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P R O V O C A Ç Ã O

TEXTO CHICO MATTOSO

E
m algum momento do século 12, um
membro da corte inglesa chamado Da-
niel de Beccles publicou um catatau em
forma de versos intitulado Urbanus
Magnus, ou, como depois veio a ser co-
nhecido, O Livro do Homem Civilizado.

Trata-se de um manual de comportamento destina-
do a doutrinar jovens mancebos a agir de acordo
com os códigos morais estabelecidos pela Corte, en-
tão comandada pelo esbelto Henrique II. Entre
orientações higiênicas, conselhos sexuais e prescri-
ções hierárquicas, o livro traz ensinamentos como
“se você tiver um segredo a guardar, não conte para
sua mulher” ou “não ataque um inimigo se ele tiver
ajoelhado para defecar”.

Novecentos anos se passaram desde que Daniel
resolveu sentar diante da escrivaninha e, usando sua
habilidade de versificador, dar uns pitacos na vida da
rapaziada. Seu trabalho, porém, não poderia ser
mais atual. Se vivesse hoje, o nobre inglês provavel-
mente já teria montado um site próprio, faria pales-
tras em universidades e, a depender de seus dotes
comunicativos, apresentaria um quadro em um pro-
grama vespertino de televisão, onde leria perguntas
de espectadores e daria algumas de suas dicas de ele-
gância (“não leve para casa a colher que você usou
para comer”) e requinte (“não mate moscas nos bra-
ços em frente ao seu patrão”).

É compreensível. Vivemos dias sombrios, de con-
fusão moral e incertezas existenciais. Num momento
como esse, é natural que a humanidade procure se

refugiar em qualquer coisa que esteja além de seus
parcos conhecimentos. Nunca precisamos tanto de
gurus. Alguns deles apontam para o céu, buscam ex-
plicações divinas para os mistérios da vida e da mor-
te; outros, por sua vez, se dedicam a apontar para o
jeito com que o cidadão amarra a gravata. Como bem
disse o músico e especialista em etiqueta Paulinho da
Viola, “as coisas estão no mundo, só que eu preciso
aprender” — e aí está todo um mercado de trabalho a
ser explorado.

Fiquemos com o exemplo do matrimônio. Casar-
-se sempre foi um negócio complicado, e é impor-
tante que exista alguém disposto a organizar e sim-
plificar as coisas. Não é essa a função, claro, do cada
vez mais disseminado “cerimonialista de casamen-
to”. Trata-se do tipo de atividade cuja principal atri-
buição é justificar permanentemente a própria exis-
tência — ou seja, tornar tudo tão caótico e indevassá-
vel que só o próprio responsável pela bagunça pode-
rá desatar todos os nós.

Cerca de um ano atrás, fui padrinho no casamento
de um amigo. Após uma rápida cerimônia religiosa,
fomos apresentados à profissional encarregada de
organizar a recepção. Com ar despótico, a moça in-
formou que os padrinhos não poderiam se juntar ao
resto dos convidados nem se servir do jantar, já que
seria necessário um “treinamento” antes da abertu-
ra da pista de dança. Então fomos instruídos a formar
uma fila, segurar balõezinhos em forma de coração e,
quando a música começasse, atravessar o salão “fa-
zendo alguma coisa engraçada e descontraída”. Ao

chegar à pista, devíamos seguir os passos do coreó-
grafo, contratado para dar uniformidade à apresen-
tação e “fazer a energia fluir”.

Resisti, é claro. Fiz um protesto formal, sem re-
sultado, e me pus a buscar cúmplices, na tentativa
de organizar um motim. Depois de alguns minutos,
porém — e percebendo a naturalidade que os ou-
tros padrinhos recebiam as ordens da comandante
—, resolvi deixar a insurreição para lá. Mais do que
isso: aos poucos, comecei a ser tomado por um dis-
creto arrependimento. Afinal, qual era o proble-
ma? O mundo é um lugar complexo. As respostas
são poucas, a morte se aproxima a galope, tudo é
incerto e confuso — nesse contexto, nada pode ser
mais reconfortante que alguém nos dizendo o que
fazer, como agir, para onde nos dirigir. É bem pro-
vável que Daniel de Beccles, se vivo fosse, assinas-
se embaixo das determinações da cerimonialista.
Resolvi relaxar. Então respirei fundo, segurei meu
balãozinho e avancei, saltitante e feliz, rumo aos
braços do coreógrafo.

O escritor Chico Mattoso é autor deLonge de Ramiro(Editora 34).
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As boas maneiras nos farão boas pessoas?
Nada como o conforto de alguém nos dizendo o que fazer, como agir, para onde nos dirigir

Casamento pode se tornar presente
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F
O

T
O

D
R

E
A

M
S

T
IM

E

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24, 25 e 26 set. 2010, Outlook, p. 10.
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