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Por um tempo de celebrações e brindes mais 
espontâneos, brigadeiros desiguais e a liberdade  
de abrir o presente na hora em que bem entender

festa de criança no bufê concor-
rido. Brinquedos que emitem sons e 
luzes eletrônicas deixam o salão em 
clima de fliperama. As crianças se jo-
gam nas brincadeiras espalhadas por 
diferentes estações. De repente, todo 
mundo interrompe a mastigação para 
ver a aniversariante chegar. Ela surge 
com uma roupa nova, um traje dife-
rente do que usava um pouco antes, 
ao receber os quase 300 convidados. 
Aliás, ninguém sabe ao certo onde, 
e como, a menininha de apenas dois 
anos, na agitada rotina de desfralde, 
leite, sono e firmar os próprios pas-
sos, conseguiu conhecer tanta gen-
te. Os telões transmitem uma retros-
pectiva da vida da pequena com fotos 
e efeitos especiais. A festa continua. 

Quem insiste em conversar não 
pode poupar exclamações. É o ca-
so dos monitores, esforçadas figuras 
no comando das brincadeiras – co-

mo se as crianças fossem incapazes 
de se divertir sozinhas. Será que são? 
Seja como for, lá estão eles, impera-
tivos: “Agora isso! Aquilo! Palmas! 
Corram! Brinquem! Aproveitem!”. 

O figurino da garotinha é trocado 
mais duas vezes. Flashes. É hora do 
Parabéns pra Você, de avançar sobre 
a mesa repleta de doces simétricos, na 
paleta de cores adequada ao figurino 
da aniversariante e ao tema da fes-
ta. A pilha de presentes está enorme. 
E intacta. Ela não vai abrir? Depois. 
Beijos, obrigada, estava tudo lindo. 
Ano que vem tem mais. Os convida-
dos saem da festa com sacolas cheias 
de lembrancinhas fabulosas. Fim.

Tempos de espetáculo 
Muitas festas agora estão com es-
sa pegada de espetáculo. São caras e 
exageradas. Não são apenas os ani-
versários de crianças e até de adul-
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tos, mas casamentos, batizados, 
nascimentos que flertam com o ex-
cêntrico. Para algumas pessoas, a eu-
foria parece estar alguns tons acima 
do aceitável. Como chegamos a esse 
jeito excessivo de celebrar? Não sei. 

Mas muitos vão lembrar que até 
há pouco tempo não era nada inco-
mum enrolar os brigadeiros na véspe-
ra, em casa, onde de modo geral a fes-
ta teria lugar para poucos e bons. As 
crianças ajudavam noite adentro, in-
terceptando o brigadeiro e o beijinho 
em algum momento entre o granula-
do ou o coco ralado e a forminha de 
papel. Os quitutes ficavam charmo-
samente desiguais nos pratos, e tudo 
bem. Uma afirmação do psicanalis-
ta francês Lacan sustenta bem esses 
saudosos preparativos: “festa é aqui-
lo que se espera”.  É, em outras pala-
vras, o que ocorre entre a expectativa 
e a realização dos desejos. O que vem 
depois, que seja bom, mas é efêmero. 
O propósito maior sempre foi juntar 
os mais queridos para celebrar o im-
portante. Mais um ano de vida, o ca-
samento, a nova casa, o batizado do 
filho. O dia da festa é, por definição, 
extraordinário. Especial. É o momen-
to em que o anfitrião e o convidado di-
zem: “Que bom ter você por perto”. 

Mas o que dizemos quando nos 
empenhamos para transformar uma 
celebração, uma homenagem a quem 
queremos bem (às vezes a nós mes-
mos!), em uma espécie de espetácu-
lo tão absurdo que chega a ser impes-
soal? Quão revelador é constatar que 
para muita gente tornou-se mais im-
portante mostrar o que se tem e o que 
se pode pagar do que quem se é? Faz 
parte da busca da felicidade? Da sa-
tisfação pessoal? Tonifica a vaidade?

Alertando-nos de que essas ques-
tões não são propriamente dilemas 
contemporâneos, no século passado 

o pensador inglês Bertrand Russell já 
dizia que o problema está na filosofia 
de uma vida de competição, em que o 
respeito é dado ao vencedor. “Não foi 
apenas o trabalho que ficou envenena-
do pela filosofia da competição; o lazer 
está igualmente envenenado. O lazer 
sereno e restaurador dos nervos pas-
sou a ser encarado como enfadonho.”

Daí o desejo de ter (e mostrar 
que tem), de fazer mais e diferen-
te, de impressionar ser tão predomi-
nante. Há quem prefira se endividar 
do que se frustrar: talvez essa afirma-
ção promova alguma satisfação ime-
diata. No longo prazo, no entanto, é 
provável que não seja bem assim.

“Acho possível de alguma forma 
chamar a atenção para que as pesso-
as coloquem energia (e, claro, se po-
dem, e se for o caso, dinheiro) no que 
tem significado para elas”, diz o filó-
sofo Renato Janine Ribeiro. “A ques-
tão talvez não seja fazer a festa mais 
ou menos extravagante, mas saber o 
que se está fazendo, saber quem se 
é. É preciso ter algum nível de ver-
dade interna sólida, pois as demais 
coisas se desfazem. O que é ancora-
do só na aparência não dura. A pele 
envelhece. O bonito fica feio. Por is-
so é importante investir em algo mais 
denso. Dificilmente a pessoa perde 
o conteúdo, perde o que sabe. Co-
mo escreveu Rousseau, a felicida-
de permanente é essa, quando a al-
ma basta a si mesma. É algo inter-
no mais forte, que sobrevive ao que é 
mais vulnerável”, acredita o filósofo.  

Piquenique, por que não? 
Se por um lado é espantoso notar co-
mo a necessidade de aprovação - a 
importância dada ao olhar do ou-
tro - mexe com as pessoas e faz com 
que elas às vezes exagerem e se des-
gastem para estreitar laços com o 

soprar as velinhas, nos aniversários, também tem seu significado:  trazer boa sorte para quem completa mais um ano de vida
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consumo impulsivo e realizar coi-
sas que parecem incríveis, mas cujo 
significado pode se esvaziar rapida-
mente, por outro lado é revigorante 
e inspirador se deparar com soluções 
criativas e descomplicadas para pro-
mover comemorações memoráveis.

É um privilégio, no outono, es-
tender um cobertor na grama da pra-
ça ou em um parque e reunir os ami-
gos ao redor de uma cesta de pique-
nique e brindando a mais um ano 
juntos. É uma festa e não custa mui-
to, embora exija algum planejamen-
to e a sorte para o tempo ficar firme. 

 Já fui convidada para festas de 
criança despojadas em que, no con-
vite, vinha uma advertência: “Não 
precisamos de presentes, se desejar, 
deposite uma quantia na conta tal pa-
ra ajudar a associação X”. Ou ainda: 
“No lugar de brinquedos, traga car-
tolina e lápis de cor, para ajudarmos 
a escolinha do orfanato do bairro.”

É um novo mundo de possibilida-
des, o das escolhas conscientes. Igual-
mente sensíveis e razoáveis. Com as 
crianças, aliás, há tantos jeitos analó-
gicos e orgânicos de celebrar, a exem-
plo de levá-las ao cinema (é possível 
reservar uma sala para o grupo), jun-
tá-las em casa para ouvir histórias e 
comer bolo, fazer um acampamento 
na sala ou no quintal de casa, promo-
ver uma caça ao tesouro no jardim.

A dentista Kali Amaral, moradora 
da Vila Madalena, em São Paulo, ha-
bituou-se a criar situações desse tipo 
para comemorar os aniversários dos 
filhos Léo, de cinco anos, e os gême-
os Akira e Eizo, de dois. Ora promove 
um almoço para os colegas de escola, 
em casa, ora convida crianças e fami-
liares para o convescote em uma pra-
cinha do bairro. “O clima é agradável, 
a energia é boa, e o esforço é recom-
pensado. Todos acabam se contagian-

do”, diz. Foi assim da última vez. Kali 
e o marido organizaram tudo, conta-
ram com a sorte do tempo bom e em 
poucas viagens de carro montaram a 
estrutura na pracinha, com mesinhas 
dobráveis, bolo caseiro, sucos, sandu-
íches, frutas frescas. As crianças se es-
baldaram. Para controlar a produção 
de lixo, distribuíram canecas de alu-
mínio para o consumo de bebidas.  

Uma amiga, neste ano, estava 
sem dinheiro e não conseguiu fazer 
uma festinha em casa, como gosta-
ria, para a filha. No dia do aniversá-
rio de dois anos, no entanto, um ca-
sal de amigos muito próximos con-
vidou a família para jantar. Quando 
chegaram, surpresa para a peque-
na. O apartamento deles estava to-
do decorado com balões e bandeiri-
nhas. Havia, sobre a mesa, um lindo 
bolo de chocolate que improvisava 
na superfície um lugar mágico onde 
se encontravam miniaturas da Bran-
ca de Neve, dos sete anões, do Bam-
bi e do Tambor – personagens pelos 
quais a menina tem especial afeição. 
Só faltou a sempre fascinante bruxa, 
que os anfitriões procuraram por toda 
a cidade, mas parece que não existe.

Balas de goma completaram o 
cardápio. A menina apagou a velinha 
feliz. Nas noites seguintes, embria-
gada de sono, animada e faladeira, 
ela repetiria em detalhes o que ocor-
reu naquela noite. Feito contadora de 
histórias, narraria a aventura da prin-
cesa. Abre o clichê e não fecha nun-
ca mais: é o tipo de faz de conta cheio 
de significados, que não dá para com-
prar com dinheiro. De jeito nenhum. 

viviane zandonadi é jornalista e vi-
ra e mexe escreve por aqui. Ela adora 
organizar festinhas em casa, com bri-
gadeiros desiguais.

o delicioso bem-casado, docinho tradicional nas festas de casamento, simboliza o desejo de prosperidade para os noivos  


