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PREFÁCIO
à edição brasileira 

Eu gostaria de dividir a experiência de tradução e o 
conhecimento adquiridos nesta empreitada da publica-
ção do livro O savoir-vivre é um jogo no Brasil.

 Em minhas andanças por Paris, tive a oportunida-
de de conhecer uma antropóloga francesa, Geneviève 
d’Angenstein, fundadora da École de la courtoisie et du 
protocole, hoje Business Etiquette Paris, e esposa de di-
plomata francês.

Geneviève escreveu um livro, em formato de bolso, 
sobre o savoir-vivre. Este termo fascinou-me pela sua 
abrangência, como refere a autora: “É de fato um com-
portamento amplo perante a vida”. Nesse sentido, acredi-
to que o savoir-vivre é uma ferramenta que oferece segu-
rança e enriquecimento para o convívio social.

Trabalhando na tradução, adquiri conhecimentos 
que me levaram a refletir sobre a importância do tema 
e da sua difusão.  

A elegância sistematizada por Luís XIV no século 
XVII e revalorizada no século XIX, esmoreceu no século 
XX, devido aos grandes movimentos culturais e ao ritmo 
de vida muito acelerado. Percebi que há, no século XXI, 
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um movimento de retomada e valorização dos relacio-
namentos.

O savoir-vivre é um exercício a ser praticado, pois 
o convívio diário entre as pessoas traz grandes desafios 
para a manutenção das relações harmoniosas. 

Nós, brasileiros, pela nossa história e pela nossa ge-
ografia, um país tropical, exercemos nossa espontanei-
dade com menos formalidades, mas isso não significa 
que não possamos conhecer as origens do savoir-vivre e 
enriquecer o nosso convívio social. Esta é a conexão que 
eu gostaria que fizéssemos com o tema do livro.

Gostaria que este livro chegasse a todos os cantos do 
Brasil. Somos por natureza generosos, e a verdadeira boa 
educação, segundo Pierre Bourdieu, merece ser assim 
chamada, se for sincera e introjetada. 

A boa educação não pertence a uma classe privile-
giada, mas é um fenômeno sociocultural a ser partilhado 
por todos a cada instante da vida. Os verdadeiros vín-
culos que a gentileza e a generosidade podem construir 
não dependem de posses, mas do amor entre as pessoas.

A boa educação é um sentimento de amor pela 
igualdade. Assim, este livro tenta explicar, à luz do co-
nhecimento histórico, a ressignificação da etiqueta, um 
savoir-vivre para o terceiro milênio. 

 Convido todos a trilhar os caminhos desta ressig-
nificação. 

Silvana Pretto Zanon 


