
por Nicolas Guéguen 

eliz aniversário!" Desde a infância associamos 
a essa frase o ritual de bolo, velinhas, presen
ça de amigos e família, canto de parabéns e, 
claro, presentes. Não é um dia como todos 

os outros, afinal, marca a nossa entrada no mundo - e nos 
segue como uma sombra. Em todos os documentos oficiais, 
na escola, na faculdade, é associado ao próprio nome como 
um companheiro fiel. Por esse motivo, é provável que não 
nos comportemos da mesma maneira nas proximidades do 
nosso aniversário e nos dias e semanas que se seguem. Exa
minando os estudos científicos, pesquisadores constataram 
evidências de ligações entre a data e outros aspectos da vida. 

Os psicólogos Albert Harrison, da Universidade da Cali
fórnia em Davis, e Michael Moore, do Instituto de Tecnologia 
de Haifa, em Israel, descobriram um fato intrigante: o dia 
do aniversário costuma ser ligado à data da morte. Isso foi 
constatado quando os dois estudiosos examinaram a mor
talidade de um grupo de pessoas nos dias que antecedem 
ou se seguem ao próprio aniversário. Harrison e Moore 
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observaram que a frequência dos falecimentos 
aumenta nos dois dias que precedem essa data 
e diminui no dia seguinte. Já o psicólogo John 
Wood, da Universidade de Wisconsin, exami
nou as estatísticas de óbitos de pessoas com 
mais de 75 anos e concluiu que houve nessa 
amostra aumento de 3 3 % do número de mor
tes causadas por problemas cardiovasculares 
nos três dias que antecederam ou seguiram o 
aniversário. Segundo os psicólogos, o período 
é fonte de estresse e ansiedade, o que pode in
tensificar o risco de incidentes cardiovasculares 
em pessoas com maior fragilidade. 

PERTO DO ANO-NOVO 
Obviamente, tudo depende da condição física 
de cada indivíduo, mas nas pessoas famosas 
foi observado o efeito inverso. O sociólogo 
David Philipps, da Universidade da Califórnia 
em San Diego, examinou as estatísticas de 
mortalidade de personalidades americanas: 
artistas, empresários e políticos. Ele comparou 
o mês do falecimento ao do nascimento e se 
propôs responder a algumas perguntas. Quan
tos meses antes ou depois do seu aniversário 
a pessoa faleceu? Era o dia do seu aniversário? 
Se não ocorresse nenhuma ligação entre o 
mês de nascimento e o da morte, o sociólo
go teria obtido uma distribuição similar dos 
falecimentos nos vários meses do ano. Mas 
não foi assim: nos casos observados, houve 
menos casos de morte durante os seis meses 
anteriores ao aniversário, principalmente no 
mês do nascimento ou no anterior. Nos meses 

seguintes, porém, a mortalidade aumentou de 
forma considerável. 

Philipps chama o fenômeno de "adiamen
to da morte". Ele atribui o efeito, oposto ao 
observado na população comum, ao fato de 
que para os famosos o aniversário é uma data 
importante em razão da visibilidade social e, 
em geral, celebrada com grandes festas. As 
pessoas que obtiveram sucesso em seu campo 
de atuação tendem a cultivar forte autoestima e 
ego inflado, que seriam refletidos nos festejos 
pelo próprio aniversário. Em outras palavras, 
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para as pessoas "normais", frágeis ou adoen
tadas, o aniversário é um fator de estresse; 
para quem tem um ego muito desenvolvido, 
ao contrário, é um estímulo. Esperar por essa 
data se tornaria, portanto, um objetivo capaz 
de ajudar esses indivíduos a resistir a doenças 
e adversidades. Mas, uma vez passado o "gran
de dia", sofreriam um abatimento. 

Alguns estudiosos do comportamento 
acreditam que determinadas datas de ani
versário de fato podem ter influência sobre a 
personalidade. É o caso do ano-novo, Natal 
ou uma festa nacional em culturas nas quais 
essa comemoração tenha grande importância. 
Tendo isso em vista, Harrison e seus colegas 
examinaram a data de nascimento de pessoas 
que tiveram carreira de prestígio nos Estados 
Unidos e reuniram num primeiro grupo os 
membros do Congresso - Senado e Câmara 
dos Representantes - desde a sua criação até a 
década de 70. O segundo grupo compreendia 
personalidades apresentadas pela Who's Who, 
publicação que listava americanos notáveis. 
Os pesquisadores observaram a frequência 
dos nascimentos ocorridos em datas impor
tantes: o feriado nacional de 4 de julho, Natal 
e ano-novo. Eram considerados os nascidos 
dois dias antes, no próprio dia e três dias 
depois dessas datas. 

Os resultados levam à reflexão: as pessoas 
"importantes" aniversariam com mais frequên
cia próximo a uma dessas três datas em compa
ração a outros momentos do ano. Obviamente 
elas não escolheram nascer num desses dias, 
mas o fato de terem chegado ao mundo num 
desses momentos aumentaria a probabilidade 
de se tornar uma pessoa de sucesso. 

Como explicar? Os pais de uma criança 
nascida num desses dias simbólicos pode
riam ter a tendência, talvez inconsciente, de 
ver nisso um sinal, e a educá-la de maneira 
diversa, incentivando a crença nas próprias 
capacidades e iniciativas. Além disso, para a 
própria criança, ver que o dia do seu aniver
sário é também um momento que representa 
alegria, mudança de rotina e grandes festejos 
poderia levá-la a associar essa simbologia à 
autoconfiança e à autoestima. Por exemplo, 
o fato de ter nascido perto do início do novo 
ano poderia contribuir para que a criança 
desenvo l v e s se va lores c o m o o t im i smo , 
resiliência, esperança e determinação para 
empreender projetos novos, criativos. Essa 
atitude corajosa é um elemento importante 
para o sucesso social. Em síntese, nascer em 
certas datas - como em 4 de julho nos Esta
dos Unidos - funcionaria como uma profecia 
que se autorrealiza: quanto mais a pessoa 
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A psicóloga clínica Eleanor Elkin, de Mas-
sachusetts, convida os terapeutas a conversar 
com crianças e adultos, na época do aniver
sário, sobre aquilo que vivenciam. É preciso 
perguntar a eles como viveram os aniversários 
passados, de que maneira os comemoraram, 
o que vivenciaram. Para a psicoterapeuta, no 
decorrer de uma discussão sobre esta data 
simbólica viriam à tona inúmeras informações 
ligadas à percepção do eu, à autoestima e às 
feridas narcísicas. Segundo Eleanor, apesar 
do impacto negativo que pode incidir sobre 
algumas pessoas, não devemos diminuir a 
importância do aniversário. Até porque a data 
serve para identificar sofrimentos e dificulda
des, assim como para valorizar conquistas 
pessoais e percepção positiva de si mesmo. 
Alguns estudos demonstram que esse dia 
"especial" favorece os contatos sociais e que 
valorizamos as pessoas que dividem esse 
momento conosco. 

ÍMPETOS DE ALTRUÍSMO 
O pesquisador Jerry Burger, da Universidade de 
Santa Clara na Califórnia, convocou dois estu
dantes por vez a uma sala de reuniões, para 
um suposto estudo sobre astrologia. Um deles, 
porém, havia sido previamente instruído para 
que colaborasse com o experimentador, mas 
seu parceiro não sabia disso. Primeiramente, 
os participantes respondiam a questionários 
informativos e depois o pesquisador anunciava 
que precisava saber a data de nascimento dos 
participantes para calcular seu signo solar. 
Em seguida, os voluntários completavam os 
questionários sobre sua personalidade, e ao 
final do teste deixavam a sala percorrendo o 
mesmo corredor. 

O "cúmplice" do professor dizia então que 
precisava preparar um texto para um curso 
e que estava procurando alguém disposto a 
lê-lo a fim de lhe dar uma opinião. Ele sabia 
a data de nascimento dos estudantes envol
vidos e na folha que fornecia ao companheiro 
havia assinalado uma data de nascimento 
falsa, que às vezes era a mesma do outro 
estudante e outras, uma data diferente. Re
sultado: 6 2 , 2 % dos jovens que acreditavam 
ter a data do próprio aniversário igual à do 
colega aceitaram ler o texto; entre aqueles 
que não tinham essa suposta afinidade ape-
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nas 3 4 , 2 % tiveram a mesma disponibilidade. 
Segundo Burger, em nossa sociedade, a 

data do aniversário está muito ligada à ima
gem e à identidade da pessoa, como uma 
espécie de característica intrínseca a ela. Por 
isso, quando "partilhamos" esse dia com al
guém temos mais chances de criar uma ligação 
privilegiada com essa pessoa, estabelecendo 
uma aproximação - o que torna mais difícil 
recusar um favor a ela, por exemplo. Pesquisas 
indicam também a tendência de sermos mais 
tolerantes com erros de quem completa anos 
junto conosco, de avaliar essa pessoa de ma
neira positiva numa prova e maior probabilida
de de demonstrar confiança, ainda que se trate 
de um estranho (do qual a única informação 
que temos é a data de nascimento). 

Completar anos também parece deixar gran
de parte das pessoas mais generosas - pelo 
menos temporariamente. Nessa data, curiosa
mente, tendemos a nos mostrar mais gentis e 
até dispostos a conceder favores. Em diversos 
estudos sobre comportamentos altruístas foi 
observado que nessa ocasião homens e mu
lheres aceitam mais facilmente, por exemplo, 
um pedido para participar de uma pesquisa 
por telefone. No dia anterior, ou no seguinte, 
os resultados são decididamente menos posi
tivos. Talvez isso aconteça porque - embora 
nem todos - muitos adoram fazer aniversário e 
talvez o simples fato de se sentir bem favoreça 
O comportamento altruísta. 

DE BEM COM A VIDA 
Levando em conta que apesar do estresse 
que pode produzir em algumas pessoas , 
tanta gente tem sua "data pessoal " como 
favorita, o doutor em psicologia social Gary 
Nickell, professor da Universidade Estadual 
de Minnesota, em Moorhead, e seus colegas 
da mesma instituição pediram a alguns es
tudantes que classif icassem todos os meses 
do ano de acordo com uma escala que ia de 
1 (não gosto nem um pouco) a 7 (gosto mui
to). O mês mais apreciado era sempre o do 
aniversário de cada estudante. Mas não é só 
isso: quando perguntavam aos participantes 
quais dias preferiam nos meses, eles geral
mente indicavam o correspondente ao do 
seu aniversário, mesmo sem fazer a ligação 
ao fato de modo explícito. Para a maioria, o 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 19, n. 243, p. 48-53, abr. 2013.




