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Sobre totens e tambores
StandardS de reconhecimento São como 
deuSeS primitivoS. maS acreditar neleS é uma 
opção, não um deStino
por andré cauduro d’angelo

Bernard Loiseau tinha uma obsessão: 
as três estrelas do Michelin. Desde 
quando iniciante na cozinha de um 
pequeno restaurante parisiense, men-
cionava a qualificação máxima do 
principal guia gastronômico francês 
como um mantra, tamanha a energia 
que depositava nesse objetivo. Seu 
talento e sua tenacidade foram recom-
pensados após quase duas décadas, 
quando, finalmente, tornou-se um 
chefe de cozinha três estrelas. Mas 
sua fixação não se encerrava ali; man-
ter-se no topo era tão ou mais difícil 
quanto nele chegar. Anos mais tarde, 
quando já desfrutava de significativo 
reconhecimento e fama em seu país, 
boatos de que seria rebaixado na clas-
sificação do Michelin o transtornaram 
e Loiseau pôs fim à própria vida com 
um tiro na cabeça. 
Esse é o resumo do que se encontra 
na biografia O Perfeccionista (ed. 
Record), escrita pelo jornalista Rudolph 
Chelminski. Nela, o autor não eco-

nomiza menções à importância que 
a avaliação do Michelin (e de outros 
guias menores) exerce sobre a vaidade 
e a auto-estima dos chefs franceses 
(sem falar em seu impacto pecuniá-
rio sobre os negócios que dirigem). O 
caso extremo de Loiseau não é inédi-
to, embora raro; anos antes, um chef 
menos famoso havia se matado ao per-
der a única estrela que seu restaurante 
ostentava no famoso guia, e outros 
tantos mostravam hostilidade com os 
inspetores do Michelin quando haviam 
recebido uma avaliação considerada 
negativa ou injusta. 
Tal como a alta culinária francesa, 
toda profissão tem seus indicadores de 
excelência. Acadêmicos medem-se pelo 
número de publicações em revistas cien-
tíficas de prestígio. Cineastas e atores, 
por premiações como o Oscar e afins. 
Executivos, pelos cargos que ocupam. 
Todos têm um “pai” simbólico a quem 
querem agradar e prestar contas, em 
troca de um afago no ego e no bolso. 
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Perseguir com obstinação determina-
dos standards de reconhecimento é, a 
um só tempo, estimulante e perigoso. 
Estimulante porque oferece um norte 
para a trajetória profissional ou mesmo 
para a vida pessoal, ao estabelecer um 
desejo a ser realizado – e, à exceção dos 
budistas, poucos conseguem conceber 
uma vida sem desejo. Mas perigoso 
porque pode representar uma espécie 
de terceirização da felicidade e da auto-
estima. Não nos basta nossa auto-ava-
liação, nosso senso de bom/ruim, boni-
to/feio; precisamos do aplauso dos mais 
próximos (familiares, amigos, colegas) 
como também do de instituições, supe-
riores hierárquicos e representações algo 
abstratas, como a “opinião pública”.  
Não chega a ser surpreendente: povos 
primitivos cultuavam seus deuses, 
representados em totens. Hoje, mitos 
e totens foram modernizados sob a 
forma de Michelins, Nobels, Oscars e 
cargos de comando. 
Ser um pouco Bernard Loiseau é inevitá-
vel, portanto? Nem tanto. Talvez os mais 
interessantes exemplos citados ao longo 
do livro de Chelminski, merecedores (por 
que não?), eles próprios, de uma obra 
específica, são o de contemporâneos de 
Loiseau, ex-colegas de estágio que, por 
vontade ou circunstância, não jogaram o 
jogo estrelado dos guias. Mesmo tendo 
sido treinados junto aos mais renomados 
chefs de seu tempo, traçaram trajetó-
rias bem diferentes da de Loiseau: um 

tornou-se professor de culinária; outro, 
em busca de fortuna, emigrou para os 
Estados Unidos, mercado bem menos 
sofisticado e exigente do ponto de vista 
gastronômico; um terceiro, aparente-
mente, contentou-se com uma única e 
despretensiosa estrela no Michelin; e o 
último, finalmente, tornou-se proprie-
tário de um restaurante que sequer é 
mencionado no guia, embora seja um 
tremendo sucesso comercial.
Nos Estados Unidos, talvez fossem cha-
mados de “perdedores”, mas a aparente 
sabedoria de suas escolhas remete, 
curiosamente, ao pensamento de um 
norte-americano do século 19. Em 1845, 
Henry Thoreau refugiou-se por dois anos 
em uma pequena cabana distante da 
cidade e passou a viver do que planta-
va, caçava e pescava. Às atividades de 
subsistência somaram-se a solidão e a 
contemplação, das quais desfrutou com 
gosto. Voltou à “civilização” para narrar 
suas experiências em Walden, a Vida nos 
Bosques. No livro, Thoreau faz mais do 
que uma ode à vida em meio à natureza, 
aos prazeres do ócio ou coisas do gênero. 
Faz uma verdadeira exaltação à renúncia 
aos estressantes jogos de reconhecimen-
to – aos quais chefs franceses e tantos 
outros profissionais estão metidos em 
sua vida cotidiana. Questiona Thoreau: 
“Por que devíamos correr desesperada-
mente atrás do sucesso, em empreendi-
mentos desesperados? Se um homem não 
acerta o passo com seus companheiros é 

 

não noS baStamoS; 
preciSamoS do aplauSo 
doS maiS próximoS, doS 

SuperioreS hierárquicoS e 
de repreSentaçõeS como 

a opinião pública

 

LEADERS opinião

34 LEADERS



porque, talvez, ouça um tambor diferente. 
Deixai-o marchar conforme a música que 
ouve, ainda que lenta e distante. (...) O 
pôr-do-sol se espelha nas janelas dos asi-
los tão radioso como nas da mansão do 
ricaço (...). A meu ver, com paz de espírito 
pode-se lá viver com tanta satisfação e 
ter pensamentos tão estimulantes como 
num palácio.” 
Nos Estados Unidos de hoje, o texto de 
Thoreau poderia ser lido como uma rea-
bilitação dos espetáculos off-Brodway e 
das carreiras que não aparecem na capa 
das revistas de negócios. E na França, 
claro, seria uma bonita homenagem aos 
restaurantes ignorados pelo Michelin.  
Sistemas de classificação, premiações, 
hierarquias e remunerações são constru-
ções sociais voltadas a tentar organizar 
atividades e reconhecer méritos, sim; 
mas, para isso, fazem da frágil natureza 
humana, sempre carente de aprovação 
externa, uma imprescindível matéria-
prima. Loiseau não parecia gostar tanto 
de cozinhar quanto de ser aplaudido e 
badalado. Pôs seu talento culinário a 
serviço de sua ambição e, sobretudo, de 
sua insegurança e fragilidade emocional 
– matrizes, aliás, de tantas trajetórias 
profissionais fulgurantes. Se é verdade 
que, sob um prisma tradicional, uma 
sociedade inteira de Henry Thoreaus não 
alcançaria aquilo que costumeiramente 
chamamos de “progresso”, também é 
sabido que personagens como Loiseau 
tornam suas vidas, e as dos que estão ao 

seu redor, quase insuportáveis, promo-
vendo um sofrimento silencioso que nem 
sempre sai nos jornais. 
Sociedades atingem a maturidade à medi-
da que conseguem acolher e respeitar a 
diferença. Eis uma virtude dos tempos 
atuais, aliás: mesmo que persistam pres-
sões e preconceitos, nossa época é bas-
tante mais tolerante aos que “ouvem um 
tambor diferente”. Uma tolerância sincera, 
não meramente protocolar; há de fato 
mais respeito pelas opções de vida que 
fogem ao convencional. E, ao contrário 
do que se poderia imaginar, o capitalismo 
tem parcela importante de contribui-
ção nessa abertura democrática. Sob a 
forma de produtos e serviços, o mercado 
legitima escolhas que, de outra forma, 
poderiam ficar estigmatizadas. Autoriza a 
diversidade ao estimulá-la, porque dela se 
alimenta. Se, por um lado, sua motivação 
precípua é meramente econômica, sua 
conseqüência visível é eminentemente 
benéfica. O paradoxo do mercado é, a um 
só tempo, ser simplificador e plural: reduz 
tudo a mercadoria, mas está aberto a 
tudo que possa virar mercadoria. 
Acreditar nos totens modernos é menos 
um destino que uma escolha, portanto. 
Loiseau devotou sua vida a um deles; 
Thoreau, mais de um século antes, deci-
diu ignorá-los. 
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