas, o que 

aconteceu ontem, acontece agora e acontecerá depois. Isso é condição 

imprescindível para a inserção dessa criança nos meios sociais. (SILVA, 2010, p. 

175). 

 

Assim, o dia do aniversário é uma referência temporal para a criança, pois como se 

pode perceber, nas falas abaixo, ele é um evento que demarca a passagem do tempo em sua 

vida, o seu crescimento a sua transformação. 

 

 

Núbia: A gente fala assim, fazer aniversário é fazer mais um ano de vida, mas o que 

significa ter mais uma ano de vida, por exemplo, você está com 9 vai fazer 10, você 

fez 10... Qual a diferença de fazer mais um ano na vida, gente? 

Vitória (10 anos): Você está ficando mais velha! 

Dora (10 anos): Você está amadurecendo! 

Larissa: Você está indo viver mais uma etapa da sua vida! 

Laila: Cada vez seguindo umas fases né? Umas etapas...  

Larissa: Você está crescendo... 

Vitória: Você está tendo mais responsabilidades... Mais deveres! 

Laila: Cada vez enfrentando mais obstáculos... 

Larissa: É mesmo! É isso é mesmo! Antes quando eu tinha 5 anos eu nem imaginava 

o que era lavar louça. (Risos) 
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Então, é possível através do aniversário pensar que sentidos as crianças atribuem ao 

seu tempo de vida. Monteiro (2011) afirma que o tempo é abstração, então só pode fazer parte 

da consciência individual, entretanto, são as mediações coletivas que dão forma a percepção do 

tempo, tornando-o tangível na medida em que: 

 

O fluxo da passagem do tempo surgiu somente quando os instrumentos de mediação 

e marcação foram criados, com a finalidade de organizar os eventos vividos pelas 

pessoas. [...] O tempo nunca deixou de ser uma abstração, mas, quaisquer que sejam 

os padrões utilizados para percebê-lo, eles são sempre facilitados pelas mediações. 

Elas fornecem marcas de referência coerentes que constroem horas, acontecimentos, 

datas, memória lembrança história e, principalmente, significados (MONTEIRO, 

2011, pp.17-18).  

 

A medida exata do tempo nos parece hoje necessária diante do agir imposto pelo 

convívio social, e fundamental para as interações cotidianas da humanidade. É possível pensar 

a temporalidade também a partir de encontros de gerações, contra a ideia de experiência 

individual. 

O dia do aniversário para a criança pode se configurar assim, como uma mediação na 

compreensão dessa passagem individual do tempo de vida, servindo também de recurso para 

marcação do tempo. 

O autor afirma também que a criança desde muito pequena considera o tempo como 

importante referência para pensar os movimentos de passagem: manhã, tarde, noite e início do 

dia novamente. ―No entanto, é indubitável que o ser humano, em qualquer cultura, atravessa 

um processo biológico universal denominado ciclo da vida‖. (MONTEIRO, 2011, p. 22). 

 

 

Lorena (4 anos): É importante fazer aniversário porque senão a pessoa para nos anos 

que tem. 

Núbia: Nossa! Você acha isso mesmo? Será? 

Lorena: Se não fizer aniversário, fica criança pra sempre... 

 

 

Nubia: E como é fazer sete anos. O que muda?  

Bruno (7 anos): Já disse! O peso, a altura, o tamanho... E os trabalhos (risos).   

Núbia: E por que a gente tem que comemorar pra essas coisas?  

Bruno: Porque sim... Porque a gente está crescendo né? Fica mais esperto! 

 

 

Núbia: E você gostou de fazer 11 anos? Como é ter 11 anos e não ter mais 10? 

(risos). 

Bernardo: É melhor crescer, a pessoa pode fazer mais coisas, aprende mais rápido! 

Você fica mais forte!  

Núbia: Você acha? Como mais forte?  

Bernardo: Mais forte... Na luta com os meninos grandes...  

Núbia: Ah, mas a gente sempre precisa fazer aniversário pra crescer e ficar forte? 

(risos). 

Bernardo: Não, mas no aniversário, a gente vai sabendo quantos anos a gente tem! 
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Núbia: E é importante saber a idade? Por que? 

Bernardo: Porque sim, pra falar para as pessoas, senão como a pessoa vai saber? 

 

 

Talita (4 anos): Aniversário é crescer, é ficar mais inteligente... É não rabiscar mais 

o desenho... 

Núbia: Não rabiscar mais o desenho?! 

Rafael (4 anos): É Tia, porque quando a gente fica grande a gente aprende as coisas 

e não rabisca mais o desenho. A Tia falou que a gente já tem 4 anos e não pode mais 

rabiscar o desenho, porque quem rabisca desenho é criancinha da creche!  

[...] 

As crianças começam a falar entre si, e a professora grita: Calma deixa a Tia  

Núbia falar, isso aqui não é a festa de aniversário ainda não! Podem parar com a 

bagunça! 

Núbia: Hiiii gente, festa de aniversário é bagunça? 

Rafael: Tem alguma que é, as de criancinha de 3 anos, as de 4 anos tem pouca 

bagunça, porque as de 4 anos, já cresceu mais e não faz mais muita bagunça. 

Núbia: Ué, vocês não tem 4 anos? Então? Vocês não fazem bagunça? (Risos) 

Rafael: Faz, mas, criancinha de 3 anos faz mais ainda. 

[...] 

Gabriela: Porque a gente é criança e criança tem que crescer... Por isso que tem que 

ter aniversário, bolo musica que criança gosta. Brigadeiro, cachorro quente! 

Núbia: Mas se não fizer a festa de aniversário, não cresce? 

Gabriela: Cresce, mas as pessoas nem vão ver!  

Núbia: Como assim? É claro que as pessoas vão ver que você cresceu! 

Gabriela (4 anos): Mas não vai saberrrr, saberrr! 

Núbia: Saberrrrr como? 

Gabriela: Saber assim ó, que cresceu meeeeeesmo! 

Núbia: Ah, entendi, o aniversário mostra que a criança está crescendo...  

Gabriela: É, aí as pessoas vai ver e vai perguntar: ―Quantos anos você tem?‖ Aí você 

vai dizer: ―Eu tinha três agora tenho quatro‖, entendeu? 

Núbia: Ah, então o importante é dizer que mudou de idade. 

Gabriela: Éeee, se você não tiver aniversário ninguém vai te perguntar! 

 

Esta ideia do ciclo biológico pode ser observada nas falas acima quando as crianças se 

referem às mudanças ocorridas de uma idade para outra: o dente que cai, a força aumenta, 

muda o tamanho, o peso, e as habilidades intelectuais, pois ―fica mais esperto‖. As crianças 

têm consciência das etapas dessas mudanças quando citam, por exemplo, as expectativas 

socialmente atribuídas a uma criança de 4 anos, e isso significa dizer que não podem mais 

fazer o que as crianças de 3 anos fazem, como ―bagunça‖.  

Aqui se percebe também uma identificação da criança a partir da idade cronológica. 

Mesmo compreendendo que a organização escolar em nossa sociedade é prioritariamente feita 

a partir de faixa etária, fica claro que esses discursos das crianças representam a construção de 

uma identidade baseada em característica socialmente construídas sobre como se deve ser e o 

que é apropriado fazer em cada idade.  

Esta questão pode ser pensada também se levarmos em conta como os saberes que 

tomam como base a psicologia do desenvolvimento também concebem o tempo dentro de 

uma perspectiva linear, homogênea, de tempo vazio e cumulativo. As concepções de infância 
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dentro dessa visão são entendidas como um lugar de passagem que precisa ser vencido pela 

criança a partir do acréscimo de conhecimentos e experiências necessários para se atingir a 

idade adulta ao longo de um contínuo temporal. (JOBIM E SOUZA, 1996). ―A linearidade do 

tempo cronológico autoriza uma compreensão da infância que lhe atribui uma qualidade de 

minoridade e, consequentemente, sua relativa desqualificação como estado transitório 

inacabado e imperfeito‖. (JOBIM E SOUZA, 1996, p.44). As crianças, quando falam de seu 

aniversário tomando por referência a passagem do tempo, estão colocando em cena as 

percepções que tem sobre o desenvolvimento infantil. Essa experiência é única para cada 

criança, mas acontecem em diálogo com as expectativas sociais. Crescer por um lado é 

percepção de conquistas e por outro, aparece para as crianças como um dever. 

Desta forma, pensar a temporalidade da maneira como pressupõe a psicologia do 

desenvolvimento em sua perspectiva progressivista e sua intenção de apreender a infância 

aprisionando-a em comportamento definidos, ―[...] não conseguem resgatar o lugar social da 

criança como um ser que interage com a história do seu tempo, modificando-a ao mesmo 

tempo em que é modificada por ela‖. (JOBIM E SOUZA, 1996, p. 45). Ou ainda como 

complementa Lloret (1998, p.15): ―Nesta expropriação de nossas diferenças cronológicas, 

nosso próprio tempo fica aprisionado‖. 

Também Castro (1998, p.37) segue na mesma linha crítica afirmando que: 

 

[...] a definição de tempo implicada na noção de desenvolvimento psicológico 

tornou a temporalidade uma ―quantidade‖ de pontos sucessivos [...] dispostos numa 

linha imaginária que seria percorrida pelo sujeito. Assim, o tempo passou a ser 

exterior à nossa própria história, tornou-se tão somente o enquadre onde eventos 

desenvolvimentais acontecem. 

 

A regra social de que determinadas coisas só podem ser realizadas com base nas 

diferentes idades já é assimilada pela criança desde muito cedo. Ou seja, a idade determina 

expectativas em relação ao comportamento, deixando de ser assim, somente uma atribuição 

cronológica, como afirma Lloret (1998, p. 13):  

 

Quando pequenos, foi-nos ensinado que deveríamos comemorar o aniversário. Uma 

vez comemorado tínhamos tal ou tal idade, da mesma maneira que se tem os dedos 

das mão.  Os anos pareiam ser nossos, só nossos, e era de ser esperar que os anos 

futuros também fossem. Se penso ou creio que os anos são meus, posso assumi-los e 

ir assumindo com um pertença existencial. 

 

O que significa ter uma idade? A idade reflete modos diversos de sociabilidade 

culturalmente determinados, é pela idade que identificamos as etapas da vida do indivíduo, 

como infância, juventude, adultidade e velhice. É neste sentido que se pode pensar que a 

construção social do conceito de geração, que toma como referência a idade são também 
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construções sociais e vai depender de cada época e da sociedade em que se insere. Assim, 

ainda seguindo linha da autora, ―[...] os anos nos possuem. Mais que ter uma idade, 

pertencemos a uma idade‖. (LLORET, 1998, p.14). São as idades que nos fazem e nos situam 

em grupos socialmente e culturalmente diferentes. A própria legislação com suas leis e 

códigos definem idade para diversos atos, há uma idade para pagar transporte, para assistir 

espetáculos, para ser ouvido em tribunais, votar, casar etc. 

Aqui as falas das crianças quando demarcam comportamento a partir da idade que já 

têm demonstram como somos colocados em grupos de idade e como esses grupos são 

determinados por imagens e práticas sociais.  

 Entretanto, a idade também, como esclarece Gusmão (2003) é aquilo que carregamos 

conosco em nossa experiência de vida, tudo que herdamos e criamos enquanto vivemos, a 

partir do que o mundo nos diz e nos mostra e ―[...] não se reconhecendo no interior da idade 

que portamos, a experiência pessoal e socialmente produzida, inviabiliza-se a comunicação 

entre diferentes‖. (GUSMÃO, 2003, p. 28).  

Arroyo (2009) afirma que as idades vêm sendo objeto de pesquisa e problematização, 

há no mínimo quatro décadas e acrescenta que a nossa preocupação como educadores com os 

tempos de vida tem raízes teóricas nos diversos campos da ciência. O autor reflete sobre a 

organização do tempo na escola, e traz uma discussão sobre os ciclos de vida nas trajetórias 

humanas. Ao se perguntar se os alunos estariam colocando seus mestres em outro tempo, ele 

lança questões à pedagogia levando em conta as temporalidades, tanto dos professores, quanto 

dos alunos. 

Para o autor, pensamos a vida referida aos tempos em que vivemos e associando nosso 

tempo ao tempo do outro, vamos aprendendo a lidar com as pessoas a partir dos tempos-ciclos 

de vida, tratando crianças como crianças e velhos como velhos. ―Não estamos inventamos os 

tempos da vida, apenas estamos assumindo que sempre foram vividos e tratados como tempos 

específicos de cuidados, de socialização, de aprendizagens e de educação‖. (ARROYO, 2009, 

p. 255). Assim, para o autor o desafio para superar as incertezas geradas pelas ―imagens 

quebradas‖ do nosso imaginário a respeito do que são crianças e adolescentes, seria 

compreender que as idades, ou os ciclos não são da escola, mas dos seres humanos que a 

habitam. É necessário parar de falar em escola ―ciclada‖ e passar a falar de temporalidades 

humanas. 

 

Somos enquadrados em uma determinada idade ou em um determinado tempo de 

vida, na infância, na juventude, na adolescência na vida adulta, ou na velhice. Como 

somos classificados em um gênero, em uma raça, em uma classe social. Essas 

classificações de gêneros e raça nos acompanham por toda a vida. Entretanto, 
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pertencer a uma determinada faixa etária é uma condição provisória. Mas sempre 

seremos classificados em uma delas. Atravessamos pelos diversos grupos etários e 

não escaparemos de sermos classificados em algum deles. (ARROYO, 2009, p. 

267). 

 

As crianças entrevistadas quando falam do que se pode ou não fazer em determinada 

idade, trazem à tona o caráter transitório dessa condição pensada a partir da idade 

cronológica. O dia do aniversário demarca assim, uma mobilidade, e permite que a criança 

reafirme a sua diferença enquanto indivíduo e construa sua identidade enquanto grupo. Ao 

afirmarem, por exemplo, que crianças de 3 anos fazem mais bagunça do que as 4 anos, elas 

podem estar declarando como afirma Arroyo (2009, p. 267) ―[...] que queremos ser 

reconhecidos em nosso tempo, vivê-los e não ser confundidos com tempos deixados para trás, 

com tempos que vemos como distantes, com os quais não mais nos identificamos‖. 

Entretanto, é possível confrontar esta ideia afirmando que são nas experiências de cada idade, 

que reside a impossibilidade de uma excluir a outra, e se são tais experiências que nos 

constituem, a idade seguinte vai sempre conter a anterior.  

Podemos ainda observar que a ideia de temporalidade é trazida pela criança também 

na relação de espera para a chegada do aniversário:  

 

Núbia: Você sabe quando é o nosso primeiro aniversário? 

Jorge (5 anos) pensa um pouco e diz: É em dezembro... Porque dezembro é perto, 

depois fica longe. 

Núbia: Longe o que? 

Jorge: O aniversário, primeiro é perto depois vai ficando demorado. 

 

 

João (6 anos): Tem um monte de dia no mundo, mas o aniversário da gente é um dia 

só. 

Núbia: É João? E você sabe qual é o dia do seu aniversário? 

João: Eu só sei que está perto, tem vez que fica longe, mas agora está perto.  

Núbia: E você sabe o dia? 

João: Pode ser qualquer dia, tendo festa está bom!! (risos) 

Núbia: E por que a festa é importante? 

João: Porque sem festa ninguém vai saber que você fez aniversário, aí todo mundo 

vai pensar que você ainda é pequeno. 

Núbia: Mas as pessoas vão ver que você está crescendo!  

João: Mas vão pensar que você ainda tem a mesma idade! 

 

Pode-se perceber neste sentido, que o aniversário para além da sua comemoração 

demarca, em uma abordagem individual, a relação da criança não só com o tempo, mas com 

ela própria, compreendendo a si como mudando, transformando, passando a fazer parte de 

outro grupo etário. O tempo que se movimenta a partir da idade cronológica, demarcada pelo 

aniversário é para a criança onde habita a sua experiência de vida social. 
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Para Sirota (2008) o aniversário está também inserido em uma dupla temporalidade, a 

do ciclo da vida, celebrado pela passagem dos anos ao longo do avanço da vida, repetindo-se 

em data fixa no dia do nascimento, e do ciclo do ano. Neste último, o aniversário toma seu 

lugar no ciclo do calendário que determina o ritmo do ano. ―Mas uma datação própria para 

cada indivíduo, em oposição ao ritmo do calendário coletivo idêntico para todos‖. (SIROTA, 

2008, p. 35). 

Esta forma de abordagem propõe pensar o aniversário e a sua relação com a passagem 

do tempo, em uma perspectiva do reconhecimento da própria identidade pessoal como um 

contínuo de mudanças (ELIAS, 1998). Para este autor, talvez pareça óbvio para os homens de 

sociedade como as nossas o reconhecimento de sua própria identidade como ser que tem 

como ciclo de vida a infância, a maturidade, a velhice e a certeza da morte. Para ele, tal 

representação da identidade pessoal, ―[...] como uma individualidade que passa por um 

crescimento e um declínio, pressupõe um imenso patrimônio do saber‖. (ELIAS, 1998, p.56). 

Assim, só é possível falar da relação do aniversário enquanto marca do dia do nascimento e da 

sua relação com o tempo, porque a trajetória de cada vida humana é medida com exatidão. É 

na escala social etária precisa determinada pela idade que se forma a imagem que se tem de si 

e do outro. 

Outra reflexão importante trazida por Elias (1998) diz respeito à ideia de que estas 

coordenadas de dados numéricos de ordem temporal recebem sua significação plena quando 

utilizadas como designação simbólica, abreviadas de diferenças biológicas, psicológicas, 

sociais e de mudanças que afetam o indivíduo.  

A percepção dos processos biológicos e sociais relacionados a essa escala temporal 

passa a ter um sentido único e irreversível e, como afirma Elias (1998, p. 57), dizemos que 

―[...] os anos ou o tempo ‗passam‘ quando na realidade, estamos falando do caráter 

irreversível do nosso próprio envelhecimento‖. O sentimento de identidade pessoal e da sua 

continuidade, naquilo que, como diz o autor, ―chamamos de curso do tempo‖ está diretamente 

relacionado à série contínua de símbolos numéricos que demarca a idade de uma pessoa e 

carrega uma significação, biológica, social e pessoal. 

 

Núbia: [...] O que significa fazer aniversário pra vocês? Dora, você que é 

aniversariante... 

Dora (10 anos): eu acho que é mostrar para os outros que você está ficando mais 

velho! 

 

 

Núbia: Por que fazer aniversário é importante? 
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Letícia (8 anos): Por que você fica mais velha, faz mais idade, você vai crescer um 

pouco mais, e crescer faz bem pra saúde. Cresce mais! Passa de série, aprende mais 

coisas, sem ficar demorando de aprender...  

Núbia: Então crescer é muito importante por todas essas coisas que você falou? 

Letícia: Um pouco... Mais ou menos... Porque eu também gosto de ser pequena 

Núbia : Por que?  

Letícia: Ah, porque é bom também ser pequena, mas não tem jeito né? Vai ter que 

crescer.  

 

O ―gostar de ser pequena‖, que aparece na fala Letícia, também traz uma ideia de um 

tempo que é demarcado pelo tamanho e pela idade, um tempo da infância. Entretanto, como 

afirma Kohan (2007, p.86): ―A infância não é apenas uma questão cronológica: ela é uma 

condição da experiência. É preciso ampliar os horizontes da temporalidade‖. Na tentativa de 

aprofundar esta afirmação o autor explica que em grego clássico há mais de uma forma de se 

referir ao tempo. A mais comum entre nós seria chrónos que indica a continuidade de um 

tempo sucessivo, a soma do passado, do presente e do futuro, é a numeração ordenada do 

movimento percebido. Outra palavra que também designa o tempo em grego clássico é Kairós 

que segundo o autor, significa ‗medida‘, ‗proporção‘ e, em relação com tempo, ‗momento 

crítico‘, ‗temporada‘, oportunidade, ou seja, está vinculado a uma experiência temporal onde 

se percebe o momento oportuno no presente (grifos do autor). Aión é a terceira palavra que 

designa, ―[...] a intensidade do tempo na vida humana, um destino, uma duração, uma 

temporalidade não numerável nem sucessiva, intensiva‖. (KOHAN, 2007, p.86). 

Kohan traz o fragmento 52 de Heráclito para pensar esse tempo da infância o tempo 

aiónico:  

 

“aión é uma criança que brinca (literalmente, "criançando"), seu reino é o de uma 

criança". Há uma dupla relação afirmada: tempo- infância (aión - paîs) e poder-

infância (basileíe - paîs). Este fragmento parece indicar, entre outras coisas, que o 

tempo da vida não é apenas questão de movimento numerado e que esse outro modo 

de ser temporal parece com o que uma criança faz. Se uma lógica temporal segue os 

números, outra brinca com os números. Com relação à infância, o fragmento 

também sugere que o próprio da criança não é ser apenas uma etapa, uma fase 

numerável ou quantificável da vida humana, mas um reinado marcado por outra 

relação - intensiva - com o movimento. No reino infantil que é o tempo não há 

sucessão nem consecutividade, mas a intensidade da duração. Uma força infantil, 

sugere Heráclito, que é o tempo aiónico. (KOHAN, 2007, p.86). 

 

É possível apropriar-se desta reflexão para pensar a relação da criança com o seu 

aniversário, pois as três dimensões do tempo trazidas pelos gregos estão presentes na forma 

como o aniversário é concebido em nossa sociedade. Podendo afirmar então que o aniversário 

situa a criança nos diferentes modos de ser temporal. Ou seja, o aniversário cronologicamente 

pensado como data de nascimento (Chrónos); o dia como o momento oportuno no presente 
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para ―espacializar‖ esse tempo (Kairós); e o tempo aiónico para designar a percepção da 

criança sobre esse dia em sua intensidade. 

 

 

3.5 Aniversário é festa. “Por que se não tiver festa, não vai ser aniversário!” 

 

 

Como foi possível perceber no item anterior, crescer é ser notado naquilo que nos 

acontece. Aqui, a impossibilidade de obter o olhar do outro causa desconforto, pois só existe 

mudança a partir do olhar do outro. É este olhar que reafirma a imagem do seu próprio eu, por 

isso a busca desse olhar é necessária. 

 

Núbia: O que é fazer aniversário pra você? 

Gabrielle (7 anos): É dizer que fiz a festa! 

Núbia: Como assim?  

Gabrielle: Porque se não tiver festa, não vai ser aniversário! Aniversário é dia de 

diversão! 

Núbia: Hoje vai ter festa aqui (na pré-escola), o ―Aniversariante de Mês‖. Lá do 

outro lado (ensino fundamental) vai ter também? 

Gabrielle: Não. Sabe? Hoje a festa que ia ter na minha casa, não deu certo!  

Núbia: Por quê? 

Gabrielle: Ah, não deu Tia! Esse ano, minha mãe não vai fazer, vai ser só um bolo! 

Núbia: Mas um ―bolinho‖ é comemorar! Não é não? 

Gabrielle: É, mas nem é porque vai ter só bolo, é porque, não vai ninguém! 

Núbia: Quem vai estar lá? 

Gabrielle: Minha mãe, meu pai e eu! 

Núbia: Então? Você vai comemorar com a sua família! 

Gabirlle: Mas criança tem que fazer aniversário com as amiguinhas! Porque, como 

que elas vão saber que você está crescendo? 

Núbia: Você fala ora! Aí elas vão saber! 

Gabrielle: Se eu só falar, elas vão esquecer... Tem que ter a festa pra pessoa se 

lembrar... 

Núbia: Eu não acho não, sabe? Eu acho que amiga de verdade, vai lembrar com festa 

ou sem festa. 

Gabrielle: A minha amiga Julia, não me convidou pra festa dela e eu nem me lembro 

do aniversário dela!  

Núbia: Ta, mas você sabe que ela fez aniversário, não sabe? 

Gabrielle: Sei, mas eu não vi! Pode ser mentira dela! 

 

As falas acima mostram a importância da festa e o lugar do outro neste contexto. A 

festa para a criança é uma forma de ser olhada, é um marco que não passa somente pelo 

desejo das crianças, mas é acabado pelo olhar do outro. ―Na vida, depois de vermos a nós 

mesmos pelos olhos do outro, sempre regressamos a nós mesmos‖. (BAKHTIN, 1997a, p. 

37). 

 

Dora (8 anos): aniversário é a data que a gente comemora porque muda de idade. É 

uma festa para as pessoas que não lembram, aí, com o aniversário ela vai lembrar. 
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Núbia: Tem gente que não faz aniversário? 

Dora: Tem, os pobres porque os pais dos pobres não tem dinheiro. 

Núbia: Mas você está falando da festa, aniversário só te lembra festa? (risos) 

Dora: Como que eu não vou lembrar da festa? Quando a gente lembra de 

aniversário, a gente só lembra da festa!  

Núbia: não pode aniversário sem festa? 

Dora: Pode, o da mamãe foi sem festa.  

Núbia: O que mais é importante? 

Dora: Ah, várias coisas, brincadeira é importante, senão não tem graça, 

principalmente para adolescente como eu. Presente... Assim, o maior presente que se 

pode ter é o amor no nosso aniversário. Não precisa ser brinquedo... Mas até que eu 

gosto! (risos). 

 

 

Núbia: O que é aniversário pra você? 

Larissa (9 anos): Ah é uma festa onde a gente comemora o dia que a gente nasceu.  

[...] 

Núbia: É importante ter festa, por quê? 

Larissa: Pra mim é porque você traz os amigos, você tem um dia no ano, que pelo 

menos todo mundo fica feliz em ver você. Você ganha presente, você fica pensando 

na festa como vai ser... Quando não tem festa a minha mãe me leva para algum 

lugar, porque sempre tem que ter alguma coisa comemorativa. 

 

Aqui o que importa não é o significado social do aniversário enquanto uma data 

cronológica que marca o dia do nascimento, mas o seu acontecimento enquanto algo que me 

situa no mundo e no que sou para os meus afetos. 

 

Núbia: Você gostou dessa festa que foi uma coisinha simples? Me conta como foi? 

Ana Carolina: Foi normal. Tinha minha avó, meu vô, minha mãe, meu pai minha 

Tia, teve um bolo, a vela e todo mundo apagou a luz e cantou parabéns, aí acendeu a 

luz e gente comeu bolo e depois... Eu esqueci.  

Núbia: E você achou legal? 

Ana Carolina: Achei, mas achei só um ―pouco‖ legal... Por que tinha pouca amiga... 

Núbia: Tinha quantas amigas? 

Ana Carolina: Ah, nenhuma, nenhuma! 

Núbia: E é importante ter amigos no aniversário porquê? O que vocês acham? Fala 

você Vitor. 

Vitor: Tem que ter amigo pra gente brincar... 

Núbia: Mas vocês podem brincar em outros dias sem ser o dia do aniversário. 

Vitor: Aniversário sem amigo nem vai ficar parecendo aniversário... Vai ficar 

parecendo que é outro dia que não é o dia do aniversário. 

Núbia: Por que não? Porque Mariana, o que você acha? Você concorda como Vitor. 

(Peço para as crianças se sentarem) 

Mariana dá de ombros.  

Núbia: Por que Vitor vai ficar parecendo que não é aniversário? 

Vitor: Porque aniversário, é para os amigos da gente ver que a gente já está ficando 

maior. 

 

 

Núbia: É possível comemorar aniversário sem outras pessoas? 

Todas: Éeeeee. 

Jeanne (10 anos): Por exemplo, você não pode fazer uma festa, convidar amigos, 

mas você pode sair pra um lugar que você queira muito ir! Tipo: ―Mãe, no meu 

aniversário, eu quero ir para o hotel fazenda‖, aí você vai! Nem precisa convidar 

ninguém, aí só vai, você e seus pais comemorar o aniversário. 

Vitória (10 anos): Ou você pode viajar também, viajar pra algum lugar. 



165 

 

Núbia: Mas seus pais não são outras pessoas? Então? Eu estou falando sem outras 

pessoas.  

Vitória: Não tem graça, nem é aniversário, tem que ter pelo menos uma pessoa pra 

ser aniversário! 

Núbia: Por quê?  

Larissa (10 anos): Porque ninguém comemora sozinho! 

Núbia: Dora (10 anos) falou que fazer adversário é mostrar para os outros que você 

está fazendo mais um ano de vida.  

Todas: Éeeeee!  

Jeanne: É, a festa é pra você mostrar, mas se você não quer mostrar, você pode ficar 

só pra você discretamente... Não mostra que você está fazendo mais um ano de vida. 

Não precisa mostrar, mostra se quiser. Mas mesmo sem mostrar, alguma pessoa tem 

que saber! Que aniversário é esse então? (Todas riem) 

 

Assim, o que está em jogo é o que sou para o outro neste mundo, a festa neste sentido 

mais que marcar a data do nascimento situa a criança entres os seus e celebra a sua 

permanência na vida. E isso só é possível na relação com o outro. ―Ao olharmos para nós 

mesmos com os olhos do outro, na vida sempre tornamos a voltar para nós mesmos, e o 

último acontecimento, espécie de resumo, realiza-se em nós nas categorias de nossa própria 

vida‖ (BAKHTIN, 2003, p.14). 

Trago para orientar estas análises as categorias construtoras do eu propostas por 

Bakhtin (2003). Para este autor, a alteridade é característica do ―eu‖ acompanhado de outros 

―não eu‖ que me completam. A alteridade se estabelece, assim, na relação de um ―eu-para-

mim‖ o ―outro-para-mim‖ e o ―eu-para-o-outro‖. O sujeito é assim concebido por Bakhtin 

pelo que nele é incompleto e não acabado. Compreende-se, contudo, que o sujeito não é 

concebido como um ―em si‖, mas um ―eu para o outro‖ ou um ―outro para mim‖. O sujeito se 

constitui fundamentalmente pela categoria do outro e no diálogo com ele.  

 
Tudo o que me diz respeito, a começar por meu nome, e que penetra em minha 

consciência, vêm-me do mundo exterior, da boca dos outros (da mãe, etc.), e me é 

dado com a entonação, com o tom emotivo dos valores deles. Tomo consciência de 

mim, originalmente, através dos outros: deles recebo a palavra, a forma e o tom que 

servirão para a formatação original da representação que terei de mim mesmo. 

(BAKHTIN, 1992, p. 278). 

 

O aniversário parece ocupar para as crianças o lugar de uma experiência que as coloca 

sempre em relação ao outro, pois é este outro que diz da minha história da minha existência. 

Ou, como bem traduz a fala de Jeanne (10 anos): ―A festa é pra você mostrar, mas se você não 

quer mostrar, você pode ficar só pra você discretamente [...] Mas mesmo sem mostrar alguma 

pessoa tem que saber! Que aniversário é esse então?‖  

 

Núbia: Como a gente sabe que é o dia do nosso aniversário? 

Giovanna: As pessoas da família que falam, na minha casa, mora minha mãe, meu 

pai minha irmã, meu avô e meu tio. 

Núbia: Bastante gente pra falar o dia do aniversário né? 
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Giovanna: É, todo mundo sabe o dia do meu aniversário. Acho que as pessoas que 

não é a gente sabem primeiro do que a gente!.  

 

 

Núbia: Como a gente sabe que é o dia do nosso aniversário? 

Bruno (6 anos): Ninguém sabe, eu sei porque me contaram 

Núbia: Quem te contou? 

Bruno: Não me lembro... Ah acho que foi minha mãe. 

 

 

Núbia: Como a gente sabe que é o dia do nosso aniversário? 

Jorge (4 anos): As pessoas que falam, a mãe, o pai, a avó, o avô, o primo a prima... 

Núbia: Como o bebê sabe que é o dia do aniversário dele? 

Jorge: (silêncio), não sei. 

 

 

Núbia: Você se lembra de todos os seus aniversários? 

Nathália: Acho que sim.  

Núbia: O que faz você lembrar de todos os aniversários? 

Nathália: Ah, a festa, os amigos. Eu me lembro de todos os temas! 

Núbia: De todos? Todos os seus aniversários tiveram temas? 

Nathália: Acho que sim! (Pensa e ri). Acho que o de um ano eu não lembro, acho 

que esse não teve tema, nem o de 2 anos. Nem o de três, tem que perguntar pra 

minha mãe. Às vezes eu olho a fotografia, mas está na máquina antiga do meu pai. 

Depois eu vou até olhar. Mas foi muito legal, eu não entendia nada, mas eu fiquei 

muito feliz e alegre, tinha muita gente. Tinha bolo, brigadeiro, eu adorei! 

 

A criança é inserida na experiência do seu aniversário pela palavra do outro. Para 

Bakhtin (2003, p. 33), ―[...] o homem tem uma necessidade estética absoluta do outro, do seu 

ativismo que vê, lembra-se, reúne e unifica, que é o único capaz de criar para ele um 

personalidade externamente acabada‖. 

Pode-se perceber ainda, que o tempo de vida para essas crianças se estrutura também 

em função do que os outros falam para elas. Então é sempre uma referência da família, são os 

discursos dos outros que falam dessa experiência antes das suas próprias experiências. Assim, 

a fala dos pais e principalmente a da mãe aparece como uma autoridade ao marcar para as 

crianças a passagem da data, nas escolhas, nas decisões das crianças e na forma como a 

comemoração vai ser realizada. 
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3.6 Tudo que tem que ter em uma festa de aniversário: “bolo, guaraná, salgado pipoca, 

doce, pula-pula, piscina de bolinha, música, [..]) Foi do Batman.” 

 

 

O que caracteriza uma festa de aniversário? Esta questão apareceu na fala das crianças, 

de forma bastante recorrente. Entretanto, o tema e a decoração foram os elementos aos quais 

as crianças deram mais destaque: 

 

Núbia: O que é aniversário pra você? 

Jorge (5 anos): É fazer anos, é também colocar o adesivo na parede. 

Núbia: Colar adesivo?! Como é isso?! Não entendi explica melhor. 

Jorge: É colocar o adesivo grande na parede, na hora, é o adesivo de qual é o seu 

aniversário. Quando as pessoas perguntam assim oh: o seu aniversário é de quê? Aí 

eu falo é de super herói, aí a pessoa olha na parede e ver. Pode ser de Hot Wheels 

pode ser do que a criança quiser! 

[...] 

Núbia: E se não tiver adesivo? 

Jorge: Tem que ter, senão, as pessoas vão perguntar ―é de quê o seu aniversário?‖ Aí 

você vai dizer: ―é de nada!‖ 

Núbia: Mas você não disse que é também ―fazer anos‖? Então, você pode dizer: 

―estou fazendo anos?‖ (risos) 

Jorge: Mas aí... Eu não vou ganhar presente, e não vai ter que cantar parabéns, nem 

vai ter o bolo e nem vai ter a vela de assoprar. 

Núbia: E se não tiver isso tudo que você falou, presente, bolo, vela parabéns não vai 

ser seu aniversário do mesmo jeito? 

Resposta negativa com a cabeça. 

 

 

Núbia: E a festa é muito importante pra você? 

Esther (10 anos): Não! É bom comemorar, mas de vez em quando, você pode não 

comemorar.  Quando a minha mãe não pode fazer todas as coisas que se come na 

festa, ela faz só um bolo e canta parabéns! 

Núbia: Mas isso não é uma comemoração? 

Esther: É claro que é. O que importa é isso! Sempre tive aniversário, alguns foram 

só de bolo e outros de festa mesmo! 

Núbia: E o que é festa mesmo? 

Esther: Ah, é quando você escolhe a decoração da festa, chama muito amigos, é 

isso! 

Núbia: Você disse que sempre teve aniversário. Você se lembra dos seus 

aniversários? 

Esther: Alguns... Mas aniversário mesmo, é quando você faz 3, 4 anos. Porque 

quando você faz um ano, você ainda é um bebê, eu nem sei se que fiz aniversário de 

1 ano! Mas minha mãe sabe: Ô mãe, eu tive aniversário de 1 ano? (Grita para a mãe 

que está na cozinha) 

A mãe grita da cozinha: Eu nem me lembro direito Esther, acho que teve! 

 

De um modo geral, a comemoração é citada como qualquer forma de ser lembrado, 

uma forma de marcar a data do aniversário, que pode ser um almoço, uma viagem, um passeio 

no shopping, algo íntimo e restrito, com poucas pessoas. Já a festa é um tipo específico de 

comemoração de caráter mais ampliado. A festa para as crianças pressupõe entre outras 

coisas: convite, tema, bolo, lembrancinha, presente e acima de tudo, amigos. 
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Bernardo: Hoje é meu aniversário! 

Núbia: É? Parabéns Bernardo! Você sabe que eu estudo criança que faz aniversário? 

Me a fala aí, como é fazer aniversário? 

Bernardo: Nada... Não é nada... 

Núbia: Mas você gosta de fazer aniversário? 

Bernardo: Gosto 

Núbia: Então, como não é nada... O que tem que você gosta. 

(Silêncio)  

Bernardo: Nada. 

Núbia: Assim, o que é que muda no dia do seu aniversário. 

Bernardo: Nada... Não muda! 

Núbia: Não muda nada? As pessoas falam com você, assim, como Cristina e eu 

falamos: ―parabéns Bernardo e tal?‖ 

Bernardo balança com a cabeça afirmando. 

Núbia: O que mais? Vai ter alguma coisa na sua casa? 

Balança a cabeça de forma afirmativa. 

Núbia: O que? Festa? 

Bernardo balança com a cabeça afirmando e diz: acho que minha mãe vai fazer festa 

hoje. 

Núbia: De noite quando você chegar em casa? Você acha, não sabe? É surpresa? 

Mas como vão fazer festa sem você saber?  

(Silêncio) 

Núbia: você já teve outras festas? 

Bernardo: Já 

Núbia: E como foi? 

Bernardo: Teve bolo, guaraná, salgado pipoca, doce, pula-pula, piscina de bolinha, 

música, tudo que tem que ter numa festa... Foi do Batman. 

Núbia: Foi na sua casa? 

Bernardo nega com a cabeça 

Núbia: Aonde foi?  

Bernardo: Ah, na casa de festa. 

Núbia: E qual casa de festa? 

Bernardo: De Rocha Miranda. 

E quantos aniversários você já fez em casa de festa? 

Bernardo: 3. 

 

Bernardo é um menino morador da favela e que estuda na escola desde a creche. A sua 

família tem uma relação muito próxima com a escola onde os professores como eu, 

conhecemos de perto a sua realidade.  A peculiaridade dessa entrevista está em saber que 

devido ao que eu conhecia da sua história, não seria plausível ele ter um aniversário na casa 

de festas com as proporções da sua narrativa. Entretanto, o que está em jogo aqui não é a 

―mentira‖ de Bernardo em relação comemoração, mas sim por onde passa o seu desejo de ter 

uma festa na casa de festa, e como ele mesmo afirma: ―com tudo que tem que ter numa festa‖, 

Bernardo apresenta a sua concepção de festa. 

Após essa conversa fiquei muito incomodada com a fala de Bernardo. Entretanto, no 

momento a necessidade de uma reflexão maior sobre o significado daquela fala foi me dando 

a dimensão de como a experiência do aniversário tem sido cada vez mais atravessada por 

elementos da cultura midiática, atribuindo à comemoração o caráter de espetáculo. Cabe 

ponderar que as diferenças de classe social entre as crianças alteram, do ponto de vista 



169 

 

material, a realização da comemoração, variando de um simples bolo à mega festas. 

Entretanto, do ponto de vista simbólico, percebemos que essa diferença de classe pouco altera 

seu modo de compreender o que seja essa comemoração, uma vez que as crianças com quem 

conversei, independentemente das suas diferenças de classe, pautaram os elementos como 

sendo constituintes da ideia de festa.  

No ano seguinte, encontrei Bernardo no portão da escola, ele me olhou e falou ―Tia, 

hoje é meu aniversário‖. Eu lhe dou um abraço e um beijo e pergunto se posso conversar com 

ele. Bernardo diz que sim e sentamos no banco, ele não diz nada, pois sabe que eu pesquiso 

aniversário. Bernardo foi a única criança que entrevistei que estava fazendo 11 anos. 

 

Bernardo: Meu aniversário é hoje!  

Núbia: É mesmo Bernardo?! Então você está fazendo 11 anos! Lembra que no ano 

passado a gente conversou lá na brinquedoteca? 

Bernardo balança com a cabeça afirmativamente. 

Núbia: Parabéns viu? E me conta: como foi seu aniversário? 

Bernardo: Não teve festa... 

Núbia: Não? Por que? 

Bernardo: Não sei! 

Núbia: Mas o que teve? 

Bernardo: Nada... 

Núbia: Nada!? Você ganhou abraços, parabéns? 

Bernardo: Ganhei. 

Núbia: Então? E presente? 

Bernardo: Ganhei. 

Núbia: Quem te deu presente? 

Bernardo: Minha mãe, meu pai e minha irmã! 

Núbia: Então, como não teve nada!? 

Bernardo: Não teve festa! 

Núbia: Sei, mas teve outras coisas importantes também, seus pais te abraçaram, te 

deram presentes, isso não foi bom? 

Bernardo: É, também foi. 

Núbia: Então? Às vezes a gente fica achando que festa é tudo e nem consegue achar 

bom as outras coisas né? 

Bernardo: Eu acho bom! 

Núbia: O que acha de não ter festa? 

Bernardo: Não sei! Minha mãe me matriculou no Basquete! 

Núbia: Como presente de aniversário! Que ótimo! E você gosta de Basquete? 

Bernardo: Eu gosto, ela falou quando eu fizesse 11 anos ia me colocar no basquete.  

Abre a mochila e mostra a camisa do basquete! 

[...] 

Núbia: Você lembra quando conversamos aqui, no ano passado no seu aniversário? 

Bernardo balança com a cabeça afirmativamente. 

Núbia: você me contou várias coisas da festa que você teve, lembra? 

Bernardo: Na casa de festa? Foi só daquela vez... 

Núbia: Sabe o que eu fiquei pensando Bernardo? Nas crianças que nunca tem 

condições de fazer uma festa como aquela. Será que elas ficam com vontade? 

Bernardo: Eu fico. 

Núbia: Você fica, por quê? 

Bernardo: Eu não sei! 

Núbia: Mas sabe que comemoração não é só festa? Por exemplo, o basquete é uma 

comemoração, por que é uma coisa especial que aconteceu por causa do seu 

aniversário. Eu acho que esse negócio de casa de festa é muito repetição das mesmas 

coisas não? (risos) Eu já fui em muitas festas em casa de festa e sabe que eu vi? 
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Tudo muito parecido! (risos).  Você falou que sua mãe te botou no basquete, você 

preferia festa? 

(silêncio). 

Bernardo: Eu prefiro o basquete! 

Núbia: Sabe que eu acho que o basquete é uma comemoração que demora e festa 

passa rápido. 

Bernardo: É... Mas eu também gosto de festa! 

Núbia: Como é a festa que você gosta? 

Bernardo: Na casa de festa, com piscina de bola, bolo, pula-pula... Coisas que tem 

em festa. 

Núbia: Você sabe eu só tive festa em casa?  Não tinha nada do que tem em casa de 

festa, só um bolo, sem tema sem nada. Mas eu podia dormir tarde, brincava de 

brincadeira inventada e era muito bom. 

Bernardo: Por que você era pobre?  

Núbia: Eu era pobre, mas na minha época eu não lembro de existir casa de festa! 

Bernardo: Não? 

Núbia: Não,  

Bernardo: Você gostava? 

Núbia: De que?  

Bernardo: De festa em casa. 

Núbia: Eu adorava!  Você acha que toda festa tem que ser em casa de festa? 

Bernardo: Não. 

Núbia: Então, pode ser em casa, pode ser em um restaurante, pode ser só com a 

família, pode ser com a família e os amigos, pode ser na escola, você já teve na 

escola que eu sei.  O que você achou? 

Bernardo: Eu gostei! 

Núbia: Então, aniversário a gente pode inventar o que quiser, pode até fazer uma 

coisa que a gente gosta muito pra marcar o dia como entrar pro basquete né não? 

(risos) 

Bernardo balança a cabeça afirmativamente. 

 

Compreendo que o relato da entrevista ficou demasiado longo, entretanto, no meu 

ponto de vista, não seria possível trazer as nuances dessa conversa, com Bernardo e do como 

para mim foi gratificante e importante. Embora Bernardo ainda considere importante ter festa 

em casa de festa, ele mesmo a partir de suas experiências pôde de alguma forma mostrar 

outras coisas que podem fazê-lo feliz e ter o reconhecimento dos seus afetos. 

 

 

3.7 O tema: “Você escolhe o personagem que é mais parecido com você, que tem 

características suas” 

 

 

O grupo de crianças entrevistadas sinaliza que o tema é um dos elementos 

fundamentais para a festa de aniversário. Percebe-se uma hegemonia do discurso que afirma a 

necessidade de um tema. O tema está ligado a aspectos da mídia e personagens infantis em 

audiência. Mas para as crianças a escolha desses personagens está relacionada com a 

construção da sua identidade. Em algumas falas é possível perceber o jogo de identidade que 
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as crianças fazem com os personagens, sendo estes considerados como aquilo que fala da sua 

personalidade.  

 

Núbia: Por que você escolheu as Meninas Super Poderosas? 

Giovanna (5 anos): Porque elas são coloridas, bonitas, conseguem voar.  

Núbia: Você disse que queria ser igual às princesas porque elas são lindas... E as 

Meninas Super Poderosas, o que elas têm, pra colocar no bolo de aniversário? 

Giovanna: Ah, eu acho que elas parecem comigo... 

Núbia: Elas parecem? O que parece com você? 

Giovanna: A perna é igual a minha, o braço é igual ao meu, a barriga é igual a 

minha... Menos o rosto, o rosto não, porque o olho delas é muito grande demais... Só 

o rosto que não parece... 

 

Algumas crianças quando falam do tema, ao mesmo tempo estão falando de uma visão 

de si próprias e como elas se veem no mundo. As crianças situam o tema como demarcação 

de um lugar social ocupado por determinada faixa etária. 

 

Núbia: Por que não pode repetir tema de aniversário? 

Thayssa (6 anos): Porque senão as pessoas vão pensar, e eu também, que você está 

fazendo a mesma idade do ano passado. Tem que ser diferente, porque você tem que 

avançar, senão vai voltar pra trás...  O tema tem refletir a imagem da criança a 

imagem que ela escolheu e que reflete ela naquele momento.  

 

 

Núbia: É importante ter tema? 

Nathália (10 anos): Claro! Dá um tom mais alegre à festa, esse ano eu escolhi  

Hannah Montana, por causa da música.  

Núbia: Quais os temas e aniversários que você se lembra? 

Nathália: Com 3 anos, eu fiz de Ursinho Puff; com 5 anos, foi de Bob Esponja. Ah, 

com 4 anos, eu fiz das Meninas Super Poderosas; com 6 anos, foi Hello Kitty; com 7 

anos, eu fiz da Barbie; com 8 anos... Hummm, foi de High School Musical. Aí, com 

9 anos, fiz de... Betty Boop; 

Núbia: Como se escolhe um tema para uma festa de aniversário? 

Nathália: Pela televisão! Você escolhe o personagem que é mais parecido com você 

que tem características suas. 

[...] 

Núbia: Até que idade você pretende fazer aniversário com tema? 

Nathália: Ah, acho que até uns 13 anos, porque depois você fica muito crescida... 

(Pensa) depende da pessoa. Tem gente que é um pouco mais infantil e outras têm 

mais maturidade. 

Núbia: Quem são as mais infantis? 

Nathália: Ah, tem gente que faz tema até adulto, eu não acho ruim, mas quando a 

gente vai crescendo o tema vai ficando outro.  

Núbia: Como assim o tema vai ficando outro? Você acha que com a idade o tema 

vai mudando? 

Nathália: Sim, tema você não pode ficar repetindo né? Senão não tem graça! Tem 

programas que você não pode ver quando você é criança, depois quando você cresce 

você vê mais programas e tem mais liberdade de escolher temas diferentes e mais 

ideias. Tem tema que é de garoto e tema que é de garota. 

 

 

Núbia: Como se escolhe um tema? 

Dora (8 anos): Tem gente que escolhe da televisão, tem gente que escolhe dos 

brinquedos... 

Tema de televisão eu não acho importante, mas eu quero ter tema de festa, acho 

legal.  
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[...] 

Núbia: Qual seria o tema se você fosse escolher? 

Dora: Ah, o tema da Mônica que pelo menos é um tema tradicional! 

Núbia: tradicional como? 

Dora: Assim, já é bem conhecido e tem muito tempo... Assim, tipo Princesas que foi 

criado agora, tipo Pucca, esses não são tradicionais... Entendeu? Tema tradicional 

foi criado há muito tempo, como Luluzinha também! Eu queria também de Michael 

Jackson, eu adoro a dança dele! 

Núbia: Até que idade se faz aniversário com tema? 

Dora: Até quando quiser só que com idade o tema muda... Criança pequena gosta de 

uma coisa, vai crescendo e vai gostando de outra. Mas um dia vai parar, sempre tem 

uma hora de parar de fazer alguma coisa, até xixi na cama eu já parei faz tempo! 

(risos). 

 

 

Vitória (10 anos): Eu acho que tema é importante, mas vai mudando né? Mas eu 

acho melhor... A gente... Pra nossa idade, assim Icarly, Zone 101, Brilhante Vitória, 

esses negócios assim já de adolescente. Tipo Barbie esses negócios já não tem muito 

a ver. 

Núbia: Mas o que o tema tem a ver com vocês, por exemplo? 

Vitória: Ah, o tema tem mais a ver com a nossa personalidade! 

Larissa (10 anos): É, porque o tema é como se fosse um livro, tem livro infantil, tem 

livro infanto-juvenil, e tem livro de adulto. Então, é assim.  

 

 

Núbia: E você Dora, é seu aniversário, por que você resolveu fazer sem tema? 

Larissa (10 anos): Não, é que o tema dela já foi a festa do pijama! O convite foi da 

festa do pijama, entendeu!? 

Núbia: Mas sempre tem que ter um tema gente? Por que? 

Larissa: Não, não precisa necessariamente ter um tema... 

Dora (10 anos): Tipo, tem gente que diz: ―Pode fazer uma coisa sem tema‖. 

Núbia: Larissa, na sua entrevista do ano passado você disse: ―a gente faz com tema 

porque você já é você, aí não tem graça‖. Como é isso de fazer um tema pra ficar 

com mais graça? Por que o tema não pode ser você? 

Larissa (10 anos): Porque... Eu por exemplo, já me vejo em foto todo dia, eu tenho 

um quadro enorme cheio de foto em cima da televisão, você se vê no espelho todo 

dia!  Você chega em casa sempre tem que ter uma foto sua no porta retrato, então 

por que você numa festa sua, não pode usar outra coisa, ser outra pessoa?! 

Vitória (10 anos): É, porque não pode mudar um pouco, né? Ser uma coisa diferente 

né? 

Laila (7 anos): Tipo, o tema da festa tem que ter a ver com pessoa, tipo, a minha 

amiga Gabriela fez o tema de homem aranha porque ela é agitada, o homem aranha 

também, essa coisas... 

 

Walter Benjamin oferece um caminho para analisar esse processo de escolhas dos 

temas a partir da reflexão que faz sobre a faculdade mimética.  

As crianças, ao escolherem o tema, buscam semelhanças. Benjamin (1984, p. 108), 

afirma que ―[...] a natureza engendra semelhanças, basta pensar na mímica. Mas é o homem 

que tem a capacidade suprema de produzir semelhanças‖. É possível pensar a ideia mímesis 

na perspectiva benjaminiana para tratar da questão do tema do aniversário da forma como ele 

é trazido pelas crianças. 
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Amman (2011) ajuda-nos a sistematizar o conceito de mímeses ao afirmar que uma 

vertente analítica transdisciplinar ligada a este conceito ganha evidencia nas últimas décadas, 

como uma forma de lançar olhares sobre os sujeitos nas práticas sociais e culturais. 

 

Mímesis tem sua origem em mimos e sua procedência histórica é atribuída à 

antiguidade grega. Imitar, representar, (re-)criar, (re-) configurar entre outros verbos, 

buscam contribuir para a complexidade polissêmica atribuída a mímesis, mas 

nenhuma das definições apreende o significado do conceito, que constantemente 

interpretado, ou reinventado, ao sabor dos diferentes períodos históricos. 

(AMMANN 2011, p. 8). 

 

Também com base nas ideias de Benjamin, o autor cita o valor pedagógico da mímesis 

e a contribuição da teoria benjaminiana para a história do conceito. Benjamin (1984) afirma 

que a mímesis sempre existiu, entretanto no que se refere ao sentido ontogenético da sua 

história o autor confere à brincadeira infantil o lugar de escola dessa faculdade. Os jogos 

infantis são impregnados de comportamento miméticos, que não se limitam de modo algum a 

imitação de pessoas. (BENJAMIN, 1984, p. 108). Assim, atividade mimética, não se reduz à 

imitação ela é sempre uma mediação simbólica como afirma Gagnebin (1993).  

Para Benjamin, a faculdade mimética, é uma linguagem primordial, pois ela nos 

permite realizar o agir no mundo através da percepção e da linguagem, estando presentes em 

nossas ações de isenção na vida social como a imaginação, a fala e o pensamento. O recorte 

do fragmento intitulado Caçando borboletas, trazido por Benjamin, relata a brincadeira 

infantil da criança que quer capturar borboletas.  

 

[...] quanto mais me achegava com todas as fibras ao inseto, quanto mais 

assumia intimamente a essência da borboleta, tanto mais ela adotava em toda 

a ação o matiz da decisão humana, e, por fim, era como se sua captura fosse 

o único preço pelo qual minha condição de homem pudesse ser reavida. 

(BENJAMIN, 2004, p. 81). 
 

A borboleta assim, no seu revolver-se lança o menino para o desconhecido, e para 

capturá-la era necessário torna-se semelhante, mimetizar, tornar-se borboleta. A compreensão 

do mundo enquanto uma forma de dar-lhe sentido, se dá na ação de reconhecer e produzir 

semelhanças. Nesta perspectiva, a relação da criança com o simbólico, enquanto tema do 

aniversário pode ser pensada como a expressão de um maravilhoso, no qual ela pode se 

conectar. Nas falas das crianças é possível perceber que ao reconhecer as semelhanças estas 

criam-se outras, na medida em que é através das características dos personagens que elas vão 

também construindo a sua identidade, a partir da experiência de infância. Para além dessa 
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identificação com o personagem, a criança não só divide a festa com, mas se transforma no 

herói. A criança ao se transformar no personagem, ela é o ser que só pode ser naquele dia, 

pois olha o mundo através desse personagem. 

Perceber o tema neste contexto, se refere à capacidade imaginativa da criança.  

Girardello (1998; 2001) compreende o potencial da imaginação da criança enquanto força de 

ressignificação e apropriação cultural. Para a autora imaginação e realidade se fundem, uma 

não se opõe ao conhecimento da outra nem a substitui. Desta forma a imaginação da criança 

pode ser entendida então como possibilidade de ampliar a experiência de percepção do mundo 

alargando o seu olhar. A autora, citando Vigotski, explica que ―[...] a imaginação é um 

momento totalmente necessário e inseparável do pensamento realista e que a diferença mais 

importante entre eles é ‗a direção da consciência‘, que na imaginação tende a se afastar da 

realidade, ao contrário da cognição imediata da realidade‖. (GIRARDELO, 2007, p. 41, grifos 

da autora). 

Desta forma no que se refere à experiência da criança com o tema do aniversário 

podemos dizer que a criança imagina-se sendo o personagem ao mesmo tempo em que usa a 

imaginação para elaborar seus critérios de escolha, criando e recriando os seus desejos.  

 

O contato com as histórias na cultura significa para as crianças o reencontro 

simbólico com um padrão organizativo - temporal e mesmo rítmico - que elas já 

vivem em sua experiência com a sucessão dos eventos no tempo: a rotina doméstica, 

a expectativa pelo aniversário, o ziguezague entre lembrança e imaginação 

prospectiva que marcam a ação do faz-de-conta. (GIRARDELLO, 2007, pp. 41-42). 

 

Assim, continua a autora, é também por meio do estoque social de histórias ouvidas e 

contadas e através dos seus ensaios narrativos que a criança vai tecendo as histórias da cultura 

aos fios de sua experiência. E tudo isso é muitas vezes alimentado pelo próprio cenário da 

festa, quando a criança se fantasia ou recebe pessoas caracterizadas de personagens do mundo 

infantil para dar maior veracidade à cena. Esta uma estratégia do mercado que ao tirar 

proveito dessa capacidade infantil investe na ideia do ―mundo mágico‖ para angariar clientes, 

pois muitos slogans de casa de festas têm como chamariz a ideia de realizar ―sonhos‖. Foi 

possível notar essa intenção na fala da representante de uma casa de festas quando afirma que 

―[...] cada detalhe foi pensado para que as crianças acreditassem que estavam vivendo um 

sonho. É isso que eu faço: sonhos‖. (O Globo, Revista da TV, 05/08/12). 

É possível também observar como as características dos personagens vão desenhando 

para as crianças uma forma de se relacionar com o tempo, pois ele torna-se revelador de um 
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amadurecimento da criança e através dele a criança se apresenta como alguém que cresceu 

que passou para outro momento de sua vida. 

O tema aparece também como um possibilitador de um lugar de fama, ou seja, o 

aniversariante precisa ter, portanto, um status social que o exalte naquele dia especial. Assim, 

se é especial e diferente perante o grupo. O tema seria uma forma de dar visibilidade à criança 

e isso se pode perceber nas próprias festas quando adquirem um modelo de programa de 

auditório e realities-show proporcionados pela mídia onde a criança é filmada e fotografada 

todo o tempo. Outra forma de se perceber isso é em algumas lembranças de aniversário onde 

cada convidado leva para casa um CD com os ―melhores momentos‖ da vida da criança, ou 

um álbum de figurinhas com fotos da criança para serem coladas.  

 

Larissa (10 anos): A criança também tem que estar bonita do tema, eu me fantasiei 

três vezes. Três não, acho que foram duas... É, duas. 

Núbia: De que? 

Núbia: Não lembro. Mas sei que fiquei vestida de roupa de fantasia... Esse ano não 

vou, eu ia botar um sobretudo e calça mas a minha mãe disse que eu não tenho 

sobretudo, e ela acha que vai ficar mais barato... Não sei a opinião dela. 

Núbia: E você acha importante, você queria se fantasiar do tema? 

Larissa: Eu acho que é importante, porque no seu aniversário, você tem que ser 

diferente de você mesma sabe, pra todo mundo ver que é seu aniversário, senão fica 

sem graça. 

Núbia: Você ser você mesma é sem graça? 

Larissa: Não, tipo assim, todo mundo sabe que é você claro, mas tem que ter uma 

coisa qualquer diferente... Ah, não sei explicar, sei lá... Pra todo mundo te ver 

diferente, entende? 

Núbia: E você queria se fantasiar? 

Larissa: Eu queria, mas acho que o vestido vai ficar legal, minha mãe disse que vai 

também. 

 

Assim, para ser objeto do olhar do outro, exige assumir uma forma de ser diferente do 

que você ―já é todos os dias.‖ 

Desta forma, o aniversariante precisa sobressair-se perante os outros e essa 

possibilidade é ampliada através da imagem de herói ou personagem – nem sempre escolhido 

pela criança – onde se encontra esse maior atributo de sobressair-se. O tema é tomado como 

espelho pela criança revelando nesta atitude a: 

 

Expressão de uma cultura que lança, dia após dia, produtos, objetos, discursos, 

personagens e heróis, imagens e espelhos através dos quais os sujeitos se vêem e se 

refazem. Imersas nesse mercado cultural, em que bens de consumo passam a ser 

aspectos indispensáveis para a constituição identitária, também estão as crianças de 

nosso tempo que, desde o momento do nascimento, já se encontram no fluxo 

acelerado de captura dos ícones e signos que vão compondo suas identidades 

nômades, indicando quem são, o que fazem e do que são capazes (SALGADO, 

2005, p.196). 
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Para se colocar frente ao outro, o aniversariante assume o seu momento de ―glória‖, de 

sentir-se especial, em lugar de destaque. 

 

Núbia: E esse adesivo (tema) que você falou? É importante? 

Jorge (5 anos): É, é sim, porque senão vai colar o quê na parede? 

Núbia: Como se escolhe um adesivo? 

Jorge: Ah, a criança olha, olha na televisão vê qual é o adesivo, e aí você escolhe, 

quando a mãe pergunta assim: ―O seu aniversário vai ser de que?‖ aí a criança fala 

assim: ―É de Hot Wheels...‖ 

 

Núbia: Como se escolhe um tema? 

Alice (5 anos): Assim ó: Você tem que fazer três coisas (fala colocando três dedos). 

Núbia: o quê? 

Alice: Primeiro você tem que pensar bem, pensar bem mesmo. Depois fala pra mãe 

e a mãe fala pro moço do aniversário que faz tudo! 

Núbia: Quem é o moço do aniversário 

Alice: O moço ora, que dá prova pra crianças! 

Núbia: Prooova! 

Alice: É, prova Tia, assim ó, prova de quem pega a bola primeiro... Sabe? Na festa... 

Núbia: Ahhhhhh sim, sei. E onde fica esse moço? 

Alice: Na casa de festa, ora! 

Núbia: Ah. Mas então, por que a gente tem que pensar muuuuuuito? 

Alice: Porque se você não pensar direito e falar o nome errado do que você quer, já 

era! Porque você vai ter que esperar, esperar, esperar, atéeeeeee chegar o outro 

aniversário pra falar o nome certo do que você quer de festa! 

Núbia: E se você quiser fazer aniversário na sua casa?  

Alice: O moço da casa de festa faz tudo na casa também, tem que falar com ele! 

Assim... É a mãe que fala né? 

 

Gabriela: Tia, sabe porquê? Por que aniversário tem que ser colorido, criança gosta 

de coisa colorida, você não sabia não? 

Núbia: Mas pode ser um bolo colorido só de cores, sem tema! 

Gabriela: Mas as crianças gostam de tema, o tema é feito pra criança gostar. 

Núbia: Hum, e quem inventa o tema?  

Rafael: As pessoas da televisão. 

 

A TV como lócus principal da escolha do tema aparece entrelaçada a fala de algumas 

crianças devido ao fato de que a mídia televisiva ainda é um meio de comunicação que 

abrange grande parte da população. Cabe ressaltar que como afirma Girardello (2001) a 

televisão, enquanto meio, por si só não prejudica a capacidade imaginativa da criança 

podendo de alguma forma até nutri-la, entretanto, seus efeitos tóxicos ou benéficos não 

podem ser isolados dos demais processos socioculturais. Estes ―[,,,] dependem de seus 

conteúdos e linguagens, do contexto da recepção e da qualidade geral da vida física, afetiva e 

poética da criança.‖ (GIRARDELLO, 2001, p.8).  

É possível perceber também que com a propagação do uso da internet, essa ideia do 

tema do aniversário vem ganhando outros contornos como se pode perceber na fala a seguir: 

 

Núbia: É importante ter tema? 

Bruno (6 anos): É, o meu tema foi o espaço, porque eu já pintei planetas lá na escola 

e eu gosto e eu já ganhei coisas de espaço. 

Núbia: Como se escolhe um tema?  
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Bruno: Ah, é o que a gente gosta, o meu tema que me lembro foi de barco e de 

espaço, ninguém teve tema de barco e de espaço, todo mundo gosta de tema de 

televisão.  

Núbia: Mas o seu não é de televisão não? 

Bruno: Não, o meu é de computador! 

Núbia: Mas qual é a diferença dos temas de computador para os temas de televisão. 

Bruno: A televisão é o que a gente vê, o computador é o que a gente pesquisa.  

Núbia: Qual a diferença entre pesquisar e ver? 

Bruno: Pesquisar é melhor do que ver porque a gente olha de verdade. Pesquisar é 

assim ó, é olhar de verdade. A televisão a gente olha de mentira, menos os canais de 

notícias.  

Núbia: Por que menos nos canais de notícias? 

Bruno: Porque nos canais de notícias você não pesquisa, mas dá pra saber. Saber das 

coisas. 

 

Outra questão é o tema como possibilidade de inserção no grupo de pares, pois são 

referências simbólicas compartilhadas entre as crianças. Determinados temas são restritos a 

determinadas faixas etárias e a determinados grupos.  

 

Núbia: E o tema das Havaianas, por que você escolheu? 

Giovanna (5 anos): As havaianas eu não sei o que falar não! (Risos). 

Núbia: Não, então como você vai fazer aniversário das havaianas sem saber nada 

das havaianas? 

Giovanna: É que eu vi o aniversário de um menino, o nome dele era Tiago, o bolo 

era de futebol só o bolo, aí a festa era tudo de havaianas, eu achei muito legal. Aí, 

quero fazer. 

Núbia: Ah então a gente não escolhe só porque a gente gosta. 

Giovanna: Não, é assim ó, a gente pode ver um aniversário de uma coisa e ficar 

gostando entendeu? 

 

Núbia: E até que idade o aniversario tem que ser de desenho, personagem, essas 

coisas coloridas? 

Giovanna (5 anos ): Até o tamanho do meu primo. 

Núbia: Ah, e qual o tamanho do seu primo? 

Giovanna: Ele tem 5 metros, é maior do que a minha irmã! 

Núbia: Cinco metros?! Risos, ele é enorme! E quantos anos ele tem? 

Giovanna: Ele tem assim ó, cinco nessa mão, mais cinco nessa e mais um dedo. 

Núbia: E você sabe quanto é? 

Giovanna: Assim é dez e mais esse um aqui, é onze. 

Núbia: E com onze anos, não faz mais festa de personagem, porque? 

Giovanna: Ah, por que já cresceu e não é mais criança, aí fica chato! Só criança que 

pode fazer, por que é colorido e muito legal, a minha irmã, fez de tudo branco, por 

que ela já é grande... 

 

As crianças, como esclarece Sarmento (2009, p.31), integram uma categoria social que 

é a infância, mas “[...] constroem processos de subjetivação no quadro da construção 

simbólica dos seus mundos de vida, estabelecendo com os adultos, interações que as levam a 

reproduzir culturas societais e recriá-las nas interações de pares”. As crianças desenvolvem 

experiências coletivas comuns com seu grupo específico. O tema seria então uma forma de 

manter uma ligação permanente com esse grupo. 
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No campo da Sociologia da infância esta ideia é tratada de forma bastante 

significativa, também para autores como Corsaro (2011), que vê a socialização na infância 

menos como uma dependência e mais como um processo criativo de ―reprodução 

interpretativa‖. Partindo desta perspectiva a cultura de pares infantis é definida como ―[...] um 

conjunto estável de atividades ou rotinas, artefatos, valores e preocupações que as crianças 

produzem e compartilham em interações com as demais‖. (CORSARO, 2011, p.128). 

Se o aniversário é o momento em que a criança se mostra para o grupo, é o tema que 

reafirma a sua posição naquele grupo, sendo os amigos, e as referências da mídia como 

constituintes das suas escolhas. 

 

[…] as crianças não se desenvolvem simplesmente como indivíduos, elas produzem 

coletivamente culturas de pares e contribuem para a reprodução de uma sociedade 

ou cultura mais ampla […]. É particularmente importante a ideia de que as crianças 

contribuem com duas culturas (a das crianças e a dos adultos) simultaneamente. 

(CORSARO, 2011, pp. 94-95). 

 

As interações entre pares, segundo o autor são inerentes aos diferentes modos de ser 

criança, pois, são nestas que estão impressas e são construídas as diferentes formas de ser, 

estar e se organizar no mundo, com ênfase não só em valores e preocupações partilhadas, 

mas também em aspectos públicos, coletivos e performáticos da vida social. (p.126). Figuras 

míticas como monstros, fadas, Papais Noel, dragões etc. são constituintes do universo 

simbólico específico das culturas infantis. Mas, como afirma Delalande (2010) as culturas 

infantis como todas as culturas, se definem de dentro por uma comunidade de práticas, 

conhecimentos, sentimentos e comportamentos, ―[...] mas também pelo seu relacionamento no 

exterior que lhes dá o senso de pertencimento à um grupo de idade, mantendo relações 

particulares com os outros grupos‖. (DELALANDE, 2010, p.12). 

Entretanto, não se pode negar que as estratégias de marketing têm como foco a relação 

entre culturas infantis e consumo, assim como os próprios pais que, no que se refere ao tema 

de aniversário especificamente, contribuem para ampliar este universo inserindo seus 

personagens preferidos como no caso da Betty Boop, por exemplo, que foi apresentada as 

crianças pelos pais. 

Por outro lado, não se pode perder de vista que o tema também, pode se configurar 

como um ―não lugar‖ da criança  na medida em que, muitas vezes ele abrange toda a 

dinamica do aniversário e não permite que a criança possa mostrar outras potencialidades. O 

tema fica no campo da repetição, impedindo que seja possível outras possibilidades de 

representação de si, pois o contexto potencializa sempre o lugar do tema. Isso revela que a 
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construção de si é sempre uma construção social e os espelhos serão sempre os espelhos da 

cultura que se apresenta para ela.  As escolhas do tema são quase sempre mediadas pela 

mídia, escola família e se estas trabalham com o mesmo ―espelho‖ a criança tem dificuldade 

de caminhar em outra direção, pois o que predomina, no que se refere ao tema (bolo, convites, 

lembranças) a própria roupa da criança, é uma construção do sujeito criança, amalgamado por 

um personagem.    

Outro fator que merece destaque na análise da escolha dos temas para a festa de 

aniversário são as relações de gênero. Pode-se perceber como os personagens escolhidos pelas 

crianças já possuem uma configuração de gênero, reconhecida na cultura, conformada pela 

mídia e valorizada pelas crianças. Tais critérios são assim utilizados como demarcadores 

sociais de diferença. Assim, o discurso das crianças entrevistadas está permeado por critérios 

implícitos construídos a partir de um repertório que torna visível o que é ser menino e ser 

menina na sociedade atual. 

 

Núbia: Entendi. Festa de menino e festa de menina são iguais? Menino e menina 

podem fazer festa juntos? 

Giovanna (5 anos): Nãaaao! De menino é carrinho, é Ben 10 essas coisas, senão fica 

estranho! 

Núbia: É estranho como? 

Giovanna: Ah, estranho. Se menino faz de desenho de menina como a gente vai 

fazer, como a gente vai chamar? Se é menino ou se é menina? Não pode, fica 

estranho!!! 

 

Núbia: Você já fez da Hello kitty? 

Jorge (5 anos) olha espantado e diz: Não, é de menina! (risos) 

Núbia: Ah tá, mas se você quiser fazer? 

Jorge: Não pode, senão a pessoa vai rir... 

Núbia: Que pessoa? 

Jorge: As pessoas da festa. Eu sou menino! 

 

Núbia: Quem escolheu essa festa no salão de beleza? 

Clarice (9 anos): Eu 

Núbia: E porque? 

Clarice: Foi assim, eu acho muito legal, eu sempre tive vontade de fazer uma festa 

no salão, e também eu queria saber como é. Eu sempre tive curiosidade de saber... 

Eu fiz porque fiquei curiosa! 

Núbia: E o que você está achando? 

Clarice: Muiiiiito legal! 

Outra criança que estava sendo maquiada por Clarice disse: Meu irmão vai fazer o 

dele numa pista de Kart! 

Clarice: Que ridículo! 

Núbia: Por que? Você não gostaria participar de uma festa na pista de Kart!? 

Clarice: Claro que não! 

Núbia: Por quê? Você acha que esse menino, por exemplo, não iria querer participar 

dessa festa aqui no salão? 

Clarice: Claro que não! 

Núbia: Você acha que ele vai achar ridícula? 

Clarice: Claro que vai! 

Núbia: Por que?  
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Clarice: Por que nessas coisas de festas de aniversários, meninos e meninas tem que 

ter sua opinião diferente! 

Ana Beatriz (8 anos): Eu acho festa no salão, muito lega! 

Núbia: Vocês não acham que são muito novas para fazer aniversário no salão de 

beleza não? 

Beatriz (8 anos) me olhou com cara de reprovação e disse: Não, é só adulto que tem 

que ficar bonito? Eu não acho! A criança também precisa ficar bonita! 

Núbia: Mas vocês já são bonitas, criança já é bonita naturalmente! 

Beatriz: Mas as crianças também gostam de ficar mais bonita, diferente! 

 

As falas das crianças demonstram como a escolha do tema do aniversário contribui 

para a construção da identidade de gênero, pois nos critérios dessa escolha a diferenciação de 

gênero fica clara. Da mesma forma, tais critérios que definem modos de ser meninos e 

meninas são utilizados para consolidar novas formas de agrupamentos entre as crianças.  

Para Gobbi (1999, p. 143): 

 

O conceito de gênero começa a se fazer presente nas pesquisas, ao se colocar em 

pauta uma importante discussão, que procura discemir entre o que é biológico e o 

que é cultural no comportamento feminino. Situando-se na esfera do social e das 

relações estabelecidas em sociedade, esse conceito diferencia-se do significado de 

sexo. [...] Cada sexo, que é biológico, escolhe e constrói seu gênero, lançando mão 

dos termos sociais disponíveis. Tais indivíduos (homens e mulheres) são 

transformados, através das relações de gênero, em homens e mulheres. O tornar-se 

homem e o tomar-se mulher, porém, constituem obra das relações de gênero. 

 

Olhar o tema de aniversário a partir desta perspectiva seria também uma forma de 

perceber como afirmam Pereira e Macedo (2012, P. 46) como as crianças ―[...] criam formas 

de pertencimento a modelos que socialmente circulam como expressões do feminino e do 

masculino‖ e de como estas vão construindo relações com a cultura que levam em conta tais 

expressões. 

 

 

3.8 O aniversariante em sua festa: “O aniversariante tem que ficar feliz porque as pessoas 

da festa tem que gostar dele!” 

 

 

Outra questão muito recorrente na fala das crianças se refere à necessidade do 

aniversariante ter um comportamento específico.  Este precisa se mostrar de maneira diferente 

entre os convidados. Neste sentido, justificam-se atitudes e expressões em função da presença 

do outro. O tema escolhido aparece como um elemento significativo para demarcar esse lugar. 

 

Núbia: O que não pode faltar em um aniversário? 

Vitória (10 anos): O Bolo! 

Jeanne (10 anos): É, Não pode ter ninguém triste! Tem que estar todos felizes. 
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Vitória: Não pode faltar amor, felicidade. 

Laila (7 anos): Não pode faltar amigo, família e amigo da família. 

Jeanne: respeito!  

Núbia: E o que é respeito? 

Jeanne: Pra mim é você respeitar, tipo, uma pessoa que nem a Dora (aniversariante) 

ela queria, ver Lemonade Mouth, só que ninguém queria ver, só que ela é 

aniversariante, então agora a gente tem que ver, isso é respeitar ela, a vontade dela! 

Núbia: Então, vocês acham que o aniversariante tem privilégios? Por quê? 

Jeanne: Por que ela te convidou né? 

Dora (10 anos): Tipo, ela traz você pra sua casa, você come e bebe de graça (muito 

risos) sem pagar nada aí você ainda vai fazer uma desfeita pra pessoa? A pessoa te 

convida com todo amor no coração e você faz ainda desfeita pra pessoa?! 

Jeanne: Tipo a pessoa que tem que estar mais feliz é o aniversariante! 

Núbia: Por quê? 

Vitória: Porque é ela que está comemorando o próprio aniversario, a própria vida! 

[...] 

Núbia: Então, na minha época, quando eu fazia aniversário, não tinha tema não tinha 

nada, minha mãe que fazia o bolo, e o aniversariante que vocês acabaram de falar, 

que é a pessoa mais importante, ganhava presente. E hoje? Dora por exemplo, ela 

fez saquinhos surpresa, o que vocês acham dessa lembrancinha que aniversariante é 

a pessoa mais importante, tem dar? 

Dora: É uma lembrancinha pelas pessoas terem vindo! 

Jeanne: Se o aniversariante tem que estar feliz, os convidados também tem que estar 

felizes. 

Larissa: É também pra marcar a data da maior felicidade da pessoa. 

Jeanne: Por exemplo, ela dá um, sei lá, uma caneta, aí você leva pra escola e fala: 

―Ah essa caneta foi a caneta que Dora me deu no aniversário dela‖.  

Vitória: Está marcando a data especial dela! 

Laila: Por exemplo, na festa da tia da minha tia, na saída ela deu uns bloquinhos, 

com coisas bonitas escritas, pra lembrar do aniversario dela! 

Jeanne: Tem ímã de geladeira também, que na minha festa deu, e que a Dora foi, 

então, está até no quarto dela o imã. 

 

Leandra (6 anos): Dia de aniversário tem que ser dia de alegria, porque senão, pra 

chegar o outro demora muito, aí se for dia triste você nem vai se lembrar muito, mas 

se for de alegria, você vai! 

Núbia: Mas a gente também se lembra de coisas tristes, né não?  

Leandra: É, mas de coisa alegre a gente se lembra mais... Dia de aniversário a gente 

tem que ficar feliz. 

Núbia: Mas por que ―tem‖ que ficar feliz? 

Leandra: Porque o aniversariante tem que ficar feliz, porque as pessoas da festa tem 

que gostar dele!  

 

Larissa: Quem é aniversariante dessa foto?  

Núbia: Quem vocês acham que é? Vamos lá! 

Dora: A de laço, a de laço!! 

Núbia: Por quê?  

Crianças: É a de laço mesmo! 

Larissa: É diferente, é a única diferente! 

Núbia: Vocês acham que o aniversariante tem que ter alguma diferença dos 

convidados? 

[...] 

Laila: Eu acho que deve pelo menos ter uma fantasia pra aparecer mais, né? É a 

aniversariante! 

 

Talita (4 anos): aniversário é importante porque é o dia que todas as pessoas têm que 

gostar de você porque é seu aniversário! 

Núbia: É gente? Como assim?  
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Talita: Assim ó! Você tem que ficar arrumada, porque vai ter abraço e beijo! Tem 

vez que você fica até cansada!Vai ter presente...  E se você achar o presente feio 

você vai ter que ficar!  

Rafael (4 anos): Eu não acho presente feio! Meus presentes que eu ganhei no 

aniversário é tudo bonito! 

Talita: O meu também, mas eu estou falando que se for feio a criança não pode não 

querer! 

[...] 

Núbia: [...] Talita porque se for feio a criança não pode não querer? 

Talita: Porque é dia de aniversário e aniversário tem que ganhar presente, pra não 

ficar triste!  

Núbia: Mas se o presente for feio a criança não vai ficar triste do mesmo jeito? 

Talita: Mas ninguém pode saber que ela está triste, só a mãe e o pai! 

Núbia: Porque?  

Talita: Porque se a criança ficar triste, vai estragar a festa! 

 

Núbia: Todo dia de aniversário é dia feliz por que? 

Juliana: Tem que ser... Não pode ficar triste, não pode chorar, só se a crianças se 

machucar né? Aí a mãe chega e a criança tem que parar logo do chorar porque todo 

mundo vai ficar olhando! 

Núbia: Mas não é dia do seu aniversário? Todo mundo vai ficar olhando pra você 

mesmo. (risos) 

Juliana: É... Mas chorar?! Não pode! 

Núbia: Mas se for de alegria? 

Juliana: Chorar de alegria? 

Núbia: É... Você pode ficar muito alegre emocionada e até chorar! 

Juliana: É... Mas tem que parar logo! O dia do aniversário tem que ser um dia 

diferente, você tem que segurar o choro, é o dia que a gente esta crescendo, então 

não pode chorar, quem fica chorando por tudo é bebê! 

 

Ser aniversariante é ser diferente. Como se pode perceber ser aniversariante, na 

perspectiva das crianças requer um comportamento diferenciado e específico.  Ele não goza 

só de privilégios, existe um jeito específico de ser aniversariante e como esse comportamento 

também é vinculado a um amadurecimento, um crescimento da criança, a boas maneiras, 

regras de hospitalidade. O aniversariante deve estar em uma posição de destaque. 
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4 AS FESTAS 

 

 

Esse capítulo é dedicado a sistematizar o trabalho de campo relativo à observação das 

diferentes festas de que participei.  

Cabe ressaltar que o meu olhar para as festas foi motivado pelo fato de, durante as 

entrevistas, as crianças sinalizarem como sendo isso o que mais empresta sentido ao 

aniversário. Portanto, antes mesmo de apresentar os relatos, posso de antemão afirmar que, 

para as crianças: aniversário é festa.  Assim sendo, como pesquisadora, precisava buscar 

saber ―que eram‖ as festas para compreender o que as crianças nomeavam como aniversário. 

Os relatos aqui apresentados dizem respeito a 17 das 19 festas de que participei: seis 

realizadas na casa da criança; sendo uma delas uma ―festa do pijama‖; duas no play; uma em 

Casa de festa; uma no shopping; duas no Jardim Botânico; uma no Jardim do Museu da 

Chácara do Céu; uma na pracinha; uma no salão de beleza, uma na limusine e uma no Jardim 

zoológico do Rio de Janeiro. 

 

 

4.1 Ser pesquisador e convidado ou ser convidado que é também pesquisador. “Mas você 

vai como às festas? Entra assim de penetra?” 

 

 

O tema do aniversário, principalmente o de crianças, se insere no campo da vida 

privada. O próprio convite de aniversário já delimita quem são as pessoas que queremos que 

compartilhem conosco aquele momento.  

Ciente de que na investigação está imbricado o como investigar, estar nas festas para 

observar suscitou questões que nortearam o contexto da observação.  

Vale ressaltar que para algumas festas fui convidada por afeto; para outras, fui levada 

por algum convidado ou amigo da família do aniversariante; e houve aquelas em que fui como 

acompanhante e, no ano seguinte, voltei como convidada.  

Durante as festas era apresentada para outros aniversariantes e para outras famílias que 

se conheciam entre si e, nesse processo, redes foram se criando e me levando a outros 

aniversários.  

Sob a perspectiva dos estudos de Mikhail Bakhtin este campo me impôs uma posição 

de responsividade e me fez repensar sobre a uma atitude ética em relação a meu lugar e minha 
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forma de olhar esses eventos.  As contradições e conflitos gerados por meu lugar de 

pesquisadora no contexto das festas me colocaram diante da necessidade de refletir sobre uma 

postura ética quando participava desses eventos, convidada não por afeto, não por desejo 

daquelas pessoas de contar com a minha presença, mas por uma demanda pessoal de melhor 

compreender o tema.  

Ao iniciar o trabalho de campo experimentei diferentes níveis de desconforto, como 

por exemplo, o paradoxo do papel que eu exercia: embora fosse convidada, ocupava também 

o lugar de pesquisadora cujos interesses eram diferentes dos interesses dos outros convidados.  

Era preciso manter um estranhamento mesmo que aqueles eventos me parecessem familiares. 

Foi inquietante o lugar que ocupei em festas em que apenas a investigação motivava a minha 

presença. Como me comportar? Como interagir com os convidados que não sabiam que eu era 

pesquisadora? Deveria desfrutar da festa ou anotar tudo o que me chamava atenção? Como 

estabelecer um limite entre ser pesquisador e ser convidado? Precisaria assumir um lugar de 

pesquisadora, ou meramente, me utilizar da condição de convidada para buscar respostas às 

minhas questões? O que me caracterizaria uma pesquisadora naqueles espaços? Seria 

necessário me mostrar como tal? 

O outro motivo de desconforto diz respeito à constatação de estar entre desconhecidos. 

Essa condição, entretanto, me deixava mais à vontade na hora de perguntar algo sobre a 

dinâmica do aniversário, atitude essa que poderia soar como interferente, se eu estivesse ali, 

tão somente como convidada. Eu estava ali em função de um tema de pesquisa principalmente 

em ocasiões em que era levada por outro convidado ou parente. 

É importante enfatizar que esses dilemas ―dilemas do pesquisador‖ não é uma 

discussão nova ou específica deste trabalho. Entretanto, são as particulariddes e os envolvidos 

que tornam cada processo de pesquisa singular e único. 

Identifico nesses meus dilemas uma similaridade com os vividos por Sirota (2011), 

quando trata das idas e vindas do seu caderno de campo. Para esta autora, ―[...] a entrada em 

campo é uma área restrita, a qual sociólogos e etnólogos atribuem grande importância, porque 

elas instituem as regras que vão reger as interações entre o pesquisador e os sujeitos da 

pesquisa‖. (SIROTA, 2011, p.210). Por pesquisar em sua própria família e entre amigos muito 

próximos, os dilemas dela giravam em torno da necessidade de construir um estranhamento 

para controlar e objetivar aquela situação de familiaridade. Diferentemente dos dessa autora, 

os meus dilemas, no entanto, se referiam ao desejo de não ser vista como ―intrusa‖ em um 

contexto tradicionalmente constituído a partir de ―convites‖.  
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As festas, por seu caráter de prazer e regozijo, são um lugar que, dita o senso comum, 

todos querem estar. Não posso negar que eu, também, de alguma forma, compartilhava dessa 

ideia de ser a festa um lugar onde todos gostariam de estar. Talvez a minha possível 

―inibição‖ em sacar o caderno de campo demonstrasse bem isso. Às vezes, eu me escondia 

para anotar algumas coisas e me sentia desconfortável quando os meus olhos se encontravam 

com os de algum convidado nesse momento.  

Em função de os convidados vivenciarem um momento de descontração, eu me sentia 

desconfortável, por temer que, ao ser surpreendida registrando aqueles momentos isso 

pudesse soar com algum tipo de interferência.   

A mãe de uma criança que conversava comigo na festa do amigo do seu filho, 

perguntou: Mas você vai como às festas? Entra assim de penetra?  A palavra penetra 

permeou toda minha reflexão sobre o que é ser pesquisador em festas. A consulta ao 

dicionário abriu para mim o leque semântico da palavra: ―1. Pessoa petulante. 2. Bras. Gír. 

Pessoa que entra em bailes, festas, cinemas, teatros, etc., sem convite ou bilhete de entrada.  3. 

Indivíduo petulante, insolente.  4. Janota.  5. Indivíduo vivo, esperto‖. Mesmo 

compreendendo a palavra como polissêmica, em sua utilização como gíria, o item 2 do 

dicionário não me deixava dúvidas e quase todas as significações do verbete apontam um mau 

juízo, ―persona non grata‖. Percebi que ao longo da pesquisa seria necessário eu me desfazer 

dessa ideia. Isso ficava patente quando me afligia com o desejo de esclarecer a minha 

presença ali: por exemplo, fui indagada em uma festa: Você é mãe de quem? Não sendo 

parente, nem mãe, quem eu era? Já que não estava ali por afeto, mas como pesquisadora. O 

que significava este lugar de fato? Vale destacar que em nenhuma dessas festas eu cheguei 

como ―intrusa‖. Quando ia acompanhada por algum convidado ou familiar havia ali um ―afeto 

mediado‖ que me dava a permissão para entrar. 

As situações vividas iam me dando esta dimensão. Em outra festa, uma mãe gritou na 

frente de todos: ―Núbia, você que está pesquisando aniversário vem aqui ver isso, tudo a ver, 

você vai adorar!‖ Enquanto caminhava sentia os olhos curiosos das pessoas me seguindo. A 

tensão entre ver e ser vista atravessou todo esse processo. Por outro lado, aquela experiência, 

em especial, me fez refletir sobre a ideia de ver e ser descoberta vendo. Fui me dando conta 

de que ser descoberta vendo criava uma cumplicidade entre mim e os demais convidados, pois 

eles muitas vezes chamavam minha atenção para alguns fenômenos, ao longo do processo de 

observação. Fui me percebendo como alguém que olhava, mas que também era olhada, 

escutada e indagada sobre as questões da minha pesquisa. Foi nesse exercício de olhar e ser 

olhada que passei também a me olhar. 
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Como foi explicitado anteriormente, para algumas festas fui convidada, em outras, tive 

apenas permissão para participar. Mas mesmo com essa permissão sendo mediada por outro, 

fui alvo de diferentes gracejos de pais e de outros convidados que sabiam que eu estava ali 

como pesquisadora.  Geralmente, as pessoas que faziam gracejos tinham conhecimento da 

pesquisa, algumas eram do campo acadêmico e traziam questões desse lugar para brincar com 

a situação. Nas festas, eu era servida como todos os outros convidados. Em uma delas, 

quando aceitei um doce, um amigo, também pesquisador, brincou: ―Pesquisador pode comer 

é? Pesquisador pode repetir?‖ Em outro evento, logo na chegada fui apresentada como aquela 

que estava pesquisando aniversário e a pessoa que eu acompanhei disse para a mãe do 

aniversariante: ―Esta é a Núbia, a pesquisadora que te falei, ela faz pesquisa sobre 

aniversário‖. Eu a cumprimentei e disse: ―Com a sua permissão, é claro!‖ A mãe da criança 

aniversariante sorriu e respondeu: ―Você faz pesquisa é? De aniversário? Vai às festas? Você 

está me saindo uma bela de uma cara de pau!‖ Todos caíram na gargalhada. Ela vira-se para o 

pai da criança e diz: ―Olha, ela faz pesquisa sobre aniversário, veio nos observar para depois 

escrever coisas horríveis sobre nós!‖ A minha acompanhante disse: ―Ah, ela não come!‖ 

Todos que escutavam riram. E a mãe completa: ―Que é isso?! Pode ficar à vontade e claro que 

pode fotografar!‖ No ano seguinte, fui à festa da mesma criança, desta vez, como convidada.  

A situação em que a mãe brinca dizendo: ―veio nos observar para depois escrever 

coisas horríveis sobre nós!” me pareceu muito semelhante à vivida por Sirota (2011) quando 

relata que, durante uma situação delicada vivida em uma festa de aniversário, os pais da 

criança pedem um acesso aos seus registros, o que a fez concluir: ―[...] quem diz pesquisa diz 

publicação. Eles gostariam de ver os artigos para verificar a veracidade e a seriedade deste 

estudo, verificar que sua ―intimidade‖ pode servir de campo de pesquisa‖. (SIROTA, 2011, 

p.220). A fala da mãe demonstra uma forma de mostrar, mesmo em tom de brincadeira, uma 

preocupação com o que será publicado sobre a festa do seu filho.  

Em outra situação, a mãe de uma das crianças presentes falou, rindo: ―Você de novo? 

Também vou arranjar uma pesquisa assim, pra entrar em festa de graça!‖ As falas iam 

revelando além de um discreto processo de construção de intimidade, as ideias que se tem do 

que seja uma festa e também, do seja uma pesquisa. Os ditos relacionados à comida eram 

frequentes: ―E a pesquisa como vai? Quero saber que pesquisa é essa de aniversário e você 

continua nessa forma toda!‖ 

Encarava essas brincadeiras como parte da natureza do que seja uma festa – parte 

importante do meu objeto de estudo – um lugar de suspensão da seriedade, onde as coisas 

poderiam ser ditas com leveza, tomada por historiadores como ―[...] eternos rituais de 
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inversão, momentos universais de suspensão de conflitos e regras, ou difusão das diferenças 

em uma única torrente burlesca, ou satírica‖. (CUNHA, 2002, p.11).  

Entretanto, eu não perdia de vista que a pesquisa científica marca um status social que 

me colocava, de certa maneira, em um lugar privilegiado - uma vez, por exemplo, usei do 

meu ―status‖ de pesquisadora para fugir dos convites dos animadores de festas que faziam 

dinâmicas com adultos, dizendo para eles que preferia ficar observando. Outra questão 

relevante foi perceber que, para os pais, ter a festa do seu filho pesquisada, colocava também 

o evento em um lugar supostamente importante, pois fiquei conhecida de um grupo de mães 

que me viam várias vezes nas festas, e algumas indicavam as comemorações dos próprios 

filhos como aquela que eu não poderia perder. Isso se confirmou, também, pela fala de uma 

mãe que, quando me viu chegar, disse: Olha, filha, que legal, seu aniversário vai fazer parte 

de uma pesquisa! Percebi que fazer parte do processo de pesquisa se configurava também 

como uma forma de legitimar aquelas experiências.  

 

 

4.2 Indo às festas: “A festa é pra você mostrar” 

 

 

―Para ver muito, há que perder-se de vista‖. Inspirada por esta afirmação atribuída a 

Nietzsche, por diversas vezes como pesquisadora, me perdi de vista em algumas festas. Era 

envolvida pela brincadeira das crianças, pela beleza, pelo espetáculo, pelas situações que me 

incomodavam, pelas pequenas coisas que nem sempre estavam totalmente visíveis. Mas foi 

talvez esse perder-se de vista que me permitiu ver para além do que eu procurava.  

Festejar o aniversário de uma criança é algo bastante significativo. Isso ficou claro 

para mim em diversas situações quando percebia nos pais, principalmente nas mães, o total 

empenho para que tudo desse certo e fosse ―perfeito‖. Para Sirota (2011, p. 212), tomar o 

aniversário como objeto de pesquisas ―[...] legitima o interesse relacionado às complicações e 

às felicidades da vida de mãe nesta insignificância do cotidiano‖. 

Em todas as festas, vi aniversariantes muito felizes e satisfeitos. Para as crianças que 

aniversariavam, parecia um momento único e importante.  

Bettelheim (1989) considera o dia do aniversário de uma criança como um dia mágico 

e afirma: 
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É muito estimulante sentir que somos o motivo especial de uma celebração, assim 

como uma criança pode sentir no dia do seu aniversário. Esses momentos 

particularmente significativos devem ser tratados com real carinho, uma vez que nos 

dão grande felicidade no instante em que ocorrem e também sustentam nossa 

esperança no futuro. [...] precisamos da confirmação da nossa importância – se 

possível por parte de todo o universo ou, pelo menos, daquelas pessoas que mais 

significam para nós. (BETTELHEIM, 1989, p. 295). 

 

Olhar criticamente para eventos com significados tão subjetivos não foi tarefa fácil. 

Ser aceita na intimidade desses acontecimentos que são oferecidos com intenções tão nobres, 

e de tanto valor para aquelas pessoas, me colocava diante do compromisso e do cuidado de 

reconhecer a complexidade da forma como o meu olhar deveria se dirigir à determinadas 

situações. A pesquisa científica legitima o conhecimento e sua publicação perpetua uma 

suposta ―verdade‖. Quando esses pais me abrem as portas da sua intimidade, quando uma mãe 

me diz: ―Pode usar as imagens! Por que não mostrar o rosto? O da minha filha pode 

mostrar?!‖ Que ―histórias‖ de suas vidas eles querem que sejam perpetuadas? Era cada vez 

mais necessário levar em conta as implicações desse olhar. 

Foi com base nessas questões que busquei olhar esses episódios em uma perspectiva 

que considera os sujeitos neles envolvidos como autores e produtores de uma história, 

criadores de sentidos para um espaço e um tempo vividos. Assim, me permiti olhar no desvio, 

nas dobras, no que estava escondido, no que estava ofuscado. 

 

 

4.3 Compartilhando uma forma de olhar as festas 

 

 

Walter Benjamin (2009), em seus estudos sobre as passagens parisienses, quando 

problematiza o lugar autoritário que pode ter uma descrição, nos apresenta o seu ―Método 

deste trabalho: montagem literária. Não tenho nada a dizer, somente a mostrar‖. 

(BENJAMIN, 2009, p.502). Em oposição a esse ‗dizer‘, a sua opção metodológica, qual seja, 

a apresentação do pensamento por imagens, segue o princípio da montagem através de 

imagens dialéticas. Esta ideia está pautada na retomada de fragmentos e recortes históricos 

que, para o autor, carregam em si um índice que permite a crítica. 

Para Muricy (1998), Benjamin, em sua concepção de história crítica, acredita que o 

historiador só se interessa pelo passado quando este permite um encontro com o presente. O 

objetivo dessa história seria, então, estabelecer uma correspondência, uma afinidade do antigo 

com o atual. Para que isso seja possível, o fluxo do pensamento linear precisa ser 
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interrompido por ―choques‖, permitindo que elementos remotos sejam aproximados e 

conferidos como correspondentes. Tal correspondência se dará pelos fenômenos que ―são 

para os outros desvios e que para Benjamin orientam o percurso‖. (MURICY, 1998, p.222). 

Para a autora, o livro Passagens de Walter Benjamin, composto por uma série de textos 

curtos, retratos em miniaturas de sua infância em Berlim ―[...] é um dos mais belos exemplos 

de uma prova filosófica intensamente voltada para a problemática de sua forma‖ (MURICY, 

1998, p.14). Tais retratos são exemplos do que Benjamin chamava de imagens dialéticas de 

uma época. 

A teoria do conhecimento em Benjamin tem como base o fragmento e a experiência. 

Os fragmentos como imagens de confronto com o mundo precisam ser olhados, levando em 

consideração sua maneira de dialogar com o todo. Tal ideia pauta-se na retomada de 

fragmentos e recortes históricos que carregam em si parte da realidade social e que por si só 

permitem a crítica, pois cada parte diz sobre o todo a que pertence. Desta forma, o fragmento 

é uma perspectiva de abordagem do todo. Cabe ressaltar que a imagem dialética não é o fato, 

é uma imagem crítica e cada particular traz a possibilidade de entendimento do todo, sendo 

este particular, uma interpretação crítica do passado e do presente. 

A teoria da imagem dialética está na contramão da perspectiva da história linear, 

provocando uma revolução na maneira como o pensamento se constrói. Como nos explica 

Muricy (1998, p. 223), ―[...] o que caracteriza esse conhecimento é o abandono do conceitual 

na proposta de um pensamento por imagens‖. Assim, é nos fenômenos sem importância para 

os historiadores que Benjamin encontra esclarecimentos sobre sua época, pois são estes 

fenômenos que presentificam o passado e revelam os nossos desejos nele concentrados, sendo 

possível ver a nossa atualidade. 

O autor recusa-se a trabalhar com a totalidade e constrói uma teoria pautada na 

contradição, na medida em que opta por um ―[...] ‗caminho indireto‘, ‗método do desvio‘ na 

qual a verdade é obtida pela ‗justaposição dos elementos heterogêneos‘‖. (MURICY, 1998, p. 

224). A montagem literária é um empreendimento no qual a verdade é mostrada, apresentada 

e é somente na linguagem que ela se dá.  

 

Na conhecida comparação de Benjamin, a construção da verdade assemelha-se à 

construção do mosaico, onde o todo resulta do descontínuo, das diferenças 

justapostas, onde a verdade é da ordem da construção da imagem, da materialidade. 

Mostrar, para Benjamin, significa, [...] fornecer uma visibilidade (Anschaulichkeit) 

específica. Não se trata de visão totalizante, mas segmentada pelo recorte filosófico 

que permite ao historiador construir as imagens dialéticas, o objeto histórico. 

(MURICY, 1998, p. 224) 
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Benjamin queria ―mostrar‖ e o meu desejo de recorrer a este princípio benjaminiano 

para falar da minha experiência de campo me permite não cair em um determinismo 

autoritário de ―dizer‖ o que as festas são, mas optar, em vez disto, por trazer fragmentos para 

serem vistos, olhados, pensados. Cabe ressaltar que não busco aqui uma neutralidade ou um 

não posicionamento, mas sim, através da minha montagem, um desejo de produzir questões e 

trazer à tona contradições. 

Neste sentido, a pergunta ―O que eu quero fazer existir com a minha pesquisa?” 

passou a ser o ponto de partida para pensar o campo. Tal pergunta desafiadora, lançada por 

Solange Jobim e Raquel Salgado no processo de qualificação desta tese aproxima-se da 

indagação benjaminiana, sobre o ―para que‖ são feitas as ações humanas. A pergunta é posta 

por Benjamin (1987) para falar sobre escritos de E.T. Hoffmann, que na visão do filósofo 

alemão, era um autor fisionomista, um intérprete de rostos que tinha como principal objeto de 

observação Berlim, a cidade e as pessoas que nela viviam. Ao trazer a discussão da diferença 

entre ―por que‖ e ―para que‖ este autor escreve suas histórias, Benjamin afirma que as 

respostas ao ―por que‖ podem ser simples e inúmeras, mas no que se refere ao ―para que‖, ele 

afirma:  

 

Certamente ele não o fez tendo estabelecido para si um objetivo consciente. Isso não 

nos impede de ler as histórias como se ele tivesse realmente pensado nos objetivos. 

E este não pode ser outro senão o objetivo de um autor fisionomista (?). Exatamente: 

mostrar que esta Berlim simplória, sóbria, liberal e razoável não se encontra apenas 

em seus recantos medievais, ruas afastadas, casas abandonadas, mas também nos 

seus habitantes trabalhadores de todas as classes e bairros repletos de coisas que 

podem estimular um narrador e cujo rastro só pode ser seguido por aquele que é 

capaz de ler o seu sentido. (BENJAMIN, 1987) 

 

Assim, a ideia do mostrar aparece nessa resposta ao ―para que‖ pelo olhar de 

Benjamin e eu retomo aqui para falar do trabalho de pesquisa, sobretudo, como um trabalho 

de autoria, de criação, constituído pelas escolhas do pesquisador, pois a partir dessas escolhas 

é que o pesquisador ―faz existir‖ algo que não está dado. Assim, a minha autoria está tanto na 

singularidade daquilo que eu procuro, quanto na resposta do ―para que‖ pesquiso. 

Foi no processo de reflexão dessa investigação que fui me dando conta de que o que 

eu quero fazer existir é imanente a um ―como‖ e isso implica compreender que nenhuma 

metodologia de pesquisa é exata, toda ela é construída no percurso.  Desta forma, o que eu 

quero fazer existir precisa estar em diálogo com o que os meus pesquisados querem fazer 

existir, quando fazem uma festa, ou quando dialogam comigo sobre o tema do aniversário. 
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O papel do pesquisador ao construir a perspectiva de seu olhar se confunde com o 

papel do colecionador, na medida em que tanto um quanto outro organiza o que está disperso, 

dando-lhe uma completude. ―O colecionador [...] reúne as coisas que são afins; consegue, 

deste modo, informar a respeito das coisas através de suas afinidades ou de sua sucessão no 

tempo [...]‖ (BENJAMIN, 2009 p. 245). Entretanto, como um grande colecionador 

benjaminiano que ―[...] empreende a luta contra a dispersão, sou tocada bem na origem pela 

confusão, pela dispersão em que se encontram as coisas no mundo.‖ (BENJAMIN, 2009 p. 

245). 

O princípio da montagem trazido por Walter Benjamin me inspira e me orienta na 

reflexão, no trabalho de confronto com os dados e na forma como me coloco diante deles. O 

trabalho do autor pois, não é a junção aleatória de citações e relatos de diferentes lugares, mas 

um trabalho que traz um modo de reflexão possível a partir da forma como estes relatos e 

citações estão dispostos. O pesquisador, como o colecionador ―[...] possuído por uma mania 

que não se dobra às explicações ‗bem comportadas‘, [...] põe a nu contradições significativas; 

e pode contribuir, mesmo sem intenção, para ‗desbloquear‘ um quadro estagnado por 

interpretações dogmáticas.‖ (KONDER, 1999, p. 91). 

Nessa perspectiva, é a ordem ou nova ordem dada por mim a essa arrumação que vai 

configurar o meu processo de reflexão.  

Ante um campo tão vasto e tão complexo, e diante dos dilemas já apresentados, posso 

afirmar que é prioritariamente no esforço intelectual de escrever que a pesquisa se concretiza. 

Conversei com as crianças, fui às festas, observei, anotei, refleti, mas foi a partir da 

organização dos dados que a pesquisa ganhou sentido. Defendo a ideia de que a escrita é aqui 

o que mobiliza o trabalho de montagem – o lugar de autoria. Em uma pesquisa, a escrita do 

texto segue a premissa benjaminiana de montagem, um lugar de criação. 

Este ―mostrar‖ apresentado na obra de Benjamin me inspira a trazer os relatos das 

festas como imagens dialéticas, ou seja, como instantâneos que contém uma realidade. Busco 

narrar a minha experiência vivida nesses espaços, uma experiência única, mas que adquire 

efetivamente sentido quando transposta para este texto, não com o intuito de ser descrita como 

realmente foi, mas ganhando forma dada por minha compreensão, com o desejo de abrir para 

o leitor a possibilidade de continuidade. A narrativa não é a transmissão do puro em si da 

coisa narrada, não é uma informação ou relatório. ―Ela mergulha a coisa na vida do narrador 

para em seguida retirá-la dele. Assim se imprime na narração a marca dele, como a mão do 

oleiro na argila do barro‖. (BENJAMIN, 1994, p.205).  
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As narrativas que aqui apresento sobre as festas em que tive a oportunidade de estar, 

têm como objetivo convidar o leitor a um olhar compartilhado para esses eventos. 

Assim, trarei aqui um pouco de cada festa destacando o que, do meu ponto de vista, 

considero relevante para pensar a questão.  

Cabe ressaltar que muitas vezes fui surpreendida por situações que considerei 

importantes, e não necessariamente ocorreram exatamente no dia do aniversário, ou no 

momento da festa, mas as focalizo aqui por fazerem parte do contexto da comemoração. 

Outra questão que vale sinalizar se refere ao uso das imagens, que por diferentes 

motivos, não foi possível trazê-las em todos os relatos.  

 

 

4.3.1 A festa em casa / aniversário de 5 anos  

 

 

Bruno foi a criança que acompanhei em todos os seus aniversários. Ao longo de 4 

anos, participei de todas as festas que aconteceram em uma vila de classe média do Rio de 

Janeiro, onde ele mora. Acompanhei a preparação dos eventos, a escolha do tema e toda a 

organização. Os aniversários eram sempre marcados para às 16 horas. 

 

Imagem 109 - Crianças brincando na área externa. 
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Imagem 110 - Bruno soprando a vela. 

 
 

A primeira festa de Bruno de que participei foi a dos seus 5 anos. Os preparativos 

começaram na tarde do dia anterior, quando Bruno, a mãe, o pai, as tias, a avó e alguns 

amigos, dos quais eu fazia parte, enrolamos docinhos de nozes e brigadeiro.  

No dia da festa, cheguei antes para a entrevista. Enquanto conversava, a casa era 

arrumada pela mãe. Bruno conversou comigo, muito mais encantado com o gravador do que 

com as perguntas. O clima de comemoração estava no ar, porque os adultos, volta e meia, 

lembravam Bruno que aquele era o dia do seu aniversário.  

Eu me ofereci para ir à loja buscar o bolo, junto com o pai. Os pais tinham 

encomendado todo branco para que pudessem enfeitá-lo junto com o filho. Quando cheguei à 

loja, a atendente fez questão de explicar, enquanto embrulhava, que o bolo era simples assim 

por escolha da família. Repetiu várias vezes nunca ter visto aquilo, porque, na sua concepção, 

criança gostava de coisa colorida. Estava surpresa com aquele bolo todo branco. E insistiu 

sobre o que ela poderia fazer, já que tentou colocar uma coisinha em cima, mas disseram para 

ela para não colocar nada. Parecia indignada. Expliquei para ela que a criança ia enfeitar o 

bolo, junto com os pais, e finalmente ela pareceu convencida. Quando chegamos em casa, 

mãe, pai e filho se uniram na tarefa enfeitar o bolo.    

A escolha do tema da festa foi feita de acordo com o gosto do menino. Nessa época, 

Bruno costumava assistir junto com o pai, competições de regata, principalmente as de volta 

ao mundo e as de que Torben Grael (atleta para o qual ele torcia na época) participava.  

Assim, barquinhos de papel foram confeccionados pelos pais e ele para enfeitarem o bolo. Na 

camisa do aniversariante, a foto do seu barco preferido.  
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Hora da festa. As crianças e os pais começam a chegar. Presentes foram entregues ao 

aniversariante, crianças correram para o quarto de Bruno onde estavam os brinquedos.  

A casa foi enchendo e formaram-se pequenos grupos de crianças e de adultos. A 

ausência de música permitiu que todos conversassem, embora vez em quando fossem ouvidos 

gritos de crianças que corriam em grupo para diferentes cantos da casa. 

O espaço na frente da casa foi mantido sem carros para as crianças brincarem. Assim, 

eles se espalhavam pela área dos fundos da casa, pelo quarto e por toda a vila.  Pareciam 

estarem à vontade. A comida era servida a todos igualmente. Quando as crianças queriam 

mais cachorro-quente ou refrigerante, por exemplo, pediam a algum adulto que estivesse na 

cozinha.  

Na hora mais esperada, a dos parabéns, uma menina correu e apagou a luz, um adulto 

pediu para esperar até achar o fósforo para acender a vela. A vela, acesa e todos começaram à 

bater parabéns. O pai de uma criança ensaiou uma musiqueta em moda nas festas de 

aniversários: ―com quem será, com quem será, com quem será que o Bruno vai casar?‖. 

Envergonhado, o aniversariante gritou não. Todos riram e ele cortou o bolo. 

 

 

4.3.2 A festa em casa / aniversário de 6 anos 

 

 

Na festa do ano seguinte, a de 6 anos, o tema foi Planetas, porque Bruno estava 

estudando o tema na escola e mostrava-se muito interessado. Como era de praxe, no ano 

anterior, pai e filho enfeitaram o bolo, dessa vez pintando com guache bolas de isopor de 

diferentes tamanhos, formando os planetas.   

Neste ano, houve uma novidade: uma negociação sobre quem o menino realmente 

gostaria de convidar. Logo que as crianças começaram a chegar, o aniversariante resolveu 

tirar a camisa porque estava fazendo calor. Outros dois colegas também o acompanharam. 

Uma terceira criança, uma menina de 4 anos também queria tirar o vestido. Mas com ela a 

atitude da mãe foi diferente: embora a menina tivesse insistido muito, a mãe advertiu que era 

uma festa de aniversário e, portanto, seria necessário pedir autorização para a dona da casa.  

Outro grupo de crianças brincava com os presentes que estavam em cima da cama dos pais de 

Bruno. 
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Momentos depois, o pai do aniversariante pegou o violão e foi para o quintal. Formou-

se uma roda de adultos que cantaram algumas músicas e depois as crianças se juntaram ao 

grupo e tornaram-se a atração principal porque resolveram formar uma ―banda‖.  

Cantaram músicas que conheciam da escola, fizeram coreografias, com ―erros‖ e 

―acertos‖ definidos por eles próprios, enquanto os pais e outros convidados aplaudiam.  Neste 

aniversário, depois de bater os parabéns, enquanto Bruno cortava o bolo, um dos convidados 

perguntou de quem seria o primeiro pedaço. Ele respondeu que seria da mãe, e ela ficou muito 

feliz. No momento seguinte, hora mudou de opinião e disse que seria da avó. As pessoas riam 

da indecisão e novamente ele mudou de ideia e quis dar o primeiro pedaço ao pai. Depois de 

olhar em volta, pressionado pela expectativa dos presentes, decidiu finalmente que aquele 

pedaço seria dele. Sentou-se na cadeira e começou a comer a enquanto as pessoas riam. A 

mãe começou a servir os convidados. 

 

Imagem 111 - Hora de apagar a vela. 

 
 

Imagem 112 – Banda das crianças. 
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4.3.3 A festa em casa / aniversário de 7 anos 

 

 

No terceiro aniversário, o de 7 anos, Bruno não aceitou balões na decoração. Disse não 

estar mais na idade: ―eu sou pré-adolescente agora, tem coisas que passam da idade‖. O tema 

dessa vez, por escolha do menino, foi a viagem que fez ao México. 

A diferença, em relação aos outros aniversários, foi que nos outros, o tema se que se 

restringia ao bolo, passou a incluir a decoração com as fotos da viagem da criança e sua 

família ao México. Estas fotos foram colocadas em um painel atrás da mesa. Bolo, em forma 

de pirâmide, alusivo a visita que mais encantou Bruno na viagem. Um diálogo interessante 

entre mãe e filho se deu quando ela sugeriu que ele recortasse as fotos que seriam coladas no 

painel. Bruno se recusou e a mãe insistiu, afirmando que ele poderia recortar como fazia na 

escola. Ele atendeu e insatisfeito com o resultado fez a seguinte argumentação: ―mãe, em 

nenhum aniversário de casa tem coisa que criança recortou‖. A mãe riu e fez o trabalho. A 

decoração incluiu também os trajes da família. Pai, mãe e aniversariante usaram camisa 

típicas, trazidas do México.  

Tudo pronto, chegou a primeira criança. Bruno começou a brincar com ela, mas 

reclamou que só tinha um amigo. A mãe ponderou para ele ter calma e explicou que dali a um 

tempo outros amigos iriam chegar, pois havia outra festa de aniversário mais cedo e era 

natural que se atrasassem. A cada toque na campainha, Bruno corria para atender e abraçava o 

convidado. Cada presente que recebia, ele abria com alegria e abraçava pela segunda vez. A 

criança que chegava passava a integrar uma comissão de frente, e, juntamente com o 

aniversariante, corriam para recepcionar as outras crianças que chegavam.  

Em seguida, as crianças começaram a brincar, entrando e saindo da casa correndo. No 

quarto de Bruno, brinquedos espalhados por todos os espaços. Eram pedidos, a todo 

momento, refrigerante, doce e cachorro-quente. O som também ficou a cargo das crianças, 

foram colocados à disposição deles diferentes instrumentos musicais. No escritório da casa, 

cada um com seu instrumento, brincavam tocando todos ao mesmo tempo. Nesta fase, 

meninos e meninas passaram a integrar grupos diferentes. Eles jogavam futebol, e elas 

brincavam de desfilar, trocando de sapatos. Em outro momento, meninas brincavam de pique 

e meninos de totó. 

As crianças ficaram livres para escolher o que queriam, mas sob a supervisão dos 

adultos que se revezavam e mediavam algumas brincadeiras, quando solicitados. 
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Em determinado momento, a mãe de Bruno pediu para o filho chamar os amigos para 

bater parabéns. Bruno não gostou, e chateado, disse que ainda não era hora. A mãe 

concordou, esperou alguns minutos e novamente sugeriu reunir os amigos para bater 

parabéns. Bruno discordou, mesmo assim a mãe convocou os amigos que se postaram em 

volta da mesa. Bruno ficou zangado e foi para o quarto, os pais foram atrás para tentar 

convencê-lo. Algumas crianças o seguiram para saber o que estava acontecendo. Quando 

viram que a conversa era particular, voltaram à mesa para esperar, enquanto a mãe 

tranqüilizava Bruno dizendo que ninguém iria embora. Para animar o filho, ela perguntou as 

crianças se eles iriam embora depois dos parabéns, e a resposta unânime foi não.  

Aproveitando a reunião das crianças em volta da mesa, falei nunca ter visto 

aniversário sem parabéns. Perguntei as crianças o que iria acontecer se não tivesse parabéns. 

Um dos meninos respondeu que nada iria acontecer, parecendo surpreso com a pergunta. 

Outra menina, uma das mais novas do grupo, respondeu que ninguém poderia comer bolo. E 

depois de afirmar que não se pode comer bolo sem bater parabéns, fez um gesto de 

impaciência e desolação. 

À mesa, uma certa movimentação. Aproveitando a ausência do aniversariante, as 

crianças tentavam ocupar o lugar mais importante: atrás do bolo. Algumas vezes, duas 

crianças se apertavam ali, outras, se revezavam. Mas quase todas experimentaram aquele 

lugar.  Um dos meninos gritou que o lugar seria dele e completou dizendo que ele era o 

aniversariante. As crianças riram e continuaram no mesmo lugar. Eu insistia nas perguntas 

sobre o que iria acontecer e porque motivo Bruno não estava querendo bater parabéns. A 

menina, já irritada, gritou: ―Núbia para de fazer perguntas, você não está vendo que está todo 

mundo nervoso aqui?‖. Um menino respondeu que certamente iríamos ficar ali até amanhã e 

pronto. E continuou repetindo que iríamos ficar ―atéee, atéee...‖ e disse que nem sabia o 

tempo. Alguns adultos resolveram bater parabéns para ver se Bruno aparecia e nada. Dentro 

do quarto a negociação continuava. Um dos pais puxou uma música: ―Bruno, cadê você, eu 

vim aqui só pra te ver!‖.  Bruno finalmente apareceu. A mãe avisou que o filho tinha algo a 

dizer. Bruno disse que iria cortar o bolo, mas sem bater parabéns, porque não queria. O pai 

acendeu a vela, as crianças começaram a bater parabéns, mas Bruno gritou não, e lembrou que 

já tinha avisado que não queria. As crianças pararam. Bruno, então, apagou a vela que depois 

foi acesa, e acesa mais uma vez para foto. Em seguida, mais uma vez, e as crianças ajudaram 

a apagar. O bolo foi cortado, Bruno fez suspense, como era do seu feitio, sobre de quem seria 

o primeiro pedaço. Olhou para todos, não falou nada e, começou a comer o bolo. Todos riram. 
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Em seguida, ele saiu procurando alguém para dar o segundo pedaço, as crianças, em volta da 

mesa, foram pegando o seu pedaço de bolo e se dispersando.  

A festa continuou. Aos poucos, convidados foram embora. Eu ainda fiquei para 

conversar com Bruno sobre o ocorrido, enquanto ele conferia os presentes. Perguntei porque 

não quis bater parabéns, e a sua resposta: ―Porque quando canta parabéns, a festa acaba logo. 

Eu estava com sono, e se todo mundo fosse embora, eu ia ficar com mais sono ainda e ia 

dormir‖.  Perguntei qual o problema disso e respondeu que a festa estava muito legal. Quis 

saber, então, o que aquela festa teve de diferente das outras, já que nas outras ele sempre quis 

bater parabéns. Ele respondeu que naquela festa, ele estava fazendo 7 anos (frisou bem o 

número 7). Perguntei como é fazer 7 anos, o que muda. Ele lembrou que já havia me dito, e 

que mudam muitas coisas: ―Peso, altura, tamanho... e os trabalhos.‖. Rimos. Quando 

perguntei porque a gente tem que fazer uma comemoração para essas coisas, ele respondeu: 

―A gente está crescendo né? E fica mais esperto!‖ 

 

Imagem 113 - Brincadeira dos meninos. 

 
 

Imagem 114 - Brincadeira das meninas. 
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4.3.4 A festa em casa / aniversário de 8 anos 

 

 

No aniversário de 8 anos, coube a Bruno me ligar, ele mesmo, para me convidar para a 

festa. 

Ao telefone, perguntei qual o tema do aniversário, ele riu e respondeu que seria ele 

mesmo. A essa altura, repeti a pergunta dos anos anteriores, como era fazer 8 anos. Ficou 

quieto por um tempo, depois disse que não podia responder porque não sabia como era; não 

tinha feito 8 anos ainda. Perguntei sobre o bolo e respondeu que este ano, o bolo não teria 

tema, seria sem nada, só bolo. Já que estava completando 8 anos, não precisava ter nada. 

Desta vez, a lista de convidados foi inteiramente decidida por Bruno, estavam na festa 

somente os amigos que ele realmente queria. Percebi um número menor de crianças em 

relação ao aniversário anterior. 

Os colegas iam chegando, entregavam o presente e Bruno recebia e agradecia. 

Quando, no entanto, recebeu o livro que tanto queria, correu para mostrar à mãe enquanto 

repetia entusiasmado que não estava acreditando. 

Dessa vez, não houve discussão sobre os parabéns que aconteceu normalmente. Na 

hora de cortar o bolo Bruno foi perguntando a cada pessoa qual a cor preferida para pegar o 

prato na cor escolhida e foi servindo ele mesmo. A mãe cortava o bolo e ele entregava. 

 

Imagem 115 - À espera do aniversariante. 
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Imagem 116 - Crianças no quarto do aniversariante 

 
 

Imagem 37 - Brincadeira na vila 

 
 

 

4.3.5 A outra festa em casa / aniversário de 5 anos 

 

 

De outra criança, Amir, participei somente da festa de 5 anos, que aconteceu na casa 

da sua avó, em Salvador. A festa começou às 18 horas e não teve tema. Os convites foram 

feitos às crianças do bairro, informalmente, alguns dias antes. Os colegas da escola ainda 

estavam de férias.  

Amir ainda não fala, foi diagnosticado autista aos 2 anos de idade. Não participou dos 

preparativos da festa que, exceto o bolo, ficaram a cargo da família, avó, mãe, prima e eu, sua 

tia. 

A participação dele na confecção dos doces não foi incentivada, pois segundo a mãe, 

ele comeria todos os brigadeiros antes de começar a festa. Sobre o tema, particularmente no 

caso de Amir que ainda não se interessa, ela disse não valer à pena investir. Em outro 
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momento, justificou que o aniversário é mais para os outros do que para o aniversariante, e 

também não acreditava que Amir ―soubesse‖ que aquele era o dia do aniversário dele. Disse 

que valia a pena festejar por ser um momento bom para ele, mesmo sabendo que poderia não 

ter tanto significado para ele e ainda havia as cobranças das pessoas. 

Tudo é arrumado cuidadosamente sem a presença de Amir que só chegaria depois. 

Atrás da mesa, colado à parede, um grande cartaz colorido escrito ―Feliz Aniversário‖. Amir 

foi direto para o brigadeiro, que é o que ele mais gosta, mas o pai o advertiu que ainda não era 

hora de comer. A avó sugeriu que lhe desse um brigadeiro, pelo menos, e que isso não era 

nada demais. Amir comeu, saiu correndo e depois voltou. Dessa vez, queria pão de queijo e 

de novo foi advertido pelo pai e salvo pela avó que deu um para ele comer. Amir saiu 

visivelmente feliz e quando voltou foi abraçado pelo pai para impedir que ele chegasse perto 

da mesa. Amir disfarçou, passou a mão no glacê do bolo, lambeu e correu. Todos riram e o 

pai continuou tomando cuidado para ele não mexer no bolo antes dos parabéns.  

Uma criança chegou com um presente e tentou entregar ao aniversariante que não 

demonstrou interesse. A mãe recebeu o presente e agradeceu. O pai colocou Amir ao lado das 

outras crianças para tirar fotos, ele ficou por um tempo, mas logo saiu correndo.  Outras 

crianças foram chegando e formando pequenos grupos. No hall de entrada brincaram de roda 

e com alguns brinquedos do aniversariante. Amir também não se interessou pelo presente que 

eu lhe dei. Mas quando sentei e comecei a abrir, eu mesma, ele se empolgou, rasgou o papel, 

pegou o presente e saiu com ele dando sinais de ter gostado. A mãe brincou e perguntou ao 

filho se ele agradeceu e todos riram, pois sabiam que Amir não era de fazer agradecimentos 

formais. Ele sentou-se no sofá e ficou ali por um tempo brincando sozinho. As outras crianças 

se aproximaram e tentaram mexer no brinquedo, Amir não permitiu. As crianças se afastaram 

e só um menino insistiu em ficar ao lado dele.  

Percebi que as crianças conhecem Amir, compreendem seu jeito e não exigem dele 

atenção. Amir fez uma brincadeira habitual: ficou embaixo do forro do sofá, outra criança se 

aproximou e se juntou a ele. De vez em quando, Amir saía e voltava correndo e rindo muito. 

Na hora de bater os parabéns, Amir não quis ficar atrás da mesa para a foto. Com 

muita insistência, ele ficou, todos bateram parabéns e cantaram e Amir ria. O pai e as outras 

crianças ajudaram-no a apagar a vela do bolo. 
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Imagem 118 - Mesa para Amir. 

 
 

Imagem 119 – Brincadeira. 

 
 

Imagem 120 - Amir com o presente. 
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4.3.6 A festa do Pijama em casa / aniversário de 10 anos 

 

 

Outra categoria de festa em casa de que participei foi a Festa do Pijama, com a 

comemoração dos 10 anos de Dora, minha ex-aluna da educação infantil. Sua mãe sabia da 

pesquisa e me convidou para acompanhá-la nas compras para a festa. No ônibus me contou 

sobre o entusiasmo de Dora, e como não parava de perguntar euforicamente sobre os 

preparativos da festa.  

A mãe afirmou que teve que tranquilizá-la dizendo para a filha simplesmente ficar 

feliz e deixar o resto por conta dela, pois iria preparar tudo com muito carinho.  Durante as 

compras, a mãe comentou sobre a dificuldade de encontrar algo que não fosse vinculado a 

temas em voga. Andávamos, andávamos, mas sem sucesso. Optamos, então, por procurar 

coisas que fossem apenas coloridas, mas percebemos que estas tinham um custo mais alto. 

Então, decidimos por produtos enfeitados com bolinhas, sem nos preocuparmos com a cor.  

Depois, partimos para a escolha do que ficaria no saquinho-surpresa: doces, lápis coloridos, 

prendedores de cabelo etc. 

No dia da festa, que era somente para meninas, cheguei depois do horário 

estabelecido, às 17 horas. As meninas já estavam e correram para me abraçar gritando e 

pulando. Quando confirmei que ia dormir com elas, foi uma alegria só. Gritavam em coro: 

―ela vai dormir aqui, ela vai dormir aqui!‖. E fui colocar o meu pijama. Uma delas me 

perguntou se era verdade que eu fazia pesquisa sobre aniversário, eu respondi que sim e 

inclusive havia trazido o gravador para entrevistá-las.  

Reservei discretamente meu bloco de anotações para registrar coisas que me 

chamassem a atenção, e entreguei um presente para Dora. 

Algumas meninas estavam de pijama e outras, de "baby doll". A mesa estava arrumada 

com o bolo no centro, feito pela mãe, assim como docinhos. Havia também balões e 

saquinhos-surpresa. Uma convidada levou uma luva comprida até o cotovelo, que fez sucesso 

entre as meninas: todas queriam experimentar.  

Outras atividades da festa eram as brincadeiras no computador, como por exemplo, a 

de DJ: uma escolhia o clip, outra colocava para tocar e todas dançavam.  

Depois, mudaram para a brincadeira do Karaokê (era na realidade um microfone sem 

fio que não funcionava e que elas usavam para acompanhar a música). No repertório Bruna 

Karla e Aline Barros (cantoras gospel); Lemonade Mouth (filme musical); Bruno Mars 

(cantor americano). A música ―Sou eu‖ de Fiuk e a música ―Amar não é pecado‖ de Luan 
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Santana, foram repetidas à exaustão, assim como o Clip da banda Rebeldes que, todas, com 

exceção de uma, queriam cantar.  

Os pais de Dora e de uma das convidadas se recolheram no quarto para conversar. 

Nesse momento, eu fiquei na sala com as meninas, única adulta do grupo. As meninas 

corriam por toda a casa fazendo muito barulho, pareciam ocupar todos os espaços. Em alguns 

momentos, conversamos sobre namoro, amizade, amigos da escola, lembranças de quando eu 

era professora delas, há cinco anos. Depois, o pai de Dora trouxe um telescópio e ficamos 

olhando as estrelas pela janela, comemos cachorro- quente enquanto jogávamos banco 

imobiliário.  

Quase meia noite, os pais de Dora e um outro casal resolveram que estava na hora de 

preparar as ―pistas‖ para a ―caça ao tesouro‖, uma caixa de chocolate. As crianças se 

divertiram muito com a brincadeira, e passavam tão estabanadamente por mim que quase fui 

derrubada. Finalmente encontraram o ―tesouro‖ e foi uma felicidade só. 

 

Imagem 121 - Entrevistando as crianças na festa do pijama. 

 
 

Imagem 122 - Pistas para o caça tesouro. 

 
 

Depois, batemos parabéns e sentamos todas em roda, no meio da sala, para começar a 

entrevista. Todas pareciam animadas para aquele momento. Liguei o gravador e começamos a 
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conversar
19

. Dentre tantos assuntos, falamos sobre o que significava fazer aniversário para 

elas, sobre a festa, os temas preferidos, os motivos dessa preferência e relembramos outras 

festas, das quais eu também havia participado como professora de quase todas elas. Um dos 

momentos mais interessantes foi quando, falamos sobre lembrancinhas que são oferecidas em 

aniversário e uma das meninas declarou que são importantes para marcar uma data especial 

para a pessoa. Outra afirmou que, assim como o aniversariante, os convidados também 

precisam estar felizes e recordou muito satisfeita o ímã de geladeira, que foi dado como 

lembrancinha do seu aniversário, e ela viu naquele dia, no quarto de Dora, provando que a 

lembrancinha era uma forma de marcar datas. 

Terminada a entrevista, já estávamos com sono. Aos poucos, fomos colocando os 

colchões no meio da sala, onde dormimos todas. 

 

 

4.3.7 A festa no salão de beleza / aniversário de 9 anos 

 

 

A festa de aniversário dos 9 anos de Clarice aconteceu no segundo andar de um salão 

de beleza no shopping Iguatemi no Rio de Janeiro. Também nesta, cheguei pouco depois do 

início, às 14 horas.  

Como já era conhecida dos aniversários de outras crianças deste grupo, quando 

cheguei ao salão, uma menina que estava sentada, escovando o cabelo, me olhou e disse ter 

levado um susto, pois achou que Bruno estaria comigo, e aquele aniversario era exclusivo 

para meninas. Eu perguntei sobre um garoto que cortava o cabelo naquele momento, e a mãe 

da aniversariante explicou que ele podia por ser o irmão mais novo da aniversariante. Outra 

criança completou dizendo que ele tinha apenas 5 anos. 

A maioria das meninas já estava lá, todas sentadas fazendo os cabelos e pintando as 

unhas. Perguntei se poderia tirar fotos, a mãe me autorizou, inclusive a usar as imagens neste 

estudo. 

No salão, balões coloridos e doces. O bolo era rosa e tinha como tema maquiagem. 

Não levei presente, mas deduzi que deveriam estar guardados em um espaço reservado, pois 

havia uma sala a que somente a mãe e os funcionários do salão tinham acesso.  

                                                 
19

 Outros fragmentos dessa conversa estão presentes no capítulo dedicado às entrevistas. 
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A mãe da aniversariante me apresentou à avó de Clarice como alguém que pesquisava 

sobre aniversário. A avó me pediu segredo sobre a sua presença ali, pois não queria aparecer 

nas fotos. Achei inicialmente, que era para não ser vista em público pintando os cabelos, pedi 

desculpas e disse que poderia esperar até o serviço ser finalizado. Pouco depois, ela explicou 

as razões reais para não querer ser vista, e entendi quando ela riu e disse que o motivo da 

objeção era ser contra a comemoração de um aniversário de criança em um salão de beleza. 

Perguntei por que e ela disse que considerava aquilo um incentivo para as meninas ―andarem 

na esteira do consumo‖. Apontou para as meninas e disse não ter cabimento uma coisa 

daquelas: meninas com aquela idade se "produzindo" daquele jeito. Um cabeleireiro 

interrompeu a conversa para perguntar qual o serviço que eu ia fazer. Eu agradeci e disse que 

não iria fazer nada. Ele me ofereceu uma ―hidrataçãozinha‖, pelo menos. Eu respondi que 

não. Ele insistiu sobre fazer as unhas, e quando recusei, ele me perguntou se eu tinha certeza, 

pois na opinião dele, eu estava precisando. Eu ri para que percebesse que realmente não ia 

fazer nenhum serviço. Ele ainda insistiu dizendo que eu era boba em não aproveitar e 

finalmente desistiu. 

Quando cheguei à festa do salão, já tinha sido informada por uma das mães que levou 

a filha até o local, de que, mais tarde, haveria outra festa, no interior de uma limusine e a 

aniversariante, Giovanna, amiga de Clarice estava ali. 

Outra mãe presente, me explicou que as mães das duas aniversariantes daquele dia 

combinaram para emendar uma comemoração na outra e o aniversário de uma, no salão de 

beleza, ficou sendo a preparação para o aniversário da outra, na limusine.  

Contei 12 crianças de 8 e 9 anos. Três delas faziam escova no cabelo, enquanto três 

pintavam as unhas das mãos, duas pintavam as dos pés, quatro esperavam, pacientemente, a 

própria vez. O barulho dos vários secadores eram ensurdecedores. Primeiro, era escovado o 

cabelo, depois, pintadas as unhas. Um longo processo, já que secar as unhas das mãos e dos 

pés demandava mais tempo ainda.  

Durante um período de pelo menos 35 minutos para a realização dos serviços, as 

meninas quase não conversavam, ficavam sentadas assistindo as outras serem arrumadas. 

Conforme iam ficando prontas, elas iam se juntando e comentando sobre os serviços. 

Nenhuma das crianças questionou a minha presença na festa. Uma delas até pediu que eu 

ajeitasse o seu modelo tomara-que-caia, durante a pintura de suas unhas das mãos. 

À medida que eram liberadas, formavam grupos. A mãe da aniversariante trouxe um 

grande estojo de maquiagem e entregou a filha para maquiar as amigas. Formaram-se três 

grupinhos: um, ficava se maquiando; outro, a frente do espelho admirava os cabelos 



207 

 

escovados enquanto conversavam; e outro, se divertia no computador de mão (DS) com um 

jogo chamado ―cabeleireiro‖, que possibilitava a escolha de vários cabelos, a maquiagem de 

um rosto, incluindo ainda a exibição de uma mão para pintar as unhas. 

Algumas meninas começaram a correr pelo salão, brincando de pular umas nas costas 

das outras. Uma funcionária parou e disse que ali não era lugar para aquilo, e perguntou se as 

meninas perceberam que ali não era lugar de correr. Acrescentou que as meninas eram 

princesas e que princesas não se comportavam daquele jeito. O grupo advertido correu para 

uma cadeira que estava em frente ao espelho, e todas as cinco se acomodaram nessa mesma 

cadeira. Olhavam no espelho e conversavam sobre os cabelos. Uma outra convidada adulta 

apareceu e disse que elas estavam lindas, parecendo umas princesas, mas princesas não 

ficavam amontoadas daquele jeito. Perguntou se elas concordavam que princesas tinham 

outro comportamento. E mostrou que ali havia outras cadeiras e sugeriu sentassem uma em 

cada uma. Algumas meninas obedeceram. 

Enquanto observava, notei um mal-entendido entre três meninas e me aproximei. Uma 

delas estava muito chateada com Giovanna, a aniversariante da limusine, porque ela não havia 

lhe entregue o convite do aniversário. 

Giovanna tentava explicar, lembrando que ela estava convidada, portanto, não tinha 

problema. A outra criança respondeu, no entanto, que a questão foi não ter recebido "aquele" 

convite. Pela indignação da menina, este parecia ser muito especial, pois visivelmente 

aborrecida, segurava o convite, que pertencia a outra criança, enquanto pedia explicações e 

repetia: ―Eu queria ―este‖ convite!‖. A dona do convite, muito séria, pegou de volta o convite, 

calmamente, e guardou com todo cuidado na bolsa. Perguntei o que estava acontecendo e 

Giovanna me explicou: ―É porque ela queria um convite, mas não fiz pra muita gente, porque 

eu escrevi tudo com a minha mão e se eu fizesse pra todo mundo ia ficar doendo‖.  Eu pedi, 

então, para ver o convite, enquanto Giovanna continuava se desdobrando em explicações. Ela 

mostra o envelope, depois o cartão escrito e depois a ―foto‖ que ela colou (um recorte de 

revista), por que o tema da festa dela seria das ―Monster High
20

‖. Alguém as chama e elas 

saem. Peço para fotografar o convite.  

Depois, sentei perto do grupo da maquiagem para conversar com a aniversariante. No 

meio da conversa, outro grupo e uma das meninas cruzando os braços e jogando os cabelos 

para trás, pergunta quantos anos as outras achavam que ela parecia ter com aquele cabelo 

escovado. Uma das amigas pensa e responde 12 anos. A que fez a pergunta fica insatisfeita e 

                                                 
20

 Linha de bonecas criada pela Mattel em Julho de 2010. Os perfis são inspirados em histórias de terror e 

ficção científica. Fonte: Wikipédia livre. 

http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-440629943-bonecas-monster-high-modelos-variados-no-brasil-mattel-_JM


208 

 

diz que ela está mentindo, pois ela aparentaria ter, no mínimo, 15. Duas outras meninas se 

juntam ao grupo e uma delas fala tocando o cabelo da outra: "você não mudou muito de idade 

com esse cabelo escovado, ainda parece que tem 8 anos". A que foi alvo do comentário ficou 

calada. Outra criança passa as mãos no cabelo da que estava na ―berlinda‖ e explica que é 

porque ela já tinha cabelo liso, assim como o dela próprio (autora do comentário) e, por isso, 

elas faziam escova e não pareciam mais velhas.   

Os grupos retomaram seus lugares e continuaram a conversa. Uma das meninas falou 

que achava aparentar 13 anos; e a outra, afirmou ter certeza de parecia ter muito mais. 

As crianças se revezavam na maquiagem. Todas já estavam maquiadas com sombra, 

geralmente azul, batom rosa, blush, rímel. Algumas nem se preocuparam com o excesso, 

mostravam-se satisfeitas com o resultado.  

Chegou a vez da mãe da aniversariante se sentar para ser maquiada. A filha começou a 

maquiar a mãe e esta chamava a atenção da filha, o tempo todo, para o excesso de sombra e 

de blush. Um pouco impaciente, a mãe pediu que a filha se apressasse, pois o tempo estava 

passando, e elas ainda iriam a outro aniversário – o da limusine. 

Finalizada a maquiagem, a mãe constatou, ao se ver no espelho, que a filha tinha 

exagerado e falou rindo que estava parecendo uma palhaça. Todos riram enquanto ela retirava 

o excesso com um lenço, enquanto se desculpava carinhosamente com a filha por ―desfazer‖ o 

seu trabalho. 

A mãe se dirigiu à sala reservada e voltou com sacos de pipoca, demonstrando 

preocupação com o fato de as meninas não estarem comendo nada e muitos doces nem terem 

sido tocados. A mãe pegou o carrinho de acessórios de cabelo, utilizado para dispor os doces 

e colocou no meio do salão para as meninas se servirem, trazendo também cachorro-quente e 

refrigerante.  Depois perguntou quem já havia terminado, pois queria organizar para bater os 

parabéns.  

As crianças se reuniram em volta do carrinho onde estava o bolo e bateram parabéns. 

Clarice cortou o bolo e saiu correndo à procura da mãe para entregar o primeiro pedaço. A 

mãe ficou muito feliz e disse que precisava registrar aquele momento.  Pediu para filha 

segurar outra vez o pratinho e me pediu para fazer uma foto.  Obedeci, ela agradeceu e foi 

buscar as lembrancinhas para entregar às meninas. Trouxe vários potinhos plásticos em forma 

de brigadeiro e começou a distribuir. Depois pediu para Clarice entregar os brindes: bolsinhas 

coloridas. Cada menina podia escolher um brinco. Uma menina me pediu para colocar em sua 

orelha, um par de brincos. Enquanto colocava, escutei ela falar para as colegas que havia 

adorado a bolsinha, pois dava até para fingir que ali dentro tinha um celular.  Depois, elas se 
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reuniram para trocar os esmaltes que vieram dentro da bolsinha. E começaram a se arrumar 

pois estava na hora de ir para a festa na limusine.  

Clarice entrou na sala reservada para trocar de roupa, e depois de alguns minutos saiu 

com um vestido preto e segurando um par de botas. A mãe perguntou se ela precisava mesmo 

ir com aquela bota, quase até os joelhos. Clarice hesita um pouco. A mãe diz que acha que 

não combina. Clarice olha para o par de botas e desiste.  Calça um sapato baixo, mas leva a 

bota em uma sacola, pois pode mudar de ideia. As outras meninas começam a calçar os 

sapatos, pois estavam esperando as unhas dos pés secarem. Outra mãe já havia feito contato 

com a mãe da aniversariante da limusine, lembrando da minha pesquisa e pergunta se eu 

gostaria de participar. Eu aceito e desço com o grupo. A mãe de uma das meninas que veio 

buscar a filha para levar à próxima festa, confirmou que a mãe de Giovanna permitiu que eu 

participasse também. Aceitei e fui. 

 

Imagem 123 - Escovando o cabelo. 
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Imagem 124 - Brincando de DS. 

 
 

 

4.3.8 Festa na limusine / aniversário de 9 anos 

 

 

Quando chegamos à casa de Giovanna, a aniversariante, duas outras meninas já tinham 

chegado para a festa, marcada para às 16h30min. Chegamos um pouco atrasadas e ficamos 

esperando na portaria as crianças subirem ao apartamento para terminarem de se aprontar e 

encontrarem as outras que já haviam chegado e estavam aguardando. 

Quase meia hora depois, as meninas desceram. A maioria maquiada e com acessórios 

nos cabelos. Duas usam bota: uma, preta; e a outra, brilhante, cor de prata. Clarice continuava 

de sapatos baixos. Só uma estava de tênis e outra, de saltinho. 

As crianças levavam bolsas coloridas, xales, marabus coloridos etc. Giovanna 

segurava alguns CDs entre eles, um da banda "Carrossel" e outro da "Barbie". Uma das 

meninas pede para Giovanna, não levar o CD da Barbie, pois ela odiava por ser de "criança 

pequena". Giovanna diz que vai levar porque ela gosta.  

Perguntei às meninas sobre o que iria acontecer na limusine, já que algumas haviam 

participado de outras festas como aquela. Uma delas me explicou que a limusine percorria a 

orla e parava em alguns pontos da zona sul e acrescentou: ―Tem uma hora, que a gente para 

na frente do Copacabana Palace para tirar foto".  
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As meninas estão eufóricas enquanto esperamos pelo "carrão". Depois de 

aproximadamente vinte minutos, uma limusine rosa - choque dobra a rua chamando a atenção 

dos passantes. Algumas pessoas saíram à porta para olhar e outras apareceram nas janelas dos 

prédios para acompanhar a entrada das meninas. Fiquei impressionada, tanto com a pompa da 

limusine, quanto com o entusiasmo das meninas, que pulavam e gritavam diante daquele 

enorme carro que fechou a rua para elas entrarem, enquanto tirávamos fotos. 

O motorista, de terno e gravata, conduziu as meninas até a porta do carro, 

organizando-as em fila. Outra fila, dessa vez, de carros se formou atrás da limusine. Todos 

esperaram calmamente. A mãe de uma das meninas chamou atenção para o fato de as pessoas 

estarem sendo compreensivas, pois esperavam calmamente sem buzinar. Realmente, ninguém 

buzinou uma única vez ou demonstrou estar impaciente com a demora do trânsito. 

 Entrei na limusine para tirar algumas fotos, e, no interior, havia um clima de boate: 

luzes coloridas se moviam de vez em quando. Também por dentro o carro era todo rosa. Uma 

grande TV ao fundo exibia um clip do cantor Michel Teló. As crianças pareciam muito à 

vontade, iam pegando os doces, comendo e conversando. Notei que não havia bolo, o que foi 

confirmado pela mãe. Também não vi saquinhos-surpresa ou lembrancinhas, e nem qualquer 

criança com presente. Não pude acompanhar o trajeto, mas deduzo que, se não havia bolo, 

não deve ter havido parabéns.   

A mãe da aniversariante entrou na limusine, o motorista fechou as portas e o carro 

seguiu acompanhado pelos olhares de todos nós. 

 

Imagem 125 - Chegada da limusine. 
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Imagem 126 - Fila para entrar. 

 
 

Imagem 127 - Acomodação das meninas na limusine 

 
 

 

4.3.9 A festa na praça / aniversário de 4 anos 

 

 

Esta festa, do menino Sol que comemorava seus 4 anos e aconteceu na praça Xavier de 

Brito na Tijuca, a partir das 15 horas.  

Sua mãe criou um evento no Facebook
21

 chamado ―4 anos de Sol‖ e, sabendo da 

pesquisa, me enviou o convite. Como eu ainda não conhecia a criança, entrei na rede social, 

mas na foto postada ele estava fantasiado de Homem Aranha, com uma máscara que lhe 

                                                 
21

 Convite online, compartilhados com algumas pessoas no Facebook – site e serviço de rede social - onde é 

possível colocar todas as informações necessárias sobre um evento, como local, data, hora, o que é preciso 

levar etc. Além de saber previamente quem poderá ou não comparecer. 



213 

 

cobria todo o rosto. Mas, descobri, no entanto, um link que dava acesso a um vídeo de Sol no 

quarto dele, sentado na cama, convidando os amigos para o aniversário – intitulado ―O 

cardápio da aventura‖. Além de convidar, Sol anunciava minuciosamente o cardápio da festa. 

Primeiro, as coisas de comer, depois, as de beber. Em alguns momentos ele esquecia e a mãe 

falava baixinho e ele repetia. A certa altura, a mãe fala ―sacolé‖. Ele repete, mas 

imediatamente muda de ideia e lembra que não pode, pois está tossindo. A mãe pondera que, 

no dia do aniversário, ele pode não estar mais. No final da gravação, ele pede para ver o 

vídeo. 

No dia da festa, quando cheguei à praça, a mãe de Sol já arrumava o espaço. Tudo foi 

feito por ela: bolo, doces e muitas frutas. O tema do bolo era Homem-Aranha. Por causa do 

tempo frio e do vento, o bolo ficou coberto até a hora de bater parabéns. 

Foram chegando crianças e fitas laranja eram amarradas nos punhos para dar direito às 

brincadeiras de andar a cavalo e a piscina de bolas (atividades tradicionalmente 

comercializadas nessa praça). 

 A mãe me explicou que, para realizar o aniversário naquela praça, foi necessário pedir 

autorização na prefeitura.  

 Sol chegou com a avó e outras crianças e começaram a brincar na praça.  Uma mãe 

que levou o filho, entregou um presente para Sol e, em seguida, perguntou à mãe do 

aniversariante se a criança podia abrir o presente, o que foi autorizado. A mãe de Sol se 

aproxima e admira o presente com ele chamando atenção para os detalhes e afirmando que a 

amiga havia acertado. 

Os adultos conversavam enquanto as crianças brincavam. Algumas vezes, as crianças 

deixavam os brinquedos, vinham pedir alguma coisa para comer e voltavam.  

Apesar do frio, tudo transcorreu muito tranquilamente. Não eram muitos os 

convidados nesse evento. No local da festa só ficaram praticamente os adultos e Sol, entretido 

com o seu brinquedo novo e se servindo de salgadinhos. As outras crianças, praticamente não 

saíram dos brinquedos da praça, na hora dos parabéns.  

Depois da festa, no outro dia, a mãe de Sol escreveu sobre o aniversário no evento do 

Facebook: ―Outro dia desses estava eu lendo os meus escritos quando o Sol era um bebezinho 

e já se passaram muitos anos. Havia me esquecido de tanta coisa! Até da sua cisma com a 

lanterna e com as botas mesmo nos dias mais quentes, parecia um pequeno aventureiro 

carregando a lanterna para cima e para baixo até na hora de dormir. Hoje conversamos, ele me 

diz que me ama e que quer ser igual a mim. ―O que será de amanhã? Não faço a mínima ideia. 

Ok, tenho uns chutes, mas sei que muito ainda vem para o meu, nosso coração aquecer. 
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Revejo sempre nos aniversários amizades eternas e vocês novamente estavam lá, rindo, 

brincando, cantando... amo vocês! Antes de dormir, com os olhos quase fechando, Sol me 

agradeceu e disse "sabe, mãe, eu gostei muito.... Eu gosto muito do pessoal" rsrs "Eu também 

Sol!" Obrigada, viu? Desse dia não esqueço jamais! É nozes!‖ 

 

Imagem 128 - Mesa de Sol. 

 
 

Imagem 129 - Sol na mesa do bolo. 

 
 

Imagem 130 - Sol soprando a vela. 
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4.3.10 A festa no playground / aniversário de dois irmãos: 8 e 4 anos 

 

 

Dessa vez, a festa de aniversário foi dos meio-irmãos, Kauã, 4 anos e Larissa, 8, no 

play-ground de um prédio de classe média no Rio de Janeiro, às 16 horas.  

O espaço foi organizado especialmente para o evento. Alguns brinquedos - pula-pula 

inflável, cama elástica, piscina de bola modelo casinha, gangorra de cavalo, escorregador - 

compuseram o cenário. 

Em um dos cantos, duas grandes mesas em forma de L: uma enfeitada com o tema do 

Ben 10
22

 e a outra, da Mary Aristogatas
23

. As crianças corriam de um lado para outro, se 

alternando nos brinquedos e a própria família servia os convidados. Cada presente recebido 

pelos aniversariantes era levado para a cozinha do play. 

Em outro espaço, uma animadora fantasiada com roupas coloridas, fazia brincadeiras 

com um pequeno grupo de crianças. De vez em quando, eram feitas fotografias. 

Algumas crianças, 12 no total, sentadas no chão, de frente para a animadora que estava 

em pé e organizou uma disputa entre meninos e meninas. Para a brincadeira, um jogo da 

memória foi afixado um painel grande com vários quadrados numerados de 1 a 20 que 

giravam sobre eles mesmos, e o verso dos quadrados era um desenho animado. Nos desenhos 

- Rei Leão, Pato Donald, Pateta, Pica-Pau, Hello Kitty, Mickey Mouse, Meninas Super 

Poderosas, Minnie, Dálmatas e Luluzinha.  

O jogo consistia no seguinte: a animadora mostrava a frente do painel, as crianças 

olhavam por alguns segundos e, em seguida, o painel era virado. Depois, escolhia um menino 

ou uma menina para dizer um número, um de cada vez. A criança escolhida tenta acertar os 

desenhos correspondentes ao mesmo número. A cada acerto, assinalava-se ponto para as 

meninas ou para os meninos, comemorado ruidosamente pelas crianças e pela animadora. 

Esta gritava: "ponto para as meninas!" ou "ponto para os meninos!"  

Na brincadeira seguinte, de adivinhação, as crianças, sentadas no chão, tinham que 

ouvir a música que o DJ tocava e adivinhar o filme correspondente - Rei Leão, Ariel, Shrek, 

Procurando Nemo, A Branca de Neve, Pica Pau, Os Incríveis. A reação das crianças era a 

                                                 
22

 Ben 10 é uma animação americana baseada em animes japonês. Estreou em 2005. Fonte: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ben_10. 

 
23

 Animação que mostra uma família de gatos da alta sociedade francesa que, com a ajuda de um gato de rua e 

sua turma, tentam achar o caminho de casa depois que são sequestrados pelo mordomo de seus donos. Fonte: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ben_10. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ben_10
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ben_10


216 

 

mesma da brincadeira anterior: gritos e agitos sem se levantarem do chão. Quando as crianças 

levantavam, a animadora pedia que sentassem.  

Terminadas as atividades de animação, a mãe de Larissa chamou todos para uma 

brincadeira e gritou para mim: ―Núbia, você que está pesquisando aniversário, vem aqui ver 

isso, tudo a ver, você vai adorar!‖ Algumas pessoas me olharam curiosas, enquanto as 

crianças se sentavam no chão para observar, dessa vez, brincadeiras para adultos.  

Nesse momento, chamada para participar, declinei, mas fui puxada pelo braço pela 

mãe, enquanto o animador gritava ao microfone: ―vem pra cá, vem pra cá‖. Eu disse que não 

poderia participar por estar ali na condição de pesquisadora, e daí, precisava ficar só 

observando. 

Então, todos nos dirigimos para um espaço maior. Ao som da música de abertura do 

programa de Silvio Santos, exibido no SBT aos domingos, surge um animador caracterizado 

com roupas do apresentador e todos batem palmas, no ritmo da música e cantam: ―Ritmo, é 

ritmo de festa‖. O animador chama os pais das crianças aniversariantes: ―Vem pra cá, vem pra 

cá, papai e mamãe‖ e pede que a mãe escolha quatro mulheres do ―auditório‖, e o pai, quatro 

homens. 

 A cada pessoa chamada, o animador escolhia um codinome, de acordo com as 

características físicas ou a roupa que a pessoa estava vestida: "Dudu Nobre, vem pra cá; Mara 

Maravilha, vai pra lá; Hebe Camargo, vai pra lá; Marlene Matos, vai pra lá; Fenômeno, vem 

pra cá; Sonia Lima, vai pra lá" etc. Pergunta a cada um: ―Caravana de onde?‖, as pessoas 

respondem o nome dos bairros onde moram, e o animador pede ―uma salva de palmas‖. As 

pessoas riem, a música aumenta e todos batem palmas e cantam: "Ritmo, é ritmo de festa‖.  

O animador continua: ―você vem pra cá, você vai pra lá, música, maestro! É ritmo, é 

ritmo de festa!" e explica que a primeira ―prova‖ seria descobrir que música o DJ estava 

tocando. A música era tocada de trás pra frente e se um homem acertasse ele gritava "ponto 

para os homens", se o acerto era de uma mulher, gritava "ponto para as mulheres".  

Na prova seguinte, a pedido do animador, trouxeram duas mamadeiras cheias de 

cerveja, e foram entregues uma, para um homem, e outra, para uma mulher. Ao comando do 

animador, os dois levavam a mamadeira à boca ao mesmo tempo, enquanto as pessoas 

gritavam batendo palmas: "chupa, chupa!" As crianças riam muito, enquanto os competidores 

se esforçavam para terminar a bebida, um primeiro do que o outro. 

 Depois, a última ―prova‖: um grupo de costas para a ―plateia‖, cada convidado recebe 

uma máscara de bicho. Começa a música ―passarinho quer dançar, o rabicho balançar, porque 

acaba de nascer tchu tchu tchu  tchu...‖ O grupo começa a dançar, e se vira de uma só vez ao 
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comando de "Silvio Santos", acompanhando a coreografia com o balanço de braços e pernas, 

e girando.  

É hora, então, de bater parabéns e todos se reúnem em volta de duas mesas, com um 

bolo para cada aniversariante. Depois dos parabéns ―tradicional‖ é cantado os parabéns da 

Xuxa. São distribuídos brindes às crianças - um saquinho com diferentes doces, e aos adultos, 

uma pequena bomboniere de vidro com um pedaço de bolo e brigadeiros. 

 

 

4.3.11 A outra festa no playground / aniversário de 1 ano 

 

 

A segunda festa em playground foi a comemoração do aniversário de 1 ano de 

Fernando Antonio, em um prédio na Barra da Tijuca, também com início às 16 horas. 

O tema era Hi-5
24

. Logo na entrada, uma TV de 50 polegadas que exibia um programa 

sobre o respectivo tema. À frente da TV, várias almofadas coloridas sobre um tapete e 3 

espectadores mirins.  

Em outro espaço, a mesa com o bolo. Os presentes eram sempre entregues à mãe do 

aniversariante. 

Quando a mãe veio nos receber com a criança no colo, o menino ficou me olhando 

fixamente. A mãe, então, comenta que ele estava gostando de mim porque eu parecia muito 

com Karla e apontou para a parede onde havia uma foto da "heroína", uma das personagens 

do Hi-5. O salão estava todo enfeitado com fotos dos rostos dos membros do Hi-5.  

Percebi que a maioria dos convidados era adultos. Mas foi preparado um espaço para 

as crianças: um parquinho com escorrega e labirinto; e outros brinquedos, cada um a cargo de 

uma jovem que ajudava as crianças a brincar.  A maioria delas, da mesma faixa etária do 

aniversariante, incluindo algumas de colo. Tudo era muito silencioso. Éramos servidos às 

mesas ou nos dirigíamos ao carrinho de cachorro-quente preparado por um encarregado. O 

programa era repetido automaticamente e chegou um momento que nenhuma criança prestava 

mais atenção, mas a TV continuava ligada. 

Uma das convidadas, que chegou bastante atrasada, sentou-se, olhou em volta, 

observando a decoração e acintosamente perguntou pelo animador e se só tinha aquela TV 

ligada. E continuou dizendo nunca ter visto festa infantil sem animador. 

                                                 
24

 Hi-5 Série de TV infantil australiana, criada em 1998, com música e movimentos. Os jovens apresentadores 

cantam, dançam, ensinam a fazer sons diferentes e contam histórias. Fonte: Wikipédia livre.  
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As crianças se divertiam, sempre acompanhada dos pais - ou do pai ou da mãe -  

mesmo com a presença dos monitores. Ao final da festa, reunimo-nos para bater parabéns em 

volta da mesa seguindo o mesmo ritual, primeiro, os parabéns tradicional, e depois os 

parabéns da Xuxa. 

 

Imagem 131 - Hora de apagar a vela. 

 
 

 

4.3.12 A festa na casa de festa / aniversário de 4 anos 

 

 

A festa de aniversário de Arthur, 4 anos, em uma casa de festa situada em um bairro 

de classe média da zona norte do Rio de Janeiro, iniciou-se às 17 horas.  

À porta, uma recepcionista recolhia e guardava os presentes. A casa de festas era 

ampla. Na entrada, do lado direito, um fraldário com um berço; depois, uma sala com três 

computadores conectados à internet, uma máquina de jogos eletrônicos e jogos de mesa. Na 

área externa, uma cesta de basquete; uma escada de acesso a um trenzinho que transportava 4 

crianças e girava em volta do teto da casa; piscina de bola com trampolim acionável, carrossel 

com cadeiras giratórias, e o "soco", um aparelho para medir a potência dos socos de adultos.   

Também na área externa, uma grande mesa enfeitada com o tema do Ben 10, onde mal 

se via o bolo, perdido entre tantos bonecos. Garçons e garçonetes serviam o bufê. Uma grande 

escada dava para uma quadra de futebol, um touro elétrico, e para outros brinquedos que 

poderiam também ser usados por adultos. Algumas crianças estão fantasiadas, conforme 

sugestão do convite: Minnie, Michael Jackson, Noiva Cadáver, Bruxa, entre outros.  

Nos fundos, um teatro onde o bufê servido era especial para as crianças - pizza; 

cachorro-quente; pipoca e refrigerantes. Depois que as crianças comeram, o animador chamou 

para o ―Desfile dos Artistas‖: ―vamos lá, meninas, direto de Milão, vamos lá Gisele 
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Bündchen". Cada criança desfilava ao som de uma música diferente e as meninas 

exageravam, imitando o gestual de modelos profissionais. Em fila, esperavam a vez, enquanto 

os pais, em volta, aplaudiam. 

Depois o animador chamou alguns casais para participar de brincadeiras. Cada casal 

tinha que criar uma forma de estourar a bola de soprar sem utilizar as mãos, e o mais rápido 

seria o vencedor. Em seguida, todos são convocados para o teatro onde foi organizada uma 

"discoteca dos artista": crianças e adultos dançam juntos a música ―Hoje é festa, lá no meu 

apê‖, do cantor Latino. 

Na atração seguinte, só as mulheres são convocadas para dançarem a música da novela 

―Caminho das Índias‖, então exibida pela Rede Globo. Vários lenços coloridos são 

distribuídos, elas sobem ao palco, as cortinas se fecham para que elas se fantasiem com os 

lenços. Enquanto isso, algumas músicas são tocadas e o animador incentiva a plateia. Olhando 

pelo canto da cortina, pergunta se as "indianas" estão prontas e elas respondem que ainda não. 

O animador, então, fala para os convidados que as mulheres estavam ficando cada vez mais 

lindas, e logo começaria o "grande show, Caminho das Índias". 

As cortinas se abriram ao som da música de abertura da novela, ―Kajra Re‖. Mulheres 

e meninas começam a dançar como as "indianas", mexendo os braços e a cabeça, tudo é 

filmado e fotografado por um profissional e por convidados. Depois, muda o tema mas repete-

se a dinâmica com os homens, que também recebem fantasias e têm um tempo para se 

caracterizar. As cortinas se abrem e eles dançam ao som das músicas do cantor Michael 

Jackson: ―Thriller‖ e ―Billie Jean‖. Por último, todos dançam ao som da música ―Você não 

vale nada‖, do grupo Calcinha Preta, também da trilha da novela ―Caminho das Índias‖.  

Então, fomos todos para a mesa bater parabéns para o aniversariante.  Como de praxe, 

primeiro, os parabéns tradicional e, em seguida, os parabéns da Xuxa. Os convidados 

receberam de brinde um ímã de geladeira com uma foto do rosto da criança inserida entre os 

super-heróis do Ben 10, Alien Force. 

 

 

4.3.13 A festa no shopping / aniversário de 6 anos 

 

 

Luiza, de 6 anos, teve sua festa de aniversário em uma área de recreação que inclui 

uma loja de games no Shopping Iguatemi, zona norte do Rio de Janeiro, às 15 horas. Quando 

cheguei, a festa já tinha começado e o local estava cheio.  

http://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&oi=video_result&ct=res&cd=9&ved=0CCMQtwIwCA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DAtyJbIOZjS8&ei=7zoMS924Fom0tgfa-vXUAg&usg=AFQjCNHBY5-I_1nK4HWs7-TbKnhmJnEL6w
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Fui recebida pelos pais que já me conheciam. Entreguei o presente na mão da 

aniversariante que, sem abrir, entregou para a mãe guardar. Em seguida, fui conduzida pelos 

pais a uma sala reservada, decorada como o tema High School Musical, com painel, bolo e 

enfeites de doces.  

As crianças convidadas se misturavam às outras que circulavam naquele espaço do 

shopping. Os doces eram servidos na sala reservada, a criança pedia o que queria e saía para 

brincar. Também cada criança tinha direito a um número determinado de fichas para utilizar 

alguns dos brinquedos da loja. As fichas, pagas pelos pais da aniversariante, davam direito a 

alguns brinquedos. Se as crianças quisessem brincar mais vezes ou utilizar outros games, os 

convidados tinham que comprar mais fichas. Profissionais, que trabalhavam na loja, 

orientavam as crianças na utilização dos brinquedos. Os pais conversavam e, ao mesmo 

tempo, prestavam atenção aos seus filhos. Corriam muito, se esbarrando e se alternando nos 

brinquedos. Alguns pais começaram dar sinais de inquietação em relação à hora. Mas, 

finalmente, fomos todos convocados pelos pais da aniversariante para bater parabéns.  

Em seguida, o ritual tradicional: as crianças se reúnem em volta da mesa, a vela é 

acesa, as crianças batem parabéns, a mãe parte o bolo junto com a criança e pedaços de bolo 

são distribuídas. Os pais avisam que, na sala ao lado, seriam entregues os brindes oferecidos 

pela loja que organizou a festa: bolas de diferentes cores com o logotipo da empresa para as 

crianças. Algumas crianças pegavam e saíam, outras ainda ficavam por um tempo nos 

brinquedos. 

 

 

4.3.14 A Festa no Jardim Botânico / aniversário de 2 anos 

 

 

Na festa realizada no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, a partir da 14 horas, 

Benjamin comemorou seus 2 anos, e o tema escolhido foi o filme "Rio". 

O evento foi organizado em uma área reservada, um quiosque ao lado do parque. 

Quando cheguei, recebi uma pulseira amarela que me identificava como participante da festa. 

Sobre a mesa, um bolo de chocolate e a montagem do cartaz do filme com a imagem 

de Benjamin. Cada pessoa que chegava com o presente, a mãe chamava a criança para 

receber. Ao lado, um saco grande para serem guardados, alguns já abertos.  

Perguntei à mãe do aniversariante como se deu a escolha do tema e ela me disse que 

partiu dela, mas depois de ter observado como o filho curtiu o filme.  
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Como era um espaço amplo, os pais levavam seus filhos para brincar no parque, no 

entorno. As crianças ficavam muito tempo brincando fora do espaço da festa e só se reuniram 

na hora do bolo. Em volta da mesa, batem parabéns, o bolo é cortado e todos são servidos. A 

mãe de Benjamin distribui um saquinho com alguns brindes. As 17 horas, hora do fechamento 

do Jardim Botânico, marcam o final da festa. 

 

Imagem 132 - Espaço da festa. 

 
 

Imagem 133 - Mesa de Benjamin. 

 
 

 

4.3.15 Festa no Jardim Botânico / aniversário de 3 anos 

 

 

Participei também dos 3 anos de Benjamin, no ano seguinte, dessa vez, sobre o tema 

"Carros". A comemoração foi realizada no mesmo quiosque do ano anterior e no mesmo 

horário, a mesa cuidadosamente posta com brigadeiros e outros docinhos. Salgados e 

refrigerantes foram servidos por garçonetes.  
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Em cima da mesa, como no ano anterior, o tema foi usado em uma montagem com a 

foto de Benjamin. O bolo estava enfeitado com balinhas coloridas. Os presentes eram 

colocados em uma caixa, a maioria ainda fechados. 

Algumas crianças brincavam sozinhas no parque enquanto os pais conversam sentados 

às mesas. De vez em quando, os pais ou as mães saíam para dar uma olhada nas crianças. 

Estas permaneceram todo o tempo nos limites do parquinho e só se reuniram para bater 

parabéns. Depois que todos foram servidos de bolo, a mãe de Benjamin entregou as 

lembrancinhas às crianças: uma sacolinha de papel pardo, com um adesivo alusivo ao tema da 

festa colado e um bonequinho dentro. 

 

Imagem 134 - Espaço da festa. 

 
 

Imagem 135 - Mesa de Benjamin. 
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4.3.16 A Festa no jardim do Museu da Chácara do Céu / aniversário de 1 ano 

 

 

Marcada para às 9 horas, a festa de aniversário de 1 ano de Miguel foi organizada no 

Jardim do Museu da Chácara do Céu. Quando cheguei, havia um guarda no portão que me 

perguntou aonde eu ia e respondi que ia para o jardim. Ele avisou que o jardim estava 

fechado, reservado para um aniversário e só á tarde seria aberto ao público. Chegamos 

finalmente a um consenso quando informei a ele que eu era uma das convidadas. 

O tema era piquenique. O lugar foi cuidadosamente decorado, três grandes tecidos 

estendidos no chão: um deles com vários brinquedos espalhados, foi reservado para as 

crianças e pais sentarem; nos outros dois, foram postas as comidas. 

Um saco grande foi colocado embaixo de uma árvore para guardar os presentes. A 

maioria ainda não tinha sido aberto. 

Miguel "passeou" pelo colo de várias pessoas e às vezes brincava no jardim. O clima 

era de tranquilidade, crianças e pais caminhando pela grama. Um animador tocava violão, 

inicialmente caminhando e se dirigindo às crianças, depois sentou sobre o tecido e as crianças 

e seus pais, em volta para ouvir. 

Ao lado de uma das árvores, duas mesas, uma com os brindes e a outra com uma cesta 

de piquenique no centro e vários potinhos com um bolinho dentro em volta. O brinde era uma 

mini cesta de piquenique cheia de doces e junto, um brinquedo de bolinhas de sabão feito com 

garrafinhas plásticas e água colorida com anilina. Havia pães vermelhos e amarelos que, como 

quase tudo na festa, foi feito artesanalmente. Diante da minha curiosidade sobre os pães, a 

mãe de Miguel explicou que eram feitos com beterraba, cenoura, o que além de saudável, 

dava um belo colorido à festa.   

Na hora de bater parabéns, nos dirigimos à mesa e uma menina de aproximadamente 5 

anos, ao ver a cesta de piquenique, perguntou pelo bolo, insistindo se naquela festa não ia ter 

bolo. A tia de Miguel explica que o bolo na realidade era formado, por aqueles vários 

bolinhos, um pra cada pessoa. A menina fala indignada que aquilo não é bolo de aniversário. 

A tia a convida a chegar mais perto da mesa, fecha a caixa de piquenique e mostra como ficou 

igual a um bolo. E continua explicando que ali em cima da cesta é o lugar onde vai ser 

colocada a vela.  A menina olha atentamente, não se dá por vencida e bate o martelo: "mas 

não é bolo de aniversário!"  

Começamos a bater parabéns para Miguel e, depois, bolinhos e brindes são 

distribuídos aos convidados. 
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Imagem 136 - Espaço da festa. 

 
 

Imagem 137 - Crianças com o animador. 

 
 

Imagem 138 - Pães coloridos. 

 
 

 

4.3.17 A Festa no zoológico/ aniversário de 8 anos 

 

O cenário da festa de aniversário dos 8 anos de Lauro foi o Jardim Zoológico do Rio 

de Janeiro, prevista para o dia todo, de 9 às 17h. Cheguei cedo, acompanhada de sua 

professora e só estavam Lauro e a família, pai, mãe e dois irmãos. 
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Esperamos um pouco e logo os convidados chegaram. Todos os presentes recebidos 

eram abertos na mesma hora. O menino agradecia gentilmente e entregava para a mãe.  

A mãe do aniversariante pagou a entrada das crianças. Começamos o passeio e fomos 

caminhando em grupos, olhando os bichos e o pai de Lauro fotografava tudo. Ao meio dia, 

depois de percorrer várias alas, paramos em um restaurante para fazer um lanche. Os pais de 

Lauro foram comprar hambúrgueres e refrigerantes para os convidados.  

Na hora do lanche, tive oportunidade de conversar um pouco com Lauro e seus 

colegas. Perguntei a ele o que o motivou a escolher o zoológico para comemorar o 

aniversário, e respondeu que escolheu junto com a mãe, e que foi por ele gostar muito de 

zoológico. Eu perguntei sobre temas, se ele não gostava, e um outro menino respondeu 

veementemente: ―ele gosta, sim, o tema dele, por exemplo, é zoológico, ora!‖ Em seguida, as 

crianças se dispersaram.  

Após o lanche, continuamos o passeio. As crianças pararam para jogar bola, e depois, 

brincaram de escorregar na grama pelo resto da tarde. Ao final do dia sentamos na grama para 

bater parabéns. Concentramos perto do estacionamento para pegar as coisas que estavam na 

mala do carro (bolo, copos, guardanapos e cadeira da praia). 

A mãe de Lauro trouxe o bolo de cenoura dentro da mesma forma de alumínio na qual 

foi assado. Lauro suspira, passando a língua nos lábios já imaginando o gosto do bolo. Eu 

pergunto o porquê de cenoura e responde que é o bolo preferido dele. A mãe completa 

dizendo que o aniversário é dele, então tem que ser feito o bolo de que ele mais gosta. 

Sentamos no chão. A mãe de Lauro lembra que não trouxe toalha. A professora diz 

que tinha uma coisa na mala do carro que poderia servir. Foi buscar e voltou trazendo um 

quebra-sol, esticou no chão e colocou o bolo. Sentamos todos em volta, Lauro no colo da 

mãe, e a vela foi acesa para bater os parabéns. O aniversariante cortou o bolo e serviu a todos. 

Ao final, cada convidado recebeu como lembrancinha um saquinho-surpresa com um 

brinquedo de bolhinha de sabão e alguns doces. 

 

Imagem 139 - Brincadeira das crianças. 
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Imagem 140 - Olhando os animais. 

 
 

Imagem 141- Lauro apaga a vela. 
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5 A EXPERIÊNCIA DO ANIVERSÁRIO E O ANIVERSÁRIO COMO 

EXPERIÊNCIA 

 

 

A última crônica 

A caminho de casa, entro num botequim da Gávea para tomar um 

café junto ao balcão. Na realidade estou adiando o momento de escrever. A 

perspectiva me assusta. Gostaria de estar inspirado, de coroar com êxito mais 

um ano nesta busca do pitoresco ou do irrisório no cotidiano de cada um. Eu 

pretendia apenas recolher da vida diária algo de seu disperso conteúdo 

humano, fruto da convivência, que a faz mais digna de ser vivida. Visava ao 

circunstancial, ao episódico. Nesta perseguição do acidental, quer num 

flagrante de esquina, quer nas palavras de uma criança ou num incidente 

doméstico, torno-me simples espectador e perco a noção do essencial. Sem 

mais nada para contar, curvo a cabeça e tomo meu café, enquanto o verso do 

poeta se repete na lembrança: "assim eu quereria o meu último poema". Não 

sou poeta e estou sem assunto. Lanço então um último olhar fora de mim, 

onde vivem os assuntos que merecem uma crônica.  

Ao fundo do botequim um casal de negros acaba de sentar-se, numa 

das últimas mesas de mármore ao longo da parede de espelhos. A 

compostura da humildade, na contenção de gestos e palavras, deixa-se 

acentuar pela presença de uma negrinha de seus três anos, laço na cabeça, 

toda arrumadinha no vestido pobre, que se instalou também à mesa: mal 

ousa balançar as perninhas curtas ou correr os olhos grandes de curiosidade 

ao redor. Três seres esquivos que compõem em torno à mesa a instituição 

tradicional da família, célula da sociedade. Vejo, porém, que se preparam 

para algo mais que matar a fome.  

Passo a observá-los. O pai, depois de contar o dinheiro que 

discretamente retirou do bolso, aborda o garçom, inclinando-se para trás na 

cadeira, e aponta no balcão um pedaço de bolo sob a redoma. A mãe limita-

se a ficar olhando imóvel, vagamente ansiosa, como se aguardasse a 

aprovação do garçom. Este ouve, concentrado, o pedido do homem e depois 

se afasta para atendê-lo. A mulher suspira, olhando para os lados, a 

reassegurar-se da naturalidade de sua presença ali. A meu lado o garçom 

encaminha a ordem do freguês. O homem atrás do balcão apanha a porção 

do bolo com a mão, larga-o no pratinho - um bolo simples, amarelo-escuro, 

apenas uma pequena fatia triangular.  

A negrinha, contida na sua expectativa, olha a garrafa de Coca-Cola 

e o pratinho que o garçom deixou à sua frente. Por que não começa a comer? 

Vejo que os três, pai, mãe e filha, obedecem em torno à mesa um discreto 

ritual. A mãe remexe na bolsa de plástico preto e brilhante, retira qualquer 

coisa. O pai se mune de uma caixa de fósforos, e espera. A filha aguarda 

também, atenta como um animalzinho. Ninguém mais os observa além de 

mim.  

São três velinhas brancas, minúsculas, que a mãe espeta 

caprichosamente na fatia do bolo. E enquanto ela serve a Coca-Cola, o pai 

risca o fósforo e acende as velas. Como a um gesto ensaiado, a menininha 

repousa o queixo no mármore e sopra com força, apagando as chamas. 

Imediatamente põe-se a bater palmas, muito compenetrada, cantando num 

balbucio, a que os pais se juntam, discretos: "Parabéns pra você, parabéns 

pra você..." Depois a mãe recolhe as velas, torna a guardá-las na bolsa. A 

negrinha agarra finalmente o bolo com as duas mãos sôfregas e põe-se a 
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comê-lo. A mulher está olhando para ela com ternura - ajeita-lhe a fitinha no 

cabelo crespo, limpa o farelo de bolo que lhe cai ao colo. O pai corre os 

olhos pelo botequim, satisfeito, como a se convencer intimamente do 

sucesso da celebração. De súbito, dá comigo a observá-lo, nossos olhos se 

encontram, ele se perturba, constrangido - vacila, ameaça abaixar a cabeça, 

mas acaba sustentando o olhar e enfim se abre num sorriso. 

Assim eu quereria a minha última crônica: que fosse pura como esse 

sorriso.  

(FERNANDO SABINO, 2002 - Publicado em 1965, no livro A Companheira de 

Viagem, pela Editora Record.) 

 

Walter Benjamin faz uma diferenciação entre o historiador que escreve histórias e o 

cronista que narra histórias. Para ele, é impossível ao historiador convencional simplesmente 

apresentar os acontecimentos a que se refere, sem explicá-los de uma forma ou de outra. 

Mostrar os acontecimentos cotidianos como exemplos de devir do mundo é tarefa do cronista. 

É o cronista que narra os acontecimentos sem, de antemão, fazer distinção entre os grandes e 

os pequenos, levando “[...] em conta a verdade de que nada do que um dia aconteceu pode ser 

considerado perdido para a história‖. (BENJAMIN, 2008, p. 223). Benjamin faz uma 

aproximação entre o cronista da história e a perspectiva da infância, na medida em que ele se 

volta para as coisas ―menores‖. Entretanto, cabe ponderar, que para Benjamin, como sugere 

Pereira (2012, p. 30): 

 

Os conceitos de ―pequeno‖ e ―grande‖ são desenhados e significados a partir de 

relações éticas, estéticas e epistemológicas. Expressam não apenas relações formais 

de grandeza, mas, sobretudo, relações de valor e de poder. Assim, ―pequenos‖, não 

são apenas os fragmentos e os detalhes supostamente banais do cotidiano; são 

também os sujeitos excluídos pelas políticas sociais e pelos grandes sistemas 

explicativos. ―Pequenos‖ são também as crianças – seja em termos de estatura física, 

seja em termos políticos – uma categoria social então com pouca visibilidade e 

autonomia. 
 

O cronista seria, então, o homem simples que leva em conta os simples fatos da vida, 

decisivos no devir do mundo e, muitas vezes, apagados pelos ―grandes fatos.‖ 

Assim como Fernando Sabino traz em sua crônica instantâneos de uma experiência de 

aniversário, problematizei nesta tese os sentidos que o aniversário de crianças assumem hoje, 

a partir da observação das comemorações e do diálogo com crianças. 

Trazer a crônica como um desvio metodológico para uma análise dos achados desta 

pesquisa constituiu-se uma atitude responsiva, baseada no diálogo que Bakhtin (2003) 

considera imprescindível haver entre a vida e a arte. 

Bakhtin constrói uma filosofia da linguagem, relacionando ética e estética. Para ele, a 

arte é um processo de abstração que fala da vida, se refere à vida, mas não é a vida em si.  
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A arte, também, é imanentemente social; o meio social extra-artístico 

afetando de fora a arte, encontra resposta direta e intrínseca dentro dela. 

Não se trata de um elemento estranho afetando outro, mas de uma formação 

social, o estético, tal como o jurídico ou o cognitivo, é apenas uma 

variedade do social
25

. (BAKHTIN, 2003, p.3). 

 

A vida, portanto, é sempre mais do que a arte.  Entretanto, toda questão tratada na arte 

nasce da vida. A arte provoca a vida, pois nasce da sua problemática, assim como a vida 

apresenta questões que precisam ser tratadas pela arte. Neste sentido, a arte para o autor, 

precisa dialogar com o mundo e tem o importante papel de lançar à vida novas perguntas, pois 

pela arte o poeta: 

Seleciona palavras não do dicionário, mas do contexto da vida onde as 

palavras foram embebidas e se impregnaram de julgamentos de valor. 

Assim, ele seleciona os julgamentos de valor associados com as palavras e 

faz isso, além do mais, do ponto de vista dos próprios portadores desses 

julgamentos de valor. Pode-se dizer que o poeta trabalha constantemente em 

conjunção com a simpatia, com a concordância ou discordância de seus 

ouvintes. (BAKHTIN, 2003, p.15); 

 

Ao longo de minha pesquisa, deparei-me com a ―Última Crônica‖ de Fernando Sabino 

e o texto me suscitou contradições em relação às questões observadas por mim nas festas em 

que participei. São estas contradições que ajudam a formular questões e ensejar uma crítica. O 

que o meu olhar para aquela história constrói ao confrontá-la com a minha própria história e 

com as histórias dos aniversários de que participei no campo? 

Um dos meus principais desafios ao trazer o relato das festas reside na necessidade de 

me posicionar como pesquisadora sem abrir mão de uma ética. Se na perspectiva de Bakhtin o 

papel da arte é dar leveza à vida, ou pelo menos ajudar a lidar com a sua dureza, recorro aqui 

à arte como desvio para me posicionar sobre as festas.  

A crônica, inicialmente, apareceu como álibi que podia apontar em meu nome, 

algumas questões mais delicadas, vividas em relação às festas de que participei. Entretanto, na 

própria dimensão ética proposta por Bakhtin ele mesmo afirma que para o agir responsivo 

―não há álibi‖. É neste aspecto, portanto, que não poderia a crônica ser um álibi pois, de 

acordo com esta ideia, sempre nos posicionamos frente ao mundo e este posicionamento se dá 

até mesmo na negação de um posicionamento. Assim, a responsabilidade do ato individual 

reside na liberdade e no dever de exercer e assumir um posicionamento crítico em cada 

momento da existência. Não há álibi porque, como afirma o autor, o homem nunca coincide 

                                                 
25

 VOLOSHINOV, V. N.  Discourse in life and discourse in art (concerning sociological poetics). In: 

VOLOSHINOV, V. N. Freudianism. A marxist critique. New York Academic Press, 1976. (Trad. do russo de 

I. R. Titunik). (Texto russo publicado em 1926). (Tradução de Cristóvão Tezza - para uso didático). 



230 

 

com ele mesmo, do lugar que ocupamos só nós podemos ver o que vemos e é justamente por 

este motivo que o nosso olhar torna-se limitado.   

Assim, a minha experiência de pesquisadora precisou buscar na arte, contribuição para 

pensar a trivialidade da vida e dela extrair uma ética como uma responsividade. 

A crônica, como arte, me permite discutir a vida em um plano abstrato, pois forneceu 

o tema da simplicidade como problemática para pensar a vida. Em que medida a simplicidade 

é uma experiência hoje? Em que medida a comemoração de aniversário das crianças é uma 

experiência de simplicidade? Em que realidade cultural e social esses fragmentos se juntam? 

 

 

5.1 A busca da simplicidade como possibilidade de experiência 

 

 

Tem coisa mais simples do que tan-tan-tan-tan...? 

Não tem, nada mais simples. No entanto, pra se 

chegar a isso, né? A essa... a, essa... redução do 

trágico, do anúncio do trágico. Eu acho que o 

Beethoven deve ter sofrido muito pra ter chegado 

até aí. Mas ele conseguiu isso... essa, essa, essa 

síntese. É... é simples e não é. Não é o que o 

simples seja, entendeu, o desleixado, não é isso, 

entendeu? É o simples. O substantivo... É a única 

coisa que poderia ser. É aquilo, é o irredutível, 

né? É isso que eu chamo o simples. Eu acho que 

nisso talvez esteja um pouco da minha ideia do 

que seja a beleza. 

Walter Lima 

 

 

Poderíamos dizer, de início, que a experiência é, 

em espanhol, "o que nos passa". Em português se 

diria que a experiência é "o que nos acontece"; 

em francês a experiência seria "ce que nous 

arrive"; em italiano, "quello che nos succede" ou 
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"quello che nos accade"; em inglês, "that what is 

happening to us"; em alemão, "was mir passiert". 

Jorge Larrosa 
 

 

É na cultura que o homem se constitui, criando sentido para sua vida a partir das 

coisas que estão ao seu redor. Ele constrói um mundo que não se repete sendo suas 

experiências uma maneira singular de vivenciar este mundo. 

O conceito de experiência é primordial na obra de Walter Benjamin e tal conceito é 

encontrado em vários de seus escritos. Em seu texto de 1913, ―Experiência‖ Benjamin (2002) 

traz um conceito de experiência diferente do que ele vai desenvolver ao longo dos trabalhos 

seguintes sobre o tema. Neste texto, o autor faz uma crítica incisiva à suposta experiência dos 

adultos, entendida como o lugar da experiência acumulada. Ele a define como uma ―[...] 

máscara inexpressiva, impenetrável, sempre a mesma‖ (BENJAMIN, 2002, p.21), na medida 

em que é usada como arma contra o jovem, privando-o de sua vontade e causando-lhe 

amargura, pois, este, por não ter experimentado nada, se pergunta se o adulto poderia ter 

razão. Por outro lado, Benjamin, na tentativa de retirar a máscara da experiência afirma:  

 

O que este adulto experimentou? O que ele nos quer provar?  Antes de tudo um fato: 

também ele foi jovem um dia, também ele quis outrora o que agora queremos, 

também ele não acreditou em seu pais; mas a vida também lhes ensinou que eles 

tinham razão. E então ele sorri com ares de superioridade, pois o mesmo acontecerá 

conosco – de antemão ele desvaloriza os anos que estamos vivendo, convertendo-os 

na época das doces asneiras que se cometem na juventude, ou no êxtase infantil que 

precede a longa seriedade da vida séria. (BENJAMIN, 2002, pp. 21-22). 

 

Benjamin critica a seriedade do adulto, quando reconhece nesta uma ideia de 

experiência traduzida em um modo burguês de existir, manifestado em uma relação 

petrificada com o vulgar, com aquilo que é “eternamente ontem” (BENJAMIN, 2002, p.22). 

Revela já neste texto de sua juventude, um olhar diferenciado em relação aos mais jovens e às 

crianças, e trata da experiência a partir do que segundo sua perspectiva, ela não é. Embora não 

deixe totalmente claro o seu conceito, dá pistas quando afirma que ―[...] cada uma de nossas 

experiências possui efetivamente conteúdo. Nós mesmos conferimos-lhe conteúdo a partir do 

nosso espírito‖. (BENJAMIN, 2002, p.23).  

Também fala de um espírito de uma época que seria, a meu ver, o sentido único e 

singular que damos a nossas experiências, reinventando as nossas relações com o mundo em 

que vivemos. Aqui já estava implícita uma concepção de infância e de juventude destacada da 
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ideia de inocência intocada, uma ideia mais identificada como um tempo não apartado, mas 

enredado e em constante diálogo com a realidade social da época. 

Mas é, em 1933, (BENJAMIN, 1994) com o texto ―Experiência e Pobreza‖ que o seu 

conceito de experiência vai se desenhando. Sensível aos acontecimentos de sua época, o autor 

escreve este texto no contexto do nascimento de uma forma industrial de se relacionar com o 

mundo e da primeira grande guerra, de onde os soldados voltavam das batalhas, 

impossibilitados de dizer palavras, portanto, mais pobres em experiências, pois as vividas não 

eram possíveis de serem comunicadas.  

Já, no início deste escrito, o autor cita uma parábola que revela como um pai transmite 

ao filho uma certa experiência, e de como esse tipo de experiência está desaparecendo. Ele vai 

mostrando ao leitor uma ideia de experiência pensada a partir da percepção da sua iminente 

perda. Ao constatar o declínio da capacidade de narrar, arrasta junto a possibilidade de uma 

tradição compartilhada entre gerações, ou seja, a experiência. Trata-se da experiência que 

sempre foi comunicada aos jovens, ―[...] de forma concisa, com a autoridade da velhice, em 

provérbios; de forma prolixa, com sua loquacidade, em histórias; muitas vezes como 

narrativas de países longínquos, diante da lareira, contadas a pais e netos‖. (BENJAMIN, 

2002, p.114). 

A tradição se dá no encontro de temporalidades por meio da palavra que é transmitida 

de uma geração para outra, sendo transformada e continuada a cada geração. Para Benjamin, a 

humanidade ficou pobre com a modernidade, pois o ―fazer junto‖, possibilitado pelo trabalho 

artesanal, dá lugar a uma ―[...] nova forma de miséria surgida com esse monstruoso 

desenvolvimento da técnica, sobrepondo-se ao homem‖. (BENJAMIN, 2002, p.115). 

Mais tarde no texto O Narrador - considerações sobre a obra de Nikolai Leskov, 

escrito em 1936 (BENJAMIN, 1994), o conceito de experiência ganha uma dimensão coletiva 

e a principal discussão que o atravessa é a crítica contundente do autor ao desaparecimento da 

arte de narrar. Na modernidade, o homem está desprovido da capacidade de intercambiar 

experiência, e se a narrativa provém da experiência, a arte de narrar como algo que se planta 

no outro como enquanto possibilidade para o futuro está em vias de extinção. O narrador em 

Benjamin é aquele que sabe dar conselhos, uma vez que ―o dar conselho‖ é visto muito mais 

como possibilidade de continuidade de uma reflexão do que como um guia prático para a 

vida. ―O conselho tecido na substância viva da existência tem um nome: sabedoria‖. 

(BENJAMIN, 1994, p. 200). 

Para o autor, o ritmo frenético da modernidade tem aproximado o homem mais da 

vivência do que da experiência. A experiência no mundo moderno se torna medíocre na 
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medida em que o homem necessita se desviar dos choques da vida cotidiana. ―A experiência 

que passa de pessoa para pessoa é fonte a que recorre todos os narradores.‖ (BENJAMIN, 

1994, p. 198). Para Benjamin, das narrativas escritas, as melhores são as que mais se 

aproximam das histórias contadas oralmente por incontáveis narradores anônimos. Acrescenta 

que dois estilos de vida – o do camponês sedentário e o do marinheiro comerciante – 

configuram exemplos da figura do narrador. O marinheiro, porque em suas viagens sempre 

tem histórias a contar, e o camponês, homem honesto que sempre viveu no seu país, por 

tornar-se conhecedor de suas histórias e da tradição.  

Benjamin aponta que o primeiro vestígio que culmina na morte da narrativa é o 

surgimento do romance, cuja característica principal é a de estar vinculado ao livro. Sua 

difusão dependia da invenção da imprensa e, por conseguinte, da capacidade da leitura e de 

escrita. Ao contrário da tradição oral, que reconta a experiência vivida através de histórias, e é 

acessível a todos, o romancista segrega-se, ou seja, a origem do romance se dá no isolamento 

do indivíduo, impossibilitado de receber e dar conselhos. Pois se ―o dar conselhos‖ acontece 

na relação com outro e o homem só pode receber conselho se for capaz de contar a sua 

situação, como receber conselhos se esta relação passa a se dar apenas com o livro impresso? 

―O narrador retira da experiência o que ele conta: sua própria experiência ou a relatada pelos 

outros. E incorpora a coisa narrada à experiência de seus ouvintes‖. (BENJAMIN, 1994, 

p.201). Ou seja, a narrativa não é estática, ela possibilita um contar e recontar que remonta a 

cada narração uma experiência coletiva e não individual. Configura-se como algo que 

presentifica, que permite uma amplitude que não está presente no romance, – que é uma obra 

fechada – e ―[...] não pode dar um único passo além daquele limite em que, escrevendo na 

parte inferior da página a palavra ―fim‖, convida o leitor a refletir sobre o sentido da vida‖. 

(BENJAMIN, 1994, p. 213).  

Assim, a narrativa é concebida por Benjamin como uma forma artesanal de 

comunicação. O dom narrativo é visto pelo autor como uma rede tecida há milênios em torno 

de antigas formas de trabalho manual e desenvolvido no meio de artesãos, que enquanto 

fiavam e teciam, num ritmo lento, ouviam as histórias contadas e adquiriam espontaneamente 

o dom de narrá-las. A arte de contar histórias repetidas vezes, se perde quando as histórias não 

mais se conservam. Ela se perde porque ninguém mais fia ou tece enquanto ouve histórias. 

Também se perde o dom de ouvir e desaparece a comunidade dos ouvintes, pois, quanto mais 

o ouvinte se esquece de si mesmo apoderado pelo trabalho, mais profundamente se grava nele 

o que é ouvido. Para Gagnebin (1994b, p. 11), a narrativa associada ao trabalho do artesão se 
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traduz em ―[...] sedimentação progressiva das diversas experiências e uma palavra 

unificadora”. 

Dentre as produções culturais que contribuem para o declínio da capacidade narrativa, 

Walter Benjamin (1994) destaca o surgimento do romance, voltado à individualização e à 

informação, tipo de comunicação voltada à abreviação pontual dos fatos vividos. Para o autor, 

a informação prima sempre por uma verificação imediata, necessita ser compreensível ―em si 

para si‖, e a plausibilidade inerente à informação não dispõe da autoridade da experiência. 

―Cada manhã recebemos notícias de todo o mundo. E, no entanto, somos pobres em histórias 

surpreendentes‖. (BENJAMIN, 1994, p. 203). A informação é sempre acompanhada de uma 

explicação, e busca expor todas as circunstâncias do fato acontecido, ao contrário da narrativa 

que, por evitar explicações, permite que aquele que ouve uma história possa interpretá-la a 

sua maneira, possibilitando assim o compartilhamento da experiência. 

Benjamin, quando denuncia a perda de uma capacidade de compartilhar experiências, 

ele está também convidando a pensar sobre a busca de algo que faça sentido em um contexto 

em que as experiências se tornam efêmeras.  

O lugar da experiência nesta pesquisa também leva em conta os fios que ligam as 

minhas próprias experiências de aniversário aos sentidos compartilhados pelas crianças sobre 

suas experiências no contexto atual.  

 

 

5.2 Entrelaçando arte, vida e ciência 

 

 

Passava os dias ali, quieto, no meio das coisas 

miúdas. E me encantei. 

Manoel de Barros 

 

Em meio a tantas festas, tantos modos de celebrar e de se comemorar essa 

permanência na vida, a obra de Fernando Sabino, que abre o presente capítulo, me parece 

possível de nos oferecer elementos para pensar sobre a diversidade. Win Wenders afirma que 

as histórias têm que ser extraordinárias para nos tocar hoje em dia, porque histórias simples, 

nós simplesmente não conseguimos mais perceber
26

. Qual o lugar da história mostrada por 
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Fernando Sabino em meio à sociedade de consumo que transforma o aniversário em 

espetáculo?  

A arte sublinha meus dados de campo, no que tem de ―espetáculo‖, mas também no 

que tem de sutileza, delicadeza e simplicidade. Cabe ressaltar que o que chamo de espetáculo 

nesta tese se refere às representações atravessadas pela mídia e pela lógica do consumo 

recorrentes em algumas comemorações de aniversário.  

Durante quatro anos me debrucei sobre este tema de diferentes maneiras. Por ele me 

fiz conhecer e por meio dele fui conhecida e reconhecida em alguns espaços sociais. Não sei 

se pela própria natureza do que este tema representa na sociedade, mas sempre fui muito bem 

recebida e acolhida em todas as festas às quais compareci, em todos os lugares onde me fiz 

presente para falar sobre ele.  

Neste sentido, quando ―congelamos‖ em texto as nossas situações de campo, convém 

perguntar de que maneira somos responsáveis pela pesquisa que fazemos.  A provocação feita 

por Solange Jobim e Souza e Raquel Salgado na minha defesa de qualificação acerca da 

indagação ―para que pesquisamos?‖ instituiu o meu lugar de autora daquilo que eu quero 

escrever, fazer pronunciar, potencializar e analisar. Quando estou olhando e enxergando, o 

que eu quero ―fazer existir‖ quando me proponho a pesquisar? Em diálogo com esta 

indagação, compreendo este ―fazer existir‖ como um exercício de olhar a minha própria 

perspectiva ou o meu desejo de realidade, e trazer para o texto acontecimentos que também 

dialoguem com este desejo. Desta forma, o que eu quero ―fazer existir‖ é instigar um 

pensamento crítico, um olhar cuidadoso sobre o tema, uma postura criteriosa em relação às 

diferentes formas de comemorar o aniversário de crianças. O que uma geração propõe à 

geração seguinte sobre os modos como se comemora a sua existência? 

Na tarefa do pesquisador reside um diálogo entre o enquadrar (olhar o que está posto) 

e nele permanecer, e o transbordar (olhar o que não está posto) e pronunciar uma nova 

realidade, ou seja, saber enxergar as potencialidades oferecidas pelo campo. Aqui o que me 

importa é o que transborda, e o que transborda seriam então os desvios para o que está 

silenciado, dar a ver coisas que não são vistas, mas que certamente lá estão.  

A minha experiência de aniversário na infância fala de um tempo/espaço específico, de 

uma realidade específica, de uma história específica. Naquele contexto reside a possibilidade 

de se ver o ―pequeno‖, a importância dos pequenos gestos, das delicadezas, delicadezas essas 

como as reproduzidas na história contada por Fernando Sabino. 
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O que é simplicidade? Ao falar de uma ―simplicidade‖ supostamente perdida em meio 

à exacerbação da lógica do consumo, do que estaríamos falando? Que sentidos a palavra 

―simplicidade‖ ganharia nesse contexto?  

Se, aparentemente, a ideia de simplicidade parece avessa à temática do consumo, a 

forma como o tema da simplicidade é tratado hoje pelo mercado publicitário sinaliza que esta, 

ardilosamente, pode ser utilizada como uma nova modalidade de marketing. 

O mercado publicitário trabalha para ―vender‖ um ideal de ―vida simples‖ atrelando a 

seus produtos a ideia de simplicidade ligada à de uma facilidade para resolver os problemas 

da vida e melhor vivê-la. Com esta visão, ―simplificar o cotidiano‖ é apresentado como 

garantia de ―qualidade de vida‖, de ―bem estar‖.  A concepção de ―vida simples‖ 

especialmente essa destacada pela mídia está quase sempre relacionada a um contato direto 

com a natureza. São enfatizados apelos sensoriais forjando uma sinfonia destes com o 

momento presente.  

Entretanto, Elgin (2012), autor do livro Simplicidade Voluntária, publicado pela 

primeira vez em 1993, afirma que surge nos anos 80, um movimento a favor da ideia de 

simplicidade, evocada pelos meios de comunicação como uma ―volta à terra‖, a salvo do 

progresso tecnológico e vista, principalmente, como uma maneira de se contrapor a corrida 

desabalada imposta pela sociedade de consumo. Mas o autor acredita que atualmente: 

 

O modo de entender a simplicidade por parte do público evoluiu de estereótipos 

fantasiosos para exemplos de arquétipos realistas. Ao longo das décadas a 

simplicidade vem sendo definida por aquilo que incentiva (ligação e cuidado com a 

vida) e não por aquilo que combate (consumismo destrutivo). [...] Vemo-la como 

adaptação dessa corrida às reais necessidades humanas. Cada vez mais, os grandes 

meios de comunicação e a sociedade reconhecem que a busca humana de felicidade 

agora aponta para além do consumismo, visando um modo de vida mais equilibrado 

e integrado. (ELGIN, 2012, p. 25, grifos do autor). 

 

Aqui se pode perceber como a ideia de simplicidade também é associada à noção de 

sustentabilidade, como esclarece o autor: ―[...] a simplicidade da vida, não importa o nome 

que lhe dê, deixa de ser um modismo facilmente descartável para se tornar uma abordagem 

reconhecida como ingrediente vital na construção de um futuro sustentável‖. (ELGIN, 2012, 

p. 23).  

Tomando como ponto de partida esta abordagem do simples relacionado à ideia do 

consumo pode-se afirmar que o simples é o ―se basta‖. No entanto, este simples, para se 

configurar em consumo, pelo contrário, nunca ―se basta‖ vive sempre da complexificação de 

suas formas. 
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Reginato (2011), em sua dissertação de mestrado, busca compreender como se dá a 

relação entre consumo e simplicidade no discurso pedagógico da Revista Vida Simples 

(Editora Abril). A autora parte da constatação de que ―[...] as mensagens midiáticas acerca da 

simplicidade são marcadas por uma oposição entre essa temática e o consumo‖. 

(REGINATO, 2011, p.15). E que a própria busca da simplicidade está atravessada pela ideia 

de consumo consciente. Nesse sentido, pondera sobre o que ocorre quando refletimos que não 

consumir não é uma opção: 

 

Entendemos que a simplicidade e o consumo não são demarcados de forma 

opositiva, mas sim se interligam. A busca pela simplicidade implica inevitavelmente 

no equacionamento da questão do consumo. Afinal, o consumo parece determinar se 

o sujeito vai ou não levar uma vida mais simples, com todos os valores de 

sustentabilidade e de cuidado interior que estão associados a esse estilo de vida. Até 

porque simplicidade, nesse caso, significa consumir sem excesso e sem ostentação, 

consumir de forma ecologicamente correta. Então, para se viver de forma mais 

simples, é preciso também consumir de forma mais simples (REGINATO, 2001, 

p.15) 

 

Seria então pretensão da minha parte optar por uma definição única e precisa para a 

ideia de simplicidade e tentar pautar o trabalho a partir do que eu penso sobre esse conceito? 

No campo do design de produtos e sua tecnologia, a ideia de simplicidade tem sua 

vertente. Maeda (2007, p. 10) afirma que, neste campo, ―simplicidade vende‖ e ensina que o 

processo pelo qual é possível se alcançar o estado ideal de simplicidade pode ser mesmo 

muito complexo, assegurando que ―[...] a maneira mais simples de alcançar a simplicidade é 

por meio de uma redução conscienciosa. Quando tiver dúvida, simplesmente elimine. Mas 

tenha cuidado com o que você for eliminar‖. (MAEDA, 2007, p. 12). Maeda explica que, 

quando estamos diante de um objeto pequeno e despretensioso, a frase ―aquela coisinha fez 

tudo isso?‖ revela surpresa e satisfação. Para este autor, a simplicidade consiste, então, ―[...] 

no prazer inesperado derivado do que provavelmente seria insignificante e passaria 

despercebido‖. (MAEDA, 2007, p.12). Mais adiante ele afirma: ―[...] complexidade implica a 

sensação de estar perdido; simplicidade implica a sensação de estar localizado‖. (MAEDA, 

2007, p.55). 

Como se pode perceber, a ideia de simplicidade está na ―ordem do dia‖ e, 

paradoxalmente, a facilidade que se tem hoje no uso dessa palavra, nos mais diversos 

sentidos, a coloca em lugar de grande complexidade. 

Observemos como esse conceito é apresentado no campo da filosofia. O dicionário de 

filosofia Ferrater Mora (2004, p. 2692-2693), afirma que ―simplicidade‖ é um termo 



238 

 

multívoco e ―[...] cada maneira de simplicidade se valoriza por motivos próprios‖. E assim 

define esta ideia: 

 

Simples se diz de algo que não tem ou não pode ter partes; o simples é, 

pois, indivisível. Algumas vezes se fala do que é qualitativamente simples; 

outras, do que é essencialmente simples. Este último é mais habitual. A 

carência de partes e indivisibilidade são, com efeito, mais próprias daquilo 

que carece de figura e de magnitude. Exemplo de entidade simples é a 

mônada [...]; nela já vemos dois traços fundamentais do simples ou da 

simplicidade: a possibilidade de que possua qualidades e a possibilidade de 

que uma soma ou, como diz Leibniz, um aggregatum de entidades simples 

possa formar um composto. Alguns filósofos argumentaram que a pobreza 

de determinações é característica inevitável do simples. No entanto, a maior 

parte dos pensadores que utilizaram a ideia de simplicidade em sua 

metafísica (Platão, neoplatônicos, escolásticos etc.) entendeu que o simples 

pertence a uma dimensão mais elevada do ser que o composto e, por 

conseguinte, que a simplicidade é ontologicamente mais rica que a não 

simplicidade. [...] A noção de ―simples‖, ou de ―simplicidade‖, ocupou 

alguns lógicos, epistemólogos e filósofos da ciência contemporâneos. Os 

principais problemas tratados foram os seguintes: em que sentido se diz de 

algo, especialmente de um enunciado, que ―é simples‖; que tipos de 

simplicidade há, ou pode haver; por que entre vários sistemas de 

proposições ou, em geral, de expressões (sistemas lógicos, sistemas 

matemáticos, sistemas físicos etc.) se escolhe o que é, ou parece ser, ―mais 

simples‖, e por que se prefere, em geral, uma lei mais simples a outra 

menos simples. (FERRATER MORA, 2004, p.2692, 2693). 

 

De acordo com as investigações contemporâneas de Mario Burge (―The Complexity of 

Simplicity, em Journal of Philosophy‖), Ferrater Mora (2004) acrescenta que ainda em uma 

fase muito rudimentar, a teoria da simplicidade, ―[...] ameaça converter-se numa teoria 

sumamente complexa. Se desejamos que nosso tema faça progressos, deveremos admitir a 

complexidade da simplicidade‖ (BURGE, 1963, p. 134-135 apud FERRATER MORA, 2004, 

p. 2693). 

Em outro dicionário de filosofia, Nicolla Abbagnano (1982) faz uma definição 

semelhante à de Moura: 

 

Simples [...] Aquilo que carece de variedade ou de composição: quer dizer, aquilo 

que existe de uma única maneira ou que é destituído de partes. No primeiro sentido, 

como falta de variedade, o S. foi entendido por Aristóteles: ―No sentido primário e 

fundamental é necessário aquilo que é S.: porque não é possível que este seja ora de 

um modo, ora de outro [...]. No segundo sentido a palavra foi usada por Leibniz, que 

definiu a mônada uma substancia S., porque sem partes [...] o conceito permaneceu 

fixado neste sentido por obra de Wolff [...] Na lógica terminista medieval era usado 

no mesmo sentido o termo incomplexum (= não composto), como contrário de 

complexo [...]: isto é, no sentido de um termo que é constituído de uma só palavra 

ou no sentido do termo de uma proposição, constituído por uma ou mais palavras 

[...]. Por simplicidade como característica das hipóteses ou das teorias científicas 

entende-se a existência da economia [...] à qual elas devem obedecer [...]. De 
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maneira correspondente, por simplicidade entende-se todo procedimento apto a 

tornar econômica a conceitualização ou a teorização, isto é, todo procedimento que 

reduz o número ou a complexidade dos conceitos empregados. (ABBAGNANO, 

1982, p. 869). 

 

Ao longo deste estudo, a partir do momento que me debrucei sobre a ideia de 

―simplicidade‖ e mencionei sobre o interesse, tenho refletido sobre as frases que me chegam, 

principalmente pelas redes sociais online. Muitas vezes de autoria duvidosa ou atribuída 

erroneamente a pintores, escritores e filósofos famosos, várias dessas frases são encontradas 

na internet. Cabe ressaltar que a ideia de simplicidade está presente em nosso cotidiano e faz 

parte de um discurso que a coloca quase sempre em um patamar de busca. Esse lugar de 

―busca‖ tornou-se fundamental à realização de toda a pesquisa, um princípio fundante, pois 

implica assumir que não se trata de algo que com facilidade se pode apontar, mas justamente 

implica um trabalho laborioso de procura. 

Observemos algumas dessas frases:  

 

Que ninguém se engane, só se consegue a simplicidade através de muito trabalho. 

Clarice Lispector 

 

A simplicidade é o último grau de sofisticação. Leonardo da Vincci 

 

Simplicidade é isso: quando o coração busca uma coisa só. Rubem Alves 

 

Na arte, quando forte, fina e superior, a simplicidade resulta sempre de um violento 

esforço. Eça de Queiroz  

 

A verdade pode ser encontrada na simplicidade, nunca na multiplicidade e confusão 

das coisas. Isaac Newton  

 

Estética, harmonia, graça e equilíbrio dependem da simplicidade. Platão  

 

É melhor ser desprezado por viver com simplicidade do que ser torturado por viver 

em permanente simulação. Sêneca 

 

A simplicidade é a realização máxima. Chopin 

 

A simplicidade é a realização final [...] o coroamento da arte. Frédéric Chopin  

 

No fundo, é simples ser feliz, difícil é ser simples. Leoni 

 

Tornar complicado o simples é lugar-comum; tornar simples, espantosamente 

simples, o complicado é criatividade. Charles Mingus 

 

Quem me dera ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais 

importante. Renato Russo 

 

Faça o que for necessário para ser feliz. Mas não se esqueça que a felicidade é um 

sentimento simples, você pode encontrá-la e deixá-la ir embora por não perceber sua 

simplicidade. Mário Quintana 
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Como se pode perceber, há força e beleza nos pensamentos sobre a ideia de 

simplicidade atribuída àqueles autores e sua constância nos discursos a legitima como algo 

importante e de grande valor em nossa sociedade. Por outro lado, não se pode deixar de 

pontuar que esta ideia também carrega significados subjetivos e particulares e, dependendo do 

contexto em que for empregada, pode se desdobrar em amplo leque semântico.  

Essa breve apresentação nos ajuda a pensar sobre os diferentes sentidos que a palavra 

―simplicidade‖ assume na contemporaneidade e essa pluralidade me desafia sobre o cuidado 

que seu uso requer nesta tese.  Por um lado, faz-se necessário delimitar os sentidos por que me 

relaciono com esse conceito. Por outro, a sabedoria de Mário Quintana me convoca a estar 

atenta para não esvaziar o conceito, isto é, abrir mão de sua essência. 

Entretanto, tenho clareza que, para considerar algo como simples, é necessário alguma 

referência, exige saber ao menos onde reside a simplicidade mencionada.  

Para tornar mais claro o que chamo de simplicidade, nesta tese, tomo como base a 

ideia trazida por Benjamin, a partir do seu conceito de mônada, apresentado na Monadologia 

de Leibnitz. Representa uma unidade indivisível composta de todos os elementos existentes, 

uma forma autárquica que contém a imagem de todas as outras formas, desprovida de partes e 

extensão, que não pode desagregar-se. (PEREIRA, 2003). Nesse sentido, é seu caráter simples 

que lhe dá o caráter plural relacional – precisa do ―outro‖, ou seja, a mônada é pensada a 

partir de outras relações, e é na leitura monológica que esse caráter relacional se confirma, 

pois: 

 

Busca sua constante e inalienável relação com o universal, uma vez que o que 

confere autenticidade ao fragmento é que sua existência só é possível na tensão com 

o todo – seja a totalidade que lhe originou, seja uma nova totalidade por ele 

desencadeada. Nessa perspectiva, o que o olhar busca é muito menos o fenômeno 

em si – o fragmento –, mas as permanentes relações que este sugere, uma vez que é 

exatamente essa capacidade relacional que confere identidade ao fragmento. Essa 

leitura, de acordo com o autor, só se torna possível porque o particular comporta 

uma dimensão alegórica, isto é, não se esgota em si, pois, ao falar de si, fala de outra 

coisa que não ele mesmo, fala do todo com que se relaciona. (PEREIRA, 2003, 

p.20). 

 

O conceito de simplicidade que persigo é uma preocupação recorrente de Walter 

Benjamin. Em sua obra A origem do Drama Barroco a Alemão, Benjamin (1984) trata de 

simplicidade, quando fala, por exemplo, da alegoria na Antiguidade, citando Winckelmann: 

―A simplicidade consiste em esboçar uma imagem capaz de exprimir com tão poucos traços 

quanto possível o objeto a ser significado, e é este o atributo da alegoria nos melhores 

períodos da Antiguidade‖. (BENJAMIN, 1984, p. 208).  
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Também em sua obra Passagens (BENJAMIN, 2006) aborda a simplicidade no ato da 

escrita: 

 

Sobre o estilo a que se deve aspirar: "É através das palavras comuns que o estilo 

morde e invade o leitor. É através delas que circulam e são considerados genuínos os 

grandes pensamentos, como o ouro e a prata marcados com um selo conhecido. Elas 

inspiram a confiança naquele que se serve delas para tornar seus pensamentos mais 

inteligíveis, pois reconhecemos no emprego da língua comum um homem que sabe 

da vida e das coisas, e que se mantém em contato com elas. Além do mais, essas 

palavras tornam o estilo franco. Elas mostram que o autor por muito tempo remoeu 

o pensamento ou o sentimento expresso, que se apropriou deles e os tornou de tal 

forma familiares, que as expressões mais comuns lhe são suficientes para exprimir 

ideias que, para ele, se tornaram banais, graças a uma longa meditação. Enfim, o que 

se diz parece mais verdadeiro, porque nada é tão claro, no domínio das palavras, 

quanto aquelas que chamamos de familiares; e a clareza é um elemento tão distintivo 

da verdade que, muitas vezes, tomamos uma pela outra." Nada mais sutil que o 

conselho de ser claro para, pelo menos, parecer verdadeiro. O conselho de escrever 

com simplicidade, na maioria das vezes fruto do ressentimento, quando dado desta 

maneira, adquire a máxima autoridade. (J. Joubert, Evres, vol. II, Paris, 1883, p. 293 

("Du style", XCIV). (BENJAMIN, p. 524). 

 

Já no texto Brinquedos e Jogos, Benjamin (2002, pp. 98-99) assim traduz a ideia: 

 

A "simplicidade" tornou-se uma palavra de ordem das oficinas artesanais. Na 

verdade, porém, ela não está nas formas dos brinquedos, mas na transparência do 

seu processo de produção. A simplicidade não pode, portanto ser avaliada segundo 

um cânone abstrato, uma vez que varia conforme as diferentes regiões, e também 

tem tão pouco a ver com aspectos formais que algumas formas de elaboração - em 

especial a do entalhador - podem desdobrar toda a sua arbitrariedade lúdica sobre 

um objeto, sem que por isso se torne menos compreensível. Do mesmo modo como 

a autêntica e inequívoca simplicidade dos brinquedos nunca foi uma questão de 

construção formalista, mas sim de técnica. Pois um traço característico de toda arte 

popular - a combinação de técnica refinada com material precioso sendo imitada 

pela combinação de técnica primitiva com material rudimentar - pode ser 

acompanhado nitidamente no brinquedo. 

 

Nesse caso, a ideia de simplicidade de que fala Benjamin está na forma do trabalho 

que deixa transparecer que foi feito artesanalmente, ver no produto final a história do seu 

fazer. Assim, ao atentar para a feitura coloco a ideia de simplicidade, que embasa este 

trabalho conectada a experiência, à relação direta com as coisas no seu sentido primeiro, sem 

mediações, a experiência como tradição, pois ―fazer à mão‖ nos liga ao passado, a um estado 

emocional.  

Para muitos, o dia do aniversário em nossa sociedade é um dia de mobilizações em 

torno do aniversariante, um mover-se com intenções de fazer o outro feliz, dizer de diferentes 

formas: ―que bom que você existe‖. 

Observar uma criança nos dias que precedem o seu aniversário, ou seus familiares e 

amigos na preparação para deste evento, talvez seja suficiente para reconhecer o tanto de afeto 

que a comemoração de um aniversário mobiliza. A passagem do aniversário posiciona a 
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criança no seu contexto social e instaura um diálogo entre ela e aqueles que a cercam, 

exigindo de todos diferentes formas de manifestação. 

Ao olhar para os relatos das festas observadas, para a minha experiência pessoal e para 

aquela apresentada pela crônica de Fernando Sabino, vamos percebendo que são infinitas as 

formas de se comemorar a existência do outro, no dia do aniversário. 

Compreendendo a ideia de simplicidade muito mais como uma busca do que como um 

sentido pronto e acabado, transcrevo aqui dois diálogos de campo, o primeiro, fruto de uma 

entrevista com criança e o segundo, colhido da observação de uma festa. Nesses dois 

fragmentos é possível reconhecer como a ideia de simplicidade como uma experiência 

possível, começa a incorporar uma complexidade.  

 

Ana Carolina (6 anos): Foi assim a minha mãe falou assim: ―Este ano seu 

aniversário vai ser uma coisinha simples porque está tudo muito caro!‖ Por que tudo 

de aniversário é caro... 

Núbia: E como foi essa coisinha simples? O que é um aniversário simples? 

Ana Carolina: Ah, assim com pouca coisa na casa, com pouca pessoa, mas mesmo 

assim a criança fica feliz! 

 

Um tio de um aniversariante, que sabia da pesquisa e me conhecia, se aproximou de 

mim e perguntou: ―E aí pesquisadora, como vai a pesquisa?‖ Respondi: ―Vai indo 

bem‖. Ele continuou: ―E você, está olhando a partir de quê? Por exemplo, aqui. O 

que você achou de interessante assim pra escrever?‖ Respondi: ―Pra mim, assim sem 

pensar muito, o que eu consigo ver aqui é a simplicidade das coisas.‖ Ele riu e disse: 

―Porra! Você acha isso simples!?‖. Falou como parecendo ofendido. Respondi: 

―Acho, mas não nesse sentido que você está falando...‖ Na realidade, eu não tinha 

muita clareza do que responder diante daquela exclamação.  Continuei: ―Tem uma 

delicadeza na forma como as coisas foram feitas... Um cuidado! Bom, eu ainda 

estou pensando!‖ Ele disse: ―Ah sim, entendi, porque se você acha isso simples...‖ 

 

Nesses exemplos, a ideia de simplicidade aparece de duas maneiras distintas. Depois 

dessas breves conversas com o tio e com a menina fui me dando conta da necessidade de 

definir de forma mais clara o sentido de simplicidade nesta pesquisa. Fui percebendo que a 

ideia só poderia ser pensada em seu caráter relacional, na medida em que as próprias crianças 

tomam o espetáculo como referência.  

Debord (2003) nos ajuda a pensar esta questão à medida que enfatiza que o estágio de 

espetacularização da sociedade reside no momento em que o processo de acumulação e de 

consumo capitalista ganha terreno na vida cotidiana passando a ser uma forma de organizá-la. 

Se pensarmos como o próprio nascimento – a razão de festejarmos o aniversário em nossa 

sociedade – deixou de ser algo ―simples‖ torna-se inteligível como a comemoração desse 

nascimento foi ganhando dimensões inimagináveis. Se formos considerar tudo que os 

especialistas afirmam ser preciso para uma criança vir ao mundo, para a maioria das famílias 
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ficaria impossível ter um filho, pois esse nascimento demandaria levar em conta muitas 

questões, como situação econômica, plano de saúde, espaço, creche etc.  

 Pensar a dinâmica dos aniversários hoje, exige levar em conta as diferentes visões de 

mundo que permeiam estas comemorações, e são nas próprias comemorações que é possível 

destacar essas diferenças. Apesar das mediações que impedem crianças de se apropriarem do 

antes e do depois da festa, a simplicidade que a permeia não se constitui em uma oposição. 

Quando colocamos lado a lado, os relatos de aniversário, nesta tese, empreendemos 

uma tentativa de abrir espaço para que outras histórias apareçam, venha à tona um olhar que 

questiona e pensa criticamente tais comemorações. 

A festa é um movimento para fazer o outro feliz. Diante disso, qual o conceito de 

felicidade que permeia a nossa sociedade? Como afirma Jobim e Souza (2003, p. 88), o ―[...] 

sentido da felicidade não escapa aos atravessamentos culturais e vem sofrendo uma radical 

mutação antropológica no contexto da cultura do consumo‖. Ao refletir sobre a ideia de que 

somos constituídos pela cultura que criamos, podemos concordar que o conceito de felicidade 

passa por concepções difundidas pela mídia, sobre o que é ser adulto e ser criança em nossa 

sociedade. E são estas concepções que também revelam a constituição da nossa subjetividade 

no campo social. 

Assim, o que se apresenta como felicidade nas festas presenciadas? Qual a relação 

possível entre o espetáculo e a simplicidade? 

O desejo de fama expressado pelas crianças quando falam da importância do tema, 

aparece também nas comemorações, como por exemplo, no aniversário na limusine. Neste 

caso, o modelo de ―celebrizar-se‖ propalado pela mídia, traduzido pelo excesso de ―glamour‖ 

que causa olhares de espanto e uma certa ―reverência‖ dos passantes, atinge somente o grupo 

social a que a criança pertence.  Em outros aniversários, o repertório do animador era familiar 

a todos: a novela, sua trilha, sua dança foram códigos reconhecidos pelos convidados, um 

simulacro da vida real em que todos querem se espelhar midiaticamente. 

A experiência de celebridade, aquilo que leva ao desempenho de um papel, como 

protocolo do consumo, geralmente, é o que se almeja como felicidade. Neste sentido, que 

experiências se oferecem a estas crianças? Onde, nessas comemorações, se conta a sua 

história? Agamben (2008, p. 21) afirma que: 

 

Todo discurso sobre a experiência deve partir atualmente da constatação de que ela 

não é algo que ainda nos seja dado fazer. Pois, assim como foi privado de sua 

biografia, o homem contemporâneo foi expropriado de sua experiência: aliás, a 

incapacidade de fazer e transmitir experiências talvez seja um dos poucos dados 

certos de que disponha sobre si mesmo. 
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O que se vê é uma gama de comemorações mediadas pela lógica do consumo, na qual 

alguns valores tradicionais perdem as suas virtudes e o sensacionalismo e a espetacularização, 

expostos por Debord (2003) tornam-se cada vez mais obrigatórios. O autor aponta ―[...] o 

espetáculo, como organização social presente da paralisia da história e da memória, do 

abandono da história que se erige sobre a base do tempo histórico, é a falsa consciência do 

tempo‖. (DEBORD, 2003, p.106). O modelo de aniversário na limusine, ou nas casas de 

festas, ou mesmo aqueles organizados em outros espaços seguem essa mesma lógica da 

espetacularização, e são os que mais se encaixam na crítica de Debord (2003, p.8), quando ele 

afirma que ―[...] toda a vida das sociedades nas quais reinam as condições modernas de 

produção se anuncia como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo o que era 

diretamente vivido se esvai na fumaça da representação‖. 

As festas de aniversário, muitas vezes, servem de cenário para a criança consagrar-se 

no modelo de beleza e de celebridade que a sociedade de consumo oferece. Isso fica patente 

na dinâmica dos salões de beleza onde a ―festa‖ promove a estetização do corpo e 

consequentemente uma erotização das crianças, tão frequentes no cotidiano. A possibilidade 

de um estranhamento ou de uma visão crítica se perde em meio à ―naturalização‖ desses 

eventos, pois:  

 

O espetáculo apresenta-se como algo grandioso, positivo, indiscutível e inacessível. 

Sua única mensagem é ―o que aparece é bom, o que é bom aparece‖. A atitude que 

ele exige por princípio é aquela aceitação passiva que, na verdade, ele já obteve na 

medida em que aparece sem réplica, pelo seu monopólio da aparência (DEBORD, 

2003 p.12, grifos do autor). 

 

Quando fala de uma sociedade mediada por imagens, o autor refere-se não somente à 

busca do sucesso em si, mas a da imagem desse sucesso. Diante dessa premissa se perdem, 

além do sentido da comemoração, o sentido do dia do nascimento, a existência do outro e a 

sua continuação na vida. Na lógica das casas de festa, as crianças fascinadas com tantos 

brinquedos e ―shows‖ dos animadores, algumas vezes nem felicitam o aniversariante. 

Também, muitas vezes, nem abrem os presentes e ficam sem saber quem foi o autor da 

gentileza ou, então, essa relação entre quem presenteia e quem é presenteado passa a ser 

mediada pelas etiquetas ―De – Para‖, símbolo de um mundo regido por protocolos. 

O gesto e o carinho se transformam em algo burocrático, o simbolismo de dar e 

receber, assim como o da hospitalidade se perdem na burocracia de mecanismos que um dia 

foram possíveis, como a simplicidade de entregar um presente nas mãos do aniversariante e a 

de este, como centro da comemoração, ter o direito de recebê-lo. ―O mundo sensível é 
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substituído por uma seleção de imagens que existem acima dele, ao mesmo tempo em que se 

faz reconhecer como o sensível por excelência‖. (DEBORD, 2003, p.21). Assim, as festas 

tornam-se cada vez mais em detrimento do seu sentido original do encontro, um evento de 

lazer e entretenimento. Os brindes, quase obrigatórios, quando não ilustrado por uma foto da 

criança ou por algo associado ao tema da festa, em muitas ocasiões são utilizados como peças 

de propaganda dos bufes ou casas de festa, entregues, quase sempre, por alguém da empresa 

contratada.  

Quando olhamos para as casas de festas, limusines, salões de beleza, shopping centers, 

cinemas, parques, jardins, praças, bares, escolhas de temas, brindes etc., cabe perguntar: o que 

prevalece e o que se valoriza nos modelos de comemoração? Se por um lado, é oportuno 

criticar o lugar de espetáculo e de show business que alguns aniversários vem ganhando, por 

outro, já existe um movimento que se contrapõe a essa lógica. 

Nesta perspectiva, incluir na pesquisa comemorações que fugissem às regras impostas 

pelo universo do consumo, intencionalmente fez parte do meu movimento como pesquisadora 

visando experiências personalizadas de festas, ou seja, que leve a marca da criança. E um 

olhar crítico e aberto, atento às contradições evitando uma visão maniqueísta e moralista do 

que são ou deveriam ser as festas infantis de aniversário. 

As diferentes festas de aniversário observadas traduziram, cada uma delas, a visão de 

mundo de seus organizadores. De um lado, o espetáculo, a exibição exacerbada do eu; de 

outro, a reação a essa lógica hegemônica, a contrapartida à ideia de espetacularização.  

Foi atentando para o olhar no desvio que direcionei o foco para aquilo que não 

proclamava que ―o show não pode parar‖, que, diante da hegemonia da espetacularização, 

aparece como lugar de simplicidade e de delicadeza, muitas vezes ocultada por ―trás dos 

bastidores do espetáculo‖.  

Cabe-nos perguntar, baseados nessas leis de mercado, onde fica a singularidade das 

comemorações? Que produção de subjetividade permite esse contexto de espetacularização? 

Que experiências são guardadas pelas crianças desse contexto? Qual o lugar reservado para os 

protagonistas nesses eventos? Se para Debord (2003) o espetáculo é o momento em que a 

mercadoria chega à ocupação total da vida social e nada mais se vê senão ela, o que mediante 

essa pesquisa é possível reconhecer como lugar de simplicidade e de delicadeza quando 

vasculhamos esse contexto? Cabe ressaltar que ter encontrado o espetáculo não me privou de 

encontrar a simplicidade.  

Neste caminho, resultante de tudo que foi observado e discutido, trago como exemplo 

o fac-símile abaixo, de um convite feito por uma aniversariante, salientando que o destaque 
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que lhe é dado nasce de um olhar que se constrói nas dobras. Ele ilustra o lugar da 

simplicidade escondida, não sob uma ótica maniqueísta, mas um olhar atento à contradição 

revelada. Esse convite, então, seria o que transborda diante da magnitude do espetáculo da 

festa na limusine. 

 

Imagem 142 – Convite limusine 

 
Dafne você foi convidada para a minha festa das Monster Hing e foi sorteada para ser a Mattel. A foto 

dela está dentro do envelope. Se possível venha com uma roupa parecida com a da Mattel, ou da 

mesma cor.  Me encontre em minha casa ás 16:30. Mãe, busque sua filha às 8 da noite. Eu falo às 

16:30 porque se você não chegar nesse horário vai perder o passeio de limusine. Dia 15 de setembro 

de 2012. 

 

Está posta a contradição: o convite feito à mão, objeto de cobiça das amigas da festa 

da limusine indica para um lugar de simplicidade e de delicadeza. No entanto, dentro desse 

contexto essas características ficaram encobertas pelo espetáculo da imensa limusine, rosa - 

choque que paralisou o trânsito para receber uma aniversariante e suas amigas, recém 

chegadas de outra festa infantil em um salão de beleza.  

Win Wenders (1994), em seu texto A paisagem urbana, me inspira na medida em que 

me permite aludir a esta perda da simplicidade traçando um paralelo entre comemorações de 

aniversários e a crítica que faz às transformações das cidades tranquilas na virada do século 

XIX para o XX, nas cidades de hoje, ―[...] em plena explosão, febris onde vivem milhões de 

pessoas‖ (WENDERS, 1994, p.181). Sem saudosismos ou maniqueísmos, assumindo os 

perigos dessa comparação, e guardando as devidas proporções, encontro nas ideias desse 

autor um caminho para pensar o lugar da simplicidade, entendendo este como aquilo que é 

pequeno e que se perde em meio aos grandes espetáculos das comemorações de aniversário de 

crianças hoje. 

Wenders (1994), partindo desse olhar atento sobre as cidades, reflete sobre suas 

representações no cinema e reconhece nas paisagens urbanas pistas de identidades próprias, 
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conectadas à história e à memória dos modos de viver em uma sociedade.   Ele aponta, ao 

contemplar as cidades, para os riscos da exacerbação das imagens comerciais que nos 

constrangem a viver experiências de segunda mão, quando disputam a nossa atenção ao 

concorrerem todo o tempo entre si. Tais imagens de tão exuberantes perderam a profundidade, 

pois no meio de tudo não se vê mais nada. 

Diante dessa constatação, cabe-nos indagar que marcas trazem as festas de aniversário 

em voga hoje? Que histórias elas contam, a do aniversariante ou a de um ―evento‖ que se 

reduz a ele próprio? Que imagens sobressaem nessas comemorações? Que memórias 

perpetuam diante da reprodução mecânica da indústria das festas infantis? A dinâmica dos 

aniversários ratifica uma lógica, aqui apresentada por Wenders onde o pequeno, o simples e o 

delicado perderam lugar: 

 

O que é pequeno desaparece. Em nossa época, só o que é grande parece poder 

sobreviver. As pequenas coisas modestas desaparecem, bem como as pequenas 

imagens modestas ou os pequenos filmes modestos. Esta perda de tudo o que é 

pequeno e modesto é um triste processo, do qual hoje somos testemunhas... 

(WENDERS, 1994, p. 184). 

 

Quando olhamos a estética dos aniversários, o que vemos? Grandes mesas que de tão 

cheias não se enxerga nada; os bolos, que perdem o próprio sentido de serem saboreados, 

perdem a história da própria feitura como afirmou uma criança entrevistada: ―não é só pra 

comer não, é pra enfeitar a mesa, porque todo mundo olha pro bolo, às vezes o gosto do bolo 

nem é tão bom assim, mas ninguém nem fala nada porque o bolo da mesa é pra ser bonito‖. 

(Larissa, 10 anos).  ―Muito‖, como afirma Wenders, torna-se bem rápido ―[...] absolutamente 

nada‖, entretanto, quando uma imagem é quase vazia, é capaz de fazer surgir tantas coisas que 

chega a preencher totalmente o observador, transformando o vazio em ‗tudo‘‖. (WENDERS, 

1994 p. 186, grifos do autor). Necessita-se, pois, de outras formas de ―vazio‖, as que tornam 

possível uma reflexão. São esses vazios, que na opinião de Win Wenders, 

 

[...] permitem que se entrevejam as imagens da cidade. Não só no sentido de que 

abrangeriam no olhar uma ―superfície‖ [...], mas também porque podem, assim, ver 

alguma coisa entre as brechas, envolver o ―tempo‖ no olhar. Na vida, o tempo define 

a história. (WENDERS, 1994, pp. 186-187, grifos do autor).  

 

Nessa perspectiva, tanto a crônica de Fernando Sabino quanto a minha história, assim 

como o convite artesanalmente preparado por Giovanna, representam o ―espaço vazio‖ que 

me permite ver o que está além da superfície. E no diálogo com o que se vê de espetacular, 

talvez assome um possível horizonte em que um ―isto‖ não prevaleça sobre um ―aquilo‖. 
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Posso afirmar, me apropriando das palavras de Wenders, que, dentro da lógica do espetáculo, 

os aniversários como as cidades, ―estão lotados‖, e, portanto, quase não se vê o essencial, 

estão ―vazios‖. ―Por outro lado, o deserto é tão vazio que está completamente pleno do 

essencial‖. (WENDERS, 1994, p.189). Entretanto, tanto as cidades contemporâneas quanto os 

desertos só se permitem ver nessa plenitude em seu caráter relacional, pois é esse caráter que 

educa o olhar para a percepção das diferenças. Um olhar que também na diversidade constrói 

os critérios para as escolhas do que deseja ver. 

Diante dessa reflexão, caminho no meu lugar de pesquisadora, sem perder de vista que 

é minha a decisão de exibir ou ocultar as marcas da simplicidade e da delicadeza, dos pequenos 

gestos que ficaram escondidos, ou seja, dos ―vazios‖ suprimidos pelos ―cheios‖. 

Ao mesmo tempo, nesta tarefa, é necessário dar igual e devida importância aos 

espaços cheios e vazios para que seus sentidos e significados possam se manifestar. 

Bernardo, o menino entrevistado, ao me relatar a sua suposta festa, imaginada com 

tamanha proporção, trouxe novas implicações a esta pesquisa, na medida em que, o saber 

advindo de sua história me permitiu compreender a ―mentira‖ como um desejo atravessado 

pela cultura do consumo. Ao mesmo tempo, coloca em questão o que na ―mentira‖, passa a 

ser a ―verdade‖ quando esvaziada do desejo. Nesse sentido, foi o desejo do menino pelo 

―cheio‖ que me convidou a olhar o ―vazio‖, e foi também por saber desse ―vazio‖ que pude 

problematizar, com ele, o ―cheio‖. 

Também no que diz respeito ao tema de festas, a polêmica escolha do gari como 

personagem se configurou como um dos ―vazios‖ á que se refere Win Wenders, pois foi na 

estranheza de ter sido desejado por um menino de 4 anos como tema do seu aniversário, que 

se revelou toda a contradição daquilo que representa o seu trabalho no contexto de um tipo de 

evento que produz toneladas de lixo.   

A contradição também apareceu na literatura destinada às crianças, por meio das 

histórias que afirmam entre outras coisas que o ―melhor da festa era o estoque de brinquedos 

renovar”, ou ainda “Eu queria ser rica, só para ter uma festa de aniversário para trezentas 

pessoas” ou até mesmo, a menina que ao revelar a sua paixão pelos bolos de aniversário 

feitos por uma boleira profissional, deprecia o bolo feito pela mãe chamando-o de torta doce, 

feita em casa, feia como só a minha mãe sabe fazer. Por outro lado, em outras histórias, um 

personagem afirma: ―amizade de vocês são os melhores presentes para mim”. O que está em 

jogo aqui são as diferentes formas como o tema é abordado na literatura e para quais lógicas 

eles livros apontam.  
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As festas, nos diferentes espaços já nos dão pistas das mudanças nas formas de 

comemorar. Em alguns aniversários festejados em casa o olhar voltado à criança fica evidente 

e garante, por exemplo, um comportamento de maior liberdade das crianças no trato com os 

amigos.  Confirmando essa priorização da criança, o local de estacionamento dos carros é 

convertido em espaço para brincadeiras, revelando uma valorização do brincar livre e do 

reconhecimento de sua importância para a criatividade infantil. Para além do espetáculo, da 

lógica do consumo e dos modelos midiáticos, pais e mães, nos preparativos dessas festas, 

levam em conta o desejo e a produção do filho, compartilhando um fazer, demonstrando 

preocupação em situar a criança na própria história de vida, nas experiências de viagens, nos 

interesses conjuntos. Momentos de preparativos que resultam em verdadeiros encontros, 

conversas e lembranças.  Um fazer que considera a competência e o seu desejo, as escolhas 

sinceras nascidas da própria vivências e convivência com os seus afetos.   

Estive em festa onde foi possível crianças e adultos cantarem juntos, seus próprios 

repertórios musicais. Foi possível nascer um tema com base na experiência da criança, 

valorizando seus gostos, e mesmo quando não houve tema, isso não fez falta. Foi possível um 

tempo não medido e controlado em que os modelos de programa de auditório não tiveram 

espaço. Foi possível momentos como de uma mãe, que diante da funcionalidade austera da 

festa no salão de beleza, me pede para fazer uma foto e se emociona ao receber da filha o 

primeiro pedaço de bolo.  

Encontrei criança que tentou subverter a ordem do ritual da hora dos parabéns, 

adiando o momento de cortar o bolo, alegando que seria o fim da festa, ―que estava tão legal‖.  

Criança que para agradar os convidados, lhes serviu o bolo, no pratinho da cor preferida de 

cada um, depois de consultá-lo, para que não houvesse enganos. Encontrei Festa cujo 

verdadeiro sentido estava na presença e no sorriso da criança, que em pequenos gestos foi 

respeitado em sua diferença. Festa, como por exemplo, a do pijama, encontro que durou quase 

uma noite inteira e a intimidade permitiu lembranças, confissões deram vida ao momento. 

Festa, em que a menina ―festeja‖ o brinde do aniversário dela encontrado no quarto da amiga. 

Festa, na qual na cartinha para agradecer a presença dos amigos, é compartilhada uma doce 

conversa com o filho. Festas em jardins e praças, lugares tradicionais de encontros, em que os 

bufês industrializados deram lugar ao artesanal. Delicadeza de pequenos gestos caracterizam 

as lembrancinhas. O prazer de observar o colorido de cada bolinha de sabão, ou do sacolé que 

a criança gosta, ou, de admirar o colorido dos pãezinhos, do palitinho de frutas.   

As contradições estão presentes, e recheiam, por exemplo, o bolo de cenoura cuja 

maior virtude da sua existência é ser o preferido do aniversariante e não ―aquele que nem 
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precisa ser gostoso, mas tem eu ser bonito‖. Há contradição também entre a relação do tempo 

de espera pelo pedaço de bolo da menina da crônica de Sabino, e o tempo de espera de quase 

40 minutos que as meninas se submeteram às sessões no salão de beleza. Há contradição entre 

a padronização das mesas nas casas de festa, que, como um santuário, as crianças sabem que 

não podem ser tocadas, e a valorização da fatia de bolo com três velas, pela ―negrinha‖ de 

Fernando Sabino, ou mesmo o quebra-sol do para-brisa de carro que se converte em toalha 

para apoiar o bolo ―preferido‖ ainda dentro de um tabuleiro. 

A repreensão às meninas, no salão de beleza, por correrem e pular nas costas uma das 

outras, revelam na frase ―aqui não é lugar pra isso‖ toda a contradição daquele espaço ser 

escolhido como lugar de comemoração.  

A simplicidade reside no que desvia e que, por isso mesmo, convida à reflexão. Assim, 

a ideia da simplicidade me fundamenta a pensar todas as questões dessa tese, a vida, o 

encontro com as crianças, a forma de olhar o todo, as contradições. Nessas contradições se 

encontram os rastros de um possível, que tornam audíveis e visíveis os meandros da 

alteridade, à medida que abrem espaços para diferentes questionamentos. 
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EU, AS CRIANÇAS E O ANIVERSÁRIO: “FICA O QUE SIGNIFICA” 

 

 

As coisas tangíveis  

Tornam-se insensíveis 

À palma da mão. 

Mas as coisas findas 

Muito mais que lindas, essas ficarão.  

Carlos Drummond de Andrade 

 

 

Para o pesquisador, a conclusão de um trabalho acadêmico é o momento em que se 

chega mais próximo à criação, por mais que o teor de toda a pesquisa almeje essa 

característica. No entanto, também é na conclusão que precisamos, depois de tudo que lemos 

e refletimos, exercer a liberdade de escrever sobre o que realmente ficou, revisitar os inscritos 

e ver no que deu. 

Toda pesquisa é, ou deveria ser, um aproximar-se do outro, embora isso não signifique 

desapegar-se de si. Pesquisadores, assim como pesquisados, são sujeitos diretos da 

experiência e, se experiência é, como diz Larrosa (2008), esse modo de relação com o mundo, 

com os outros e com nós mesmos, a pesquisa como experiência afeta os envolvidos de 

diferentes maneiras. A única certeza é que, na maioria das vezes, nunca saímos como 

entramos.  

Ao esboçarmos o primeiro passo na estrada da pesquisa científica, vamos percebendo 

que, a cada marcha, faz-se uma escolha, e a marcha seguinte pode colocar em dúvida a 

anterior. À medida que se vai descortinando o horizonte para onde nos dirigimos firmes, mas 

cautelosamente, vamos nos dando conta de que, como afirma Clarice Lispector: perder-se 

também é caminho.
27

  

Pesquisar é mover-se pela desconfiança, é sair da própria zona de conforto. Para 

conhecer algo, é preciso desconhecê-lo, alimentar sua imprevisibilidade. Ao mesmo tempo, 

conhecer também significa tornar estático. Quando pensamos naquilo que nosso objeto não é, 

caminhamos para olhar o que ele poderia ser. Resende (1992) afirma que de tanto ver, a gente 

banaliza o olhar e sugere que experimentemos ver pela primeira vez o que vemos todo dia. 

Assim, estranhar é tentar perceber que aquilo que olhamos é muito mais do que nos parece, 

                                                 
27

 A Cidade Sitiada. Rio de Janeiro, 1948, p.158. 
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pois a verdade do que conhecemos pode estar justamente na impossibilidade de conhecer por 

inteiro. 

Esta tese voltou-se para a compreensão da relação da criança com o seu próprio 

aniversário. Nessa trilha, logo em seu início, deparei-me com um mundo de possibilidades 

sugeridas pelas formas com que o objeto do meu estudo situa-se na nossa cultura. Assim, a 

pesquisa iniciou-se com um flanar pelo tema do aniversário. A busca e o investimento em 

conhecê-lo efetivamente levaram-me a um movimento de não rejeitar nenhum 

desdobramento, nada que tivesse relação com o tema. No encontro com as crianças, elas me 

inspiraram outros caminhos. Quando afirmaram, por exemplo, que aniversário é festa, o 

processo de pesquisa foi sendo conduzido pelo campo (observação das festas e entrevistas 

com crianças) e apontando para qual direcionamento eu deveria voltar o foco. Enquanto 

buscava saber sobre a história do aniversário, o processo dialético de construção de 

conhecimento caminhava também entre o que eu lia, via e ouvia das crianças.  

O que a história nos conta é que a presença, nos rituais de diferentes comemorações, 

de velas, canções de parabéns, bolo, balões etc. é algo recente, embora atualmente sejam 

considerados tradicionais. À medida que as sociedades transformaram-se, o Ocidente, para a 

construção do modo de produção capitalista, hoje globalizado, passou a formar seus cidadãos 

sob ideais mais individualizados do que coletivos. Também a ciência moderna privilegiou 

estudar o ser humano na condição de indivíduo. Nesse contexto, a ideia do aniversário como 

ritual também se individualiza e se altera, balizada por essa transformação cultural. 

Marcar o dia do aniversário, seja como for, é pensar a existência como um eterno 

recomeço, é buscar testemunhos ativos para a nossa continuação na vida. O nascimento é um 

mundo de possibilidades, novidade essa lembrada a cada aniversário. 

Pesquisar sobre aniversário de criança abre um leque de múltiplas e diversas 

possibilidades de leitura sobre a infância, levando em conta, além das crianças, aqueles que 

representam esses testemunhos ativos: família e amigos. Acrescidos a esses, encontramos, 

muitas vezes, os temas e os bufês da indústria dos aniversários, elementos que contribuem 

para a compreensão desse universo, já que são incorporados pelos discursos sociais que 

atravessam a vida da criança. 

Comemorar o aniversário pode ser também uma forma de situar-nos no mundo, à 

medida que a festa é vista como espaço de socialização de crianças e adultos, um lugar de 

encontros. As crianças são preparadas para o acontecimento do aniversário, e, a cada ano, a 

mudança de idade é acompanhada por modificações biológicas, intelectuais e sociais que 

demarcam a entrada no mundo dos grandes. Assim, o acontecimento individual torna-se 
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marcado pela cultura. O aniversário ganha, dessa forma, duas dimensões simbólicas: uma, que 

é privada, e outra, pública, e tanto uma quanto outra agem sobre o estatuto da pessoa. A 

criança, assim, ganha uma responsabilidade coletiva gerada pelo feito individual.  

O aniversário representa um papel importante no processo de socialização da criança, 

na medida em que a posiciona em sua família, na sua rede de amigos e na cultura em que está 

inserida. É um acontecimento que também posiciona a criança histórica e psicologicamente 

em relação a si mesma e àqueles com quem convive.  

Entretanto, diante de um panorama aparentemente perceptível à primeira vista, temos 

um cenário inquietante no que se refere ao que são hoje os aniversários de criança, e esse 

cenário faz parte das grandes preocupações que acompanham as questões da infância no 

campo da cultura contemporânea. Ao olharmos de novo e mais atentamente para tal cenário, 

cabe-nos indagar: o que as comemorações de aniversário, como manifestação da cultura, 

dizem sobre a experiência de ser criança na contemporaneidade?  

Penso que parte da resposta a essa pergunta pode estar neste estudo. Se ―o que fica é o 

que significa‖, como afirma Bosi (1994), posso declarar que não só na observação das festas 

reconheci o que significa, mas também, nas conversas com as crianças, apareceram as 

nuances do que é importante para elas, pois a memória das pessoas, continua Bosi, ―[...] 

também dependeria desse longo e amplo processo, pelo qual sempre "fica" o que significa. E 

fica não do mesmo modo: às vezes quase intacto, às vezes profundamente alterado‖. (BOSI, 

1994, p. 66), revelando que são então esses ―[...] novos significados que alteram o conteúdo e 

o valor da situação de base evocada‖ (BOSI, 1994, p. 66). 

Em função dessas conversas e dessa observação das festas, para além de um espelho 

da mídia e do consumo, apareceu também a simplicidade, e os conteúdos foram alterando a 

minha perspectiva. Fica o que significa. No mundo do consumo, esse ―ficar‖ não é o 

importante, assim como o permanecer não é um objetivo e não há como negar que os espelhos 

da mídia delimitam as identidades dentro das relações sociais. A criança dialoga com a cultura 

de consumo quando afirma que aniversário tem que ter festa e, paralelo a isso, apresenta uma 

concepção de festa em que os elementos são demarcados por esse diálogo. 

O ―ficar‖ e o ―permanecer‖ são elementos da experiência, e, se experiência constitui, 

como afirma Benjamin (1994), ―um traço cultural enraizado na tradição”, ou ainda ―aquilo 

que nos acontece,‖ como nos diz Larrosa (2002), cabe-nos, enquanto testemunhas ativas dessa 

experiência infantil, ocupar o lugar que nos é devido. Ao declarar sobre o seu aniversário, a 

criança funda outro grau de importância, pois só existe aniversário porque existe o outro. Se a 
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comemoração de um aniversário recupera o outro para nós, qual a celebração que se oferece 

hoje a esse outro? 

O aniversário como comemoração também compõe minha história, e foi nos 

significados daquilo que ficou como experiência que apreendi uma singularidade e uma 

simplicidade. Essas evocações ajudaram-me a perceber como o sujeito insere-se na sua 

própria história pessoal e é por ela constituído a partir das interações com o outro e com as 

próprias experiências. E foi desse lugar da interação com essa experiência que nasceram as 

minhas indagações.  

O que aprendi com os meus outros crianças? Entre tantas coisas, que o dia do 

aniversário é um marco social importante e até decisivo no curso da existência, e, mais do que 

celebrar o nascimento, significa um olhar atento para a trajetória das idades. São pontos 

recorrentes na trilha da continuidade da vida que podem, em um único dia, conectar a criança 

de maneira especial aos seus afetos ou, ainda, fazê-la desejar uma atenção privilegiada e 

encontros diferenciados. 

Wenders (1994, p. 189) adverte sobre a necessidade de criarem-se também ―[...] 

espaços livres que preservem o vazio, para que o cheio não nos obstrua a vista‖. Assim, creio 

que, nesta pesquisa, o espaço livre reside também na permanência das perguntas e naquilo que 

elas convidam a pensar: o que é para a criança fazer aniversário? E o que é, para a sociedade 

contemporânea, aniversário de criança? Essas perguntas, voltando-se para o início desta 

reflexão, suscitam novas questões e tecem outras ponderações sobre de que lugar elas podem 

ser respondidas.  

Além da sinceridade, para quais compromissos a minha pesquisa poderia apontar? 

Antes, cabe ressaltar que essa sinceridade tem por base muitos questionamentos, muitas 

dúvidas. Mais uma vez, recorro a Clarice Lispector: Escrevo-te na hora mesma em si própria. 

Desenrolo-me apenas no atual. Falo hoje – não ontem nem amanhã – mas hoje e neste 

próprio instante perecível. Minha liberdade pequena e enquadrada me une a liberdade do 

mundo – mas o que é uma janela senão o ar emoldurado por esquadrinhas?
28

.  

Considerar, neste estudo, a ideia de simplicidade como experiência possível para 

comemorar um aniversário significa sustentar a ideia de que ―menos‖ pode ―mais‖. Ao 

retomar aqui essa premissa, na qual ―menos‖ refere-se à qualidade em uma relação direta com 

as pessoas e com as coisas, reconheço que o meu encontro com esses outros teve também 

                                                 
28

 Água Viva, 1980, p.25 
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acabamento estético. É quando ―menos‖ é ―mais‖. Esta é a tese que, no diálogo entre vida, 

arte e ciência, por ora posso apresentar.  

Não se pode negar, ao fim de um trabalho tão longo, que sempre assalta o autor a 

dúvida sobre quais serão os efeitos ao torná-lo público. A partir de agora, só o leitor poderá 

me dar essa dimensão. Conhecer essa resposta não encerra o desafio, pois ela não é 

desvinculada de mim e está imbricada na questão fundamental: para que pesquisamos? A 

conclusão talvez dê trégua à minha inquietação ou inspire novos recomeços, pois, como 

sugere ainda Lispector, o que te escrevo não tem começo é uma continuação.
29

 [...] tudo 

acaba, mas o que te escrevo continua
30

. Creio que esse é um dos efeitos que desejo... 

                                                 
29

 Água Viva, 1980, p.49 

 
30

 Água Viva, 1980, p.96 



256 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

ABBAGNANO. Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Mestre Jou, 1982. 

AMMAN. Matthias. Facebook, eu curto: uma análise mimética das redes sociais. 2011. 98 p. 

Dissertação. (Mestrado em Educação). Universidade de Brasília, Brasília, 2011. 

ANNA dos 6 aos l8. Direção: Nikita Mikhalkov. Rússia/França: Caméra One, Trite 

Productions, 1994. 100 min. 

AGAMBEM, Giorgio. Infância e História: Destruição da Experiência e origem da história. 

Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2008. 

AMORIM, Marilia. A contribuição de Mikhail Bakhtin: a tripla articulação ética, estética e 

epistemológica. In: FREITAS, Maria Teresa; JOBIM E SOUZA, Solange; KRAMER, Sônia 

(orgs.) Ciências humanas e pesquisa: Leituras de Mikhail Bakhtin. São Paulo: Cortez, 2003. 

______. Cronotopo e exotopia. In: BRAIT, Beth (org) Bakhtin: outros conceitos chave. São 

Paulo: Contexto, 2008.  

______. O pesquisador e seu outro: Bakhtin nas Ciências Humanas. São Paulo: Musa, 2008. 

______. O pesquisador e seu outro: Bakhtin nas Ciências Humanas. São Paulo: Musa, 2004. 

ARIÈS, Philippe. A História Social da infância e da família. Rio de Janeiro: LTC,1981. 

ARROYO, Miguel. Imagens Quebradas: trajetórias e tempos de alunos e mestres. Petrópolis; 

Rio de Janeiro: Vozes, 2009. 

BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 1992. 

______. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

______. Para uma filosofia do ato responsável. São Carlos-SP: Pedro e João, 2010.  

______. Problemas da Poética de Dostoievski. Tradução de Paulo Bezerra. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 1981. 

______ O autor e o herói. In: BAKHTIN. Mikhail. Estética da criação verbal. 2. ed. São 

Paulo: 1997a. p. 23-215. 

BAKHTIN, M.; VOLOSCHINOV, V. N. Discurso na Vida e Discurso na Arte (sobre a 

poética sociológica). 1926. Trad. De Carlos Alberto Faraco & Cristóvão Tezza [para fins 

didáticos]. Versão da língua inglesa de I. R. Titunik a partir do original russo. Mímeo. 

BELLI, A. Infância em tempos de Megabytes. In: CASTRO, L. R. (org.) Infância e 

Adolescência na Cultura do Consumo. Rio de Janeiro: Nau, 1998. 

http://www.imdb.com/company/co0050287?ref_=tt_dt_co
http://www.imdb.com/company/co0086478?ref_=tt_dt_co
http://www.imdb.com/company/co0086478?ref_=tt_dt_co
http://www.imdb.com/company/co0086478?ref_=tt_dt_co


257 

 

BENJAMIN, Walter. Escavando e Recordando. In: ______. Obras Escolhidas ll: Rua de mão 

única. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1995. 239 p. 

______. Experiência e pobreza. In: ______. Obras Escolhidas: Magia e técnica, arte e 

política. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1994. p. 114-119. 

______. Reflexões sobre o brinquedo, a criança e a educação, São Paulo: Ed. 34, 2002. 

______. Obras escolhidas II. Rua de mão única. 2. ed. São Paulo: Ed. Brasiliense, 2004.  

______. Origem do Drama Barroco Alemão. São Paulo: Ed.  Barsiliense, 1984.  

______. O Narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. In: ______. Obras 

Escolhidas: magia e técnica, arte e política. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1994. p.197-221. 

______. Passagens. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2006. 

______. Passagens. Organização Willi Bolle; colaboração na organização Olgária Chain 

Féres Matos. São Paulo: Ed.UFMG, 2009. 

______. Teses sobre o conceito da história. In: ______.  Obras Escolhidas: Magia e técnica, 

arte e política. São Paulo, Brasiliense, 1994. P.222-232. 

______. El Berlin Demoniaco: relatos radiofônicos. Barcelona: Icaria, 1987. Traduzido para 

fins didáticos – mímeo. 

______. Sobre o conceito de história. In: ______. Obras escolhidas 1: magia e técnica, arte e 

política. Trad. Sérgio Paulo Rouanet. 2. ed. São Paulo: Ed. Brasiliense. 2008. p. 222-32. 

BEZERRA, Paulo. Polifonia. In: BRAIT, Beth (org.). Bakhtin: Conceitos-chave. São Paulo: 

Contexto, 2008. p. 191 

BÍBLIA. A. T. e N. T. Quarto livro de Moisés, Números. Traduzida em português por João 

Ferreira de Almeida. Bíblia Sagrada. Edição Revista e Corrigida. Brasília: Sociedade Bíblica 

do Brasil, 1969. Cap. 1. 

BÍBLIA. A. T. e N. T. Livro II de Samuel. Traduzida em português por João Ferreira de 

Almeida. Bíblia Sagrada. Edição Revista e Corrigida. Brasília: Sociedade Bíblica do Brasil, 

1969. Cap. 24. 

BORUCHOVITCH, Monica Costa. Festinhas infantis: sem espaço para as crianças. In: 

JOBIM E SOUZA, Solange. Educação Pós-Modernidade: crônicas do cotidiano e ficções 

científicas. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2003. 

BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Tradução Fernando Tomaz. 12. ed. Rio de Janeiro; 

2009.  

BRAIT, Beth. Análise e Teoria do discurso. In: BRAIT, Beth (org) Bakhtin: outros conceitos 

chave. São Paulo: Contexto, 2008.  

http://www.planetanews.com/autor/SOLANGE%20JOBIM%20E%20SOUZA


258 

 

BRASILEIRO, Tula Vieira. Um estudo sobre o sub-registro de nascimento na cidade do Rio 

de Janeiro. 2008. 221p. Tese (Doutorado em Educação). Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Pontifícia Universidade Católica. Rio de Janeiro. 

BETTLHEIM. Bruno. Uma vida para seu filho. Rio de Janeiro: Campos, 1989. 

CASTRO, Lucia Rabello de. Infância e adolescência na cultura de consumo. Rio de Janeiro: 

Nau, 1998. 

CASTRO, Lúcia Rabelo de; JOBIM E SOUZA, Solange. Pesquisando com crianças. In: 

Psicologia Clínica. Pós-Graduação e Pesquisa. Rio de Janeiro, Departamento de Psicologia 

da PUC-Rio, n. 9, 1997. 

CASTRO, Lúcia Rabelo. Da invisibilidade a ação: crianças e jovens na construção da cultura. 

Introdução. In: CASTRO, Lúcia Rabelo. (org). Crianças e jovens na construção da Cultura. 

Rio de Janeiro: Nau;FAPERJ, 2001, p. 19-46. 

CENEVIVA, Walter. Lei dos Registros Públicos Comentada. São Paulo: Saraiva. 2009  

COHN, Clarice. Antropologia da criança. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005.  

CORSARO, William. Entrada no campo, aceitação, e natureza da participação nos estudos 

etnográficos com crianças pequenas. In: Educação e Sociedade. Sociologia da infância: 

Pesquisas com crianças. Revista de Ciência da Educação, Campinas, v. 26, n. 91, maio/ago. 

2005. p. 443-464. 

CORSARO, William. Sociologia da Infância. Porto Alegre: Artemed, 2011. 

CUNHA, M. C. Pereira. Carnavais e outras festas: ensaios de história social da cultura. 

Campinas, São Paulo: Ed. Unicamp, 2002.  

DA MATTA, Roberto. O ofício do etnólogo, ou como ter ―antropological blues‖. In: NUNES, 

Edson de Oliveira. A aventura sociológica: objetividade, paixão, improviso e método na 

pesquisa social. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. p. 23-35. 

DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. 

BOSI, Ecléa. Memória e sociedade: lembranças de velhos. São Paulo: Cia da Letras, 1994. 

DELALANDE, Julie. Comment des enfants et des adolescents voient-ils les âges de la vie? 

Revue Le Télémaque: ages et passages, les âges de la vie, n. 37, maio 2010. 

ELGIN, Duane. Simplicidade voluntária. São Paulo: Cultrix, 1993/2012. 

ELIAS, Norbert. Sobre o Tempo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. 

FERRATER MORA, José. Dicionário de filosofia. São Paulo: Loyola, 2004. 



259 

 

FERREIRA, Manuela; ROCHA, Cristina. ―Vou fazer seis anos! Queres vir à minha festa?" A 

construção sociocultural do aniversário: valores e práticas sociais em contextos de Jardim de 

Infância e famílias de meio rural e urbano. In: Congresso Internacional, 3., 2000, [s. l.]. Os 

mundos sociais e culturais da Infância. [S. l.: s.n.], 2000.Disponível em: <www.fpce.up.pt/ 

ciie/publs/artigos/aniversario.doc>. Acesso em: fev. 2013. 

FRAZER, James George. O Ramo de Ouro. Versão ilustrada. Prefácio: Professor Darcy 

Ribeiro. Tradução: Waltensir Dutra. [S. l.]: Zahar Editores, 1982.  

FREITAS, Maria Teresa, A perspectiva sócio histórica: uma visão humana da construção do 

conhecimento. In: FREITAS, Maria Teresa; JOBIM E SOUZA, Solange; KRAMER, Sônia. 

(orgs.) Ciências humanas e pesquisa: leituras de Mikhail Bakhtin. São Paulo: Cortez, 2003. 

GAGNEBIN, J. M. Walter Benjamin ou a história aberta. In: BENJAMIN, W. (Ed.). Magia e 

técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Ed. 

Brasiliense, 1994 b. p. 7-19. 

______. História e narração em Walter Benjamin. São Paulo: Perspectiva, 1994. 

______ Do conceito de Darstellung em Walter Benjamin ou verdade e beleza. Kriterion, Belo 

Horizonte, v. 46, n. 112, dec. 2005. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script= 

sci_arttext&pid=S0100-512X2005000200004>. Acesso em: fev. de 2013. 

______. Do conceito de mímesis no pensamento de Adorno e Benjamin. Perspectivas, São 

Paulo, v. 16, p. 67-86, 1993. Disponível em: <http://seer.fclar.unesp.br/perspectivas/ 

article/view/771>. Acesso em: fev. de 2013. 

______. História e Narração em Walter Benjamin. São Paulo: Perspectiva, 2009. p.74-92. 

GIRARDELLO, Gilka Elvira Ponzi. Televisão e Imaginação Infantil: Histórias da Costa da 

Lagoa. 1998. 349 p. Tese (Doutorado em Comunicação) - Escola de Comunicação e Artes, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998.  

______. A televisão e a imaginação infantil: referências para o debate. In: CONGRESSO DA 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIÊNCIA DA COMUNICAÇÃO, 24., 2001, Campo 

Grande/MS. [Anais]. Campo Grande: [s. n.], 2001. Disponível em: 

<http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2001/papers/NP11GIRARDELLO.PDF>. 

Acesso em: fev. de 2013. 

GIRARDELLO, Gilka.Voz, presença e imaginação: a narração de histórias e as crianças 

pequenas. In: FRITZEN, Celdon; CABRAL, Gladir S. (orgs) Infância imaginação e educação 

em debate. Campinas: Papiros, 2007. 

GOBBI, Marcia Aparecida. Lápis vermelho é de mulherzinha: Desenho infantil, relações de 

gênero e educação infantil. Pro-Posições, v. 10, n. 1, mar. 1999. Disponível em: 

<http://www.proposicoes.fe.unicamp.br/~proposicoes/textos/28-artigos-gobbim.pdf>. Acesso 

em: fev. de 2013. 

http://www.fpce.up.pt/%20ciie/publs/artigos/aniversario.doc
http://www.fpce.up.pt/%20ciie/publs/artigos/aniversario.doc
http://www.fpce.up.pt/%20ciie/publs/artigos/aniversario.doc
http://www.scielo.br/scielo.php?script=%20sci_arttext&pid=S0100-512X2005000200004
http://www.scielo.br/scielo.php?script=%20sci_arttext&pid=S0100-512X2005000200004
http://www.scielo.br/scielo.php?script=%20sci_arttext&pid=S0100-512X2005000200004
http://seer.fclar.unesp.br/perspectivas/%20article/view/771
http://seer.fclar.unesp.br/perspectivas/%20article/view/771
http://seer.fclar.unesp.br/perspectivas/%20article/view/771
http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2001/papers/NP11GIRARDELLO.PDF
http://www.proposicoes.fe.unicamp.br/~proposicoes/textos/28-artigos-gobbim.pdf


260 

 

GOLDSCHNEIDER, Gary; ELFFERS, Joost. A linguagem secreta dos aniversários: perfis 

de personalidade conforme o dia de nascimento. Tradução Marly Winckler. Rio de Janeiro: 

Campus, 1999.  

GOMES, Ana Maria Rabelo. Outras crianças, outras infâncias? In: GOUVÊA, Maria Cristina 

S. de e SARMENTO Manuel (Orgs). Estudos da Infância: educação e práticas sociais. 

Petrópolis: Vozes, 2008. p.82-96. (Coleção Ciências Sociais da Educação). 

GRAVA, Cássia A. G. Hospitalidade e festa de aniversário: do espaço doméstico para o 

comercial. 2005. 220p. Dissertação. (Mestrado em Hospitalidade) - Universidade Anhembi 

Morumbi, São Paulo, 2005. 

GUARINELLO, Norberto Luiz. Festa, Trabalho e Cotidiano. In: JANCSÓ Istvan; 

KHANTOR Iris. (Org.). Festa: cultura e sociabilidade na américa portuguesa. São Paulo: 

EDUSP/HUCITEC, 2001. v. 2, p. 969-975. 

GUSMÃO, Neusa Maria. Infância e velhice: desafios da multiculturalidade. In: GUSMÃO, 

Neusa Maria (org.). Infância e Velhice: pesquisa de idéias. Campinas: [s. n.], 2003. 

HAKKERT, Ralph. Fontes de Dados Demográficos. Belo Horizonte: ABEP, 1996. 

HESLON,Chistian. Petite Psychologie de l'anniversaire. Dunod: Paris, 2007. 

HORTA, Monica. Aniversários: um olhar astrológico sobre a vida. Rio de Janeiro: Record; 

Nova Era, 2003.  

JANELA da Alma. Direção Walter Carvalho. São Paulo: Europa Filmes, 2001. 73 min. 

JOBIM E SOUZA, Solange. Educação e Felicidade In: ______. Educação@Pós-

modernidade. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2003. 

JOBIM E SOUZA, Solange. Re-significando a psicologia do desenvolvimento: uma 

contribuição crítica a cultura da infância. In: KRAMER, Sonia; LEITE, Maria Isabel (orgs). 

Infância: fios e desafios da pesquisa.  São Paulo: Papirus, 1996. p. 13-38. 

KOHAN, Walter Omar. Infância e filosofia. In: GOUVÊA, Maria Cristina S. de; 

SARMENTO Manuel. (orgs.). Estudos da Infância: educação e práticas sociais. Petrópolis: 

Vozes. 2008. p.40-61. (Coleção Ciências Sociais da Educação). 

______. A infância da educação: o conceito devir criança. In: Infância, Estrangeiridade e 

ignorância, ensaios de filosofia e educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. 

KONDER, L. Walter Benjamin: o marxismo da melancolia. 3. ed. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1999. 

KRAMER, Sonia. Pesquisando infância e educação um encontro com Walter Benjamin. In: 

KRAMER, Sonia; LEITE, Maria Isabel (orgs). Infância: fios e desafios da pesquisa.  3. ed. 

São Paulo: Papirus, 1998. p. 13-38.  



261 

 

LARROSA, Jorge. Desejo de realidade: Experiência de alteridade na investigação educativa. 

In: BORBA, Siomara; KOHAN, Walter. Filosofia, aprendizagem, experiência. Belo 

Horizonte: Autêncica, 2008. 

LARROSA, Jorge. O enigma da infância ou o que vai do impossível ao verdadeiro 

LARROSA, Jorge; LARA, Nuria Péres de. (orgs.) Imagens do Outro.  Petrópolis, RJ: Vozes, 

1998. 

______. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Rev. Bras. Educ, Rio de Janeiro, 

n.19, jan./abr. 2002. Disponível em: <//dx.doi.org/10.1590/S1413-24782002000100003>. 

Acesso em: fev. 2013. 

______. Pedagogia Profana: danças, piruetas e mascaradas. Belo Horizonte: Autêntica, 2001. 

LEBRUN, Françoise. Le livre de l’anniversaire. Paris: Laffont, 1987. 

LISPECTOR, Clarice. A Cidade Sitiada. Rio de Janeiro: A Noite, 1948. 

LISPECTOR, Clarice. Àgua Viva. 10. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980. 

LLORET, C. As outras idades ou as idades do outro. In: LARROSA, Jorge; LARA, Nuria 

Péres de. (orgs.) Imagens do Outro.  Petrópolis, RJ: Vozes, 1998. 

LÜDKE, Menga; ANDRË, Marli E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. 

São Paulo: EPU, 1986. 

MACEDO, Nélia M. Rezende; SANTOS, Nubia de Oliveira; FLORES, Renata L. Baptista; 

PEREIRA, Rita M. Ribes. Encontrar, compartilhar, transformar: reflexões sobre a pesquisa 

intervenção com crianças. In: PEREIRA. Rita M. Ribes; MACEDO, Nélia Mara. (Orgs.) 

Infância em Pesquisa. Rio de Janeiro: Nau, 2012.  

MACEDO, Nélia M.; PEREIRA, Rita M. Ribes. Meninos e meninas nas redes sociais. In: 

SOUZA, Leonardo Lemos; SALGADO, Raquel Gonçalves. Infância e Juventude no contexto 

brasileiro: gênero e sexualidade em debate. Cuiabá, MT: EdFMT, 2012. 

MAEDA, John. As leis da simplicidade: design, tecnologia, negócios, vida. São Paulo: Novo 

Conceito, 2007. 

MAUSS, M. Ensaio sobre a dádiva: forma e razão da troca nas sociedades arcaicas. In: 

______. Sociologia e Antropologia. São Paulo: [s. n.], 1974. 

MICHELLI, Cláudia Regina Pinto. “Eu já sou grande!”: um estudo sobre o remanejamento 

da criança na creche. 2006. 103 p. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade 

Regional de Blumenau, Santa Catarina, 2006. 

MONTEIRO, Pedro Paulo. O passado não tem idade: nem passado, nem presente, nem 

futuro. Belo Horizonte: Gutenberg, 2011. 



262 

 

MOURA, Margarida M. Festas, ritos e celebrações. In: LUCENA, Célia Toledo; CAMPOS, 

Chistiana S. de Souza (Orgs.). Questões ambientais e sociabilidades. São Paulo: Humanitas; 

CERU, 2008. 

MURYCY, Kátia. Benjamin: alegorias da dialética: imagens e pensamento em Walter 

Benjamin. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1998. 

OLIVEIRA, Luiz Antônio Pinto de. O Brasil através do Censo. Revista Carta Capital. 

Outubro de 2010. Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/carta-na-escola/o-brasil-

atraves-do-censo>. Acesso em: fev. 2013. 

OLIVEIRA, O trabalho do antropólogo. São Paulo: UNESP; Paralelo 15, 1998,  

PEIXOTO, Francisco Balthar. O interior das palavras: glossário etimológico. Recife : Ed. 

UFPE, 2007. 

PUIJALON, Bernadette; TRINCAZ, Jacqueline. Heureusement, ça ne dure qu‘un jour! In: 

MONTANDON, Alain.(orgs) L’anniversaire. Études rèunies. Littératures. 2008. p. 103-115. 

REGINATO, Gisele Dotto. Em Busca da Complexa Simplicidade: o consumo no discurso 

jornalístico da Revista Vida Simples. 2011. 197 p. Dissertação (Mestrado em Comunicação) - 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM), Rio Grande do Sul, 2011. 

RENAUT, Alain. O indivíduo: reflexão acerca da filosofia do sujeito. Rio de Janeiro: DIFEL, 

1998. 

RESENDE, Otto Lara. Vista cansada. Jornal Folha de São Paulo, ed. 23 fev.1992. 

PEREIRA. Rita M. Ribes. Nossos comerciais, por favor! Infância, televisão e publicidade. 

2003. 230 p. Tese (Doutorado em Educação) - Programa de Pós-Graduação em Educação, 

Pontifícia Universidade Católica, Rio de Janeiro, 2003. 

______. Um pequeno mundo próprio inserido no mundo maior. In: PEREIRA. Rita M. Ribes; 

MACEDO, Nélia Mara (Orgs.) Infância em Pesquisa. Nau, 2012.  

PEREIRA. Rita M. Ribes; MACEDO, Nélia Mara. (Orgs.) Infância em Pesquisa. Rio de 

Janeiro: Nau, 2012.  

______. Encontrar, compartilhar, transformar: reflexões sobre a pesquisa intervenção com 

crianças. In: PEREIRA. Rita M. Ribes; MACEDO, Nélia Mara (Orgs.) Infância em Pesquisa. 

Nau, 2012.  

SABINO, Fernando. A companheira de viagem. [S. l.]: Record, 2002. 

SALGADO, Raquel. Ser criança e herói no jogo e na vida: A infância contemporânea, o 

brincar e os desenhos animados. 2005. 245 p. Tese (Doutorado em Educação) - Programa de 

Pós-Graduação em Educação, Pontifícia Universidade Católica, Rio de Janeiro, 2005. 

http://www.cartacapital.com.br/carta-na-escola/o-brasil-atraves-do-censo
http://www.cartacapital.com.br/carta-na-escola/o-brasil-atraves-do-censo


263 

 

SANTOS, Núbia de Oliveira. Infância, práticas culturais e consumo: um olhar sobre crianças 

e adultos numa escola pública. 2005. 122 p. Dissertação (Mestrado em Educação) - Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005. 

SARMENTO, M. Sociologia da infância: correntes e confluências. SARMENTO, M.; 

GOUVEA, M. C. Soares. (orgs.). Estudos da infância: educação e práticas sociais. Petrópolis: 

Vozes, 2009.  

SARMENTO, Manuel J.; PINTO, Manuel. As crianças e a Infância: definindo conceitos 

delimitando o campo. In: PINTO, Manuel; SARMENTO, Manuel J. (orgs.). As Crianças: 

contextos e identidades. Braga, Portugal: Universidade de Minho; Centro de Estudos da 

Criança, 1997. p. 7-30. 

SCHMITT, Jean-Claude. L'invention de l'anniversaire. [S. L.] : Les èditions Arkhê, 2009. 

SCOCHI, Carmen; COSTA, Isabel; ROCHA, Semíramis; LEITE, Adriana. NASCIMENTO, 

Lucila. Intervalo entre o nascimento e o registro civil: situação no município de Ribeirão 

Preto, São Paulo, Brasil. Revista Brasileira Saúde Materno-Infantil, Recife, v. 4, n. 2, p. 171-

179, abr./ jun. 2004. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext& 

pid=S1519-38292004000200007>.  Acesso em: fev. 2013. 

SILVA, Helenice Rodrigues da. Rememoração/comemoração: as utilizações sociais da 

memória. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 22, n. 44, p. 425-438, 2002. 

SILVA Nara L. M. O tempo social de Norbert Elias: uma proposta de superação ao 

conhecimento dicotômico do tempo. Mneme. Revista de Humanidades, n. 11, 2010  

SILVEIRA, Maria Helena; LAURENTI, Ruy. Os eventos vitais: aspectos de seus registros e 

inter-relação da legislação vigente com as estatísticas de saúde. Revista de Saúde Pública de 

São Paulo, 1973. 

SIMMEL, Georg. O Estrangeiro. In: MORAES F. Evaristo (org.). Sociologia. São Paulo: 

Ática, 1983. 

SIROTA, Régine, Emergência de uma sociologia da infância: Evolução do objeto e do olhar. 

In: Cadernos de Pesquisa Fundação Carlos Chagas, São Paulo, n. 112, p. 7-31, mar. 2001. 

______. Prendre l‘enfant au sérieux, un rite de l‘enfance: l‘anniversaire. In: Eléments pour 

une sociologie de l’enfance, Rennes, PUR, 2006. 

______. L'anniversaire, un exemple de manuel de civilité de l'enfance moderne. In: Sociétés et 

cultures enfantines. D. Saadi‐ Mokrane, (ed) Editions du conseil scientifique de l'Université 

Charles de Gaulle. Lille 3, 1999. p 231-237. 

______. Les civilités de l'enfance contemporaine, l'anniversaire ou le déchiffrage d'une 

configuration. Education et Sociétés, n. 3, p 31-54, 1999. 

______. Nouvelles sociabilités enfantines, l‘apparition d'un rituel à propos de l'anniversaire. 

Informations sociales, n. sp., Dossier La parole de l'enfant, n. 65, p. 104-111, 1998. 

http://recherche.fnac.com/ia41521/Jean-Claude-Schmitt
http://livre.fnac.com/a2776403/Jean-Claude-Schmitt-L-invention-de-l-anniversaire
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&%20pid=S1519-38292004000200007
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&%20pid=S1519-38292004000200007
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&%20pid=S1519-38292004000200007


264 

 

_______. Processus de socialisation et apprentissage des civilités, à propos d'un rituel: 

l'anniversaire. In Mythes, rites, symboles, dans la société contemporaine, Segré, M.dir., 

L'harmattan,1997. p. 151-166. 

______. Les nourritures célestes d‘une fabrication identitaires: le gâteau d‘anniversaire. Les 

cahiers de l‘OCHA, Nourrir de plaisir, 2008a. p. 72-85. 

______. Prendre au sérieux um rite de l‘enfance, l‘anniversaire. In: ______. Eléments pour 

une sociologie de l’enfance. Rennes, P.U.R. 2006, p. 51-59. 

______. Allers-retours sur carnets de terrain: le métier de sociologue en famille. 

L‘observation d‘un rite de socialisation. In: TILLARD, B. ; ROBIN, M. (ed), Enquêtes au 

domicile des familles: la recherche dans l‘espace privée, Paris, L‘harmattan, 2010. p.119-142. 

______. As delícias de aniversário: uma representação da infância. Revista Eletrônica de 

Educação, v. 2, n. 2, nov. 2008. Disponível em: <www.reveduc.ufscar.br/index.php/ 

reveduc/article/view/18>. Acesso em: fev. 2013. 

______. Les civilités de l'enfance contemporaine L'anniversaire ou le déchiffrage d'une 

configuration.  Dossiè.Éducation et Sociétés n° 3, 1999/1. Desponível em: <http://www.inrp 

.fr/publications/edition-electronique/education-societes/RE003-3.pdf>. Acesso em: fev. 2013. 

______. Primeiro os amigos: os aniversários, infância, dar e receber. Educação & Sociedade. 

Dossiê - Sociologia da infância: pesquisa com crianças. Revista de ciência da educação, v. 

26, n. 91, mai./ago., p. 535-564, 2005. 

______. "Enfance modèle, modèle d‘enfance ? La représentation de l‘enfance au travers du 

rituel de l‘anniversaire dans la littérature enfantine », In: SCHNEIDER, B., 

MITETKIEWICZ, M. C. (ed). Desécrits pour et sur l’enfance, Figures de l’enfance et 

relations éducatives : représentations, savoirs,normes, Erès, à paraître.2011. 

SÓ DEZ POR CENTO é Mentira. Direção e roteiro de Pedro Cezar. São Paulo: Down Town 

Filmes, 2008. 76 min. 

SOUZA, Geraldo Tadeu. Introdução à teoria do enunciado concreto do círculo 

Bakhtin/Volochinov/Medvedev. São Paulo: Humanitas/FFLCHSP, 2002. Disponível em: 

<http://pt.scribd.com/doc/7302734/7738-IntroduCAo-A-Teoria-Do-Enunciado-Concreto-Do-

cIrculo-BakhtinVolochinovmedvedev-Geraldo-Tadeu-Souza>. Acesso em: fev. 2013. 

TELAROLLI JR. Rodolpho. A secularização do registro dos eventos vitais no Estado de São 

Paulo. Revista Brasileira de estudos populacionais, Campinas, n. 10, p 1-2, 1993 

TIRIBA, Léa. Crianças, Natureza e Educação Infantil. 2005. 249 p. Tese (Doutorado em 

Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação) - Pontifícia Universidade Católica, Rio 

de Janeiro, 2005. 

TURNER, Victor W. O processo ritual. Petrópolis: Vozes, 1974. 

VELHO, Gilberto. O desafio da cidade: novas perspectivas da antropologia brasileira. Rio de 

Janeiro: Campos,1980. 

http://www.reveduc.ufscar.br/index.php/%20reveduc/article/view/18
http://www.reveduc.ufscar.br/index.php/%20reveduc/article/view/18
http://www.reveduc.ufscar.br/index.php/%20reveduc/article/view/18
http://pt.scribd.com/doc/7302734/7738-IntroduCAo-A-Teoria-Do-Enunciado-Concreto-Do-cIrculo-BakhtinVolochinovmedvedev-Geraldo-Tadeu-Souza
http://pt.scribd.com/doc/7302734/7738-IntroduCAo-A-Teoria-Do-Enunciado-Concreto-Do-cIrculo-BakhtinVolochinovmedvedev-Geraldo-Tadeu-Souza


265 

 

______. O desafio da proximidade. In: VELHO, Gilberto; KUSCHNIR, Karina. (orgs). 

Pesquisas Urbanas. Desafios do trabalho antropológico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. 

p. 11-19. 

VELHO, Gilberto. Observando o Familiar. In: NUNES, Edson de Oliveira. A Aventura 

Sociológica, Rio de Janeiro: Zahar, 1978. 

______. Observando o familiar. In: VELHO, G. Individualismo e cultura: notas para uma 

Antropologia da Sociedade Contemporânea. Rio de Janeiro: Zahar, 1981. 

______. Os conceitos de Relevância e motivação e a noção de subcultura. In: ______. 

Individualismo e Cultura: notas para uma antropologia da sociedade contemporânea. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 1981. p. 78-89. 

VEYNE, Paul (org.). História da vida privada 1: do Império romano ao ano mil. São Paulo: 

Cia. das Letras, 2009. 

WEISZFLOG, Walter. Michaelis Moderno Dicionário da Língua Portuguesa. Disponível em: 

<http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php>. Acesso em: fev. 2013. 

WENDERS, Win. A paisagem urbana. Revista do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, n. 

23, p. 181-189.. Disponível em: <http://pt.slideshare.net/imcaudiovisual/win-wenders-a-

paisagem-urbana>. Acesso em: fev. 2013. 

 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php
http://pt.slideshare.net/imcaudiovisual/win-wenders-a-paisagem-urbana
http://pt.slideshare.net/imcaudiovisual/win-wenders-a-paisagem-urbana

