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Por que desejamos (e raramente conseguimos) ter um corpo irretocável, um casamento de 
novela e um emprego de sonhos? A resposta pode estar na forma como nos relacionamos com 
o mundo à nossa volta. 

No mês em que completaria 100 anos, Simone de Beauvoir ganhou de presente uma polêmica. 
Justo ela, que escandalizou o mundo em 1949 ao lançar O Segundo Sexo, livro que se tornou 
um dos pilares do movimento feminista. Para comemorar o centenário da escritora, a revista 
semanal francesa Le Nouvel Observateur escolheu para a capa uma foto onde a companheira 
de Jean-Paul Sartre aparece nua, de costas, arrumando os cabelos no espelho de um banheiro. 
Além das críticas recebidas pela exposição de um ícone feminista, a publicação da imagem 
gerou uma grande discussão por causa dos retoques feitos na foto, tirada em Chicago, em 
1952. Para ficar mais apresentável e mais perto dos atuais padrões de beleza, Simone de 
Beauvoir foi submetida a uma sessão de Photoshop. 

Se até a História precisa se adequar aos padrões vigentes, o que dizer de nós? Em um mundo 
onde a competição toma conta das relações, os modelos são sempre superlativos: precisamos 
ser os mais rápidos, desejamos ser os mais belos, lutamos para ser os mais fortes. 
Comparamo-nos o tempo inteiro, e parece que a perfeição está sempre no outro: no corpo da 
apresentadora de TV, na grande demonstração de afeto da namorada do vizinho, no empregão 
do ex-colega da faculdade. 

Os nossos são tempos de melhoramento contínuo, de infinitos retoques, de aperfeiçoamento 
compulsivo. Tempos onde as imperfeições não têm vez. São vistas como falhas que nos 
impedem de alcançar a excelência. Mas será que elas não podem ser vistas de outro jeito? 
Como diferenças particulares, como expressão da personalidade, como aquilo que nos faz ser o 
que somos? 

Demasiado humanos 

Enquanto lia esses poucos parágrafos, talvez inconscientemente você tenha começado a listar 
seus defeitos. Os centímetros a menos, a barriga que insiste em saltar da calça, a preguiça 
que impede aquelas aulas de francês à noite, sua desorganização atávica. Parabéns, você 
lembrou que é humano. E isso já é um bom começo. 

Porque não é fácil sobreviver à avalanche de histórias de transformação pessoal e receitas de 
superação que desabam todos os dias sobre nós. Tem sempre alguém, do alto do próprio 
sucesso, dizendo que querer é poder. Para o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, esta é uma 
das características da pós-modernidade: saem os líderes e entram em cena os consultores, 
pessoas que dão conselhos para o que a gente quer, no momento em que a gente precisa. Eles 
alimentam nosso desejo de ter exemplos de vida, de saber como os outros se comportam 
quando lidam com problemas iguais aos nossos. E impulsionam a indústria do 
automelhoramento: programas de televisão apresentam gente como a gente contando como é 
possível vencer todas as dificuldades; livros e DVDs ensinam passo a passo como construir o 
corpo dos sonhos e conquistar o cargo de presidente de uma grande empresa. 

Mas é preciso ter cuidado para não criar metas inatingíveis ao querer tanto chegar lá. O 
psicólogo e terapeuta de família Dalmo Silveira de Souza avisa: Se você está buscando evoluir, 
melhorar como ser humano, vá em frente. Agora, se através da comparação e da competição 
você está buscando ter um corpo irretocável e um casamento sem problemas, um emprego de 
cinema, é melhor uma pausa no caminho. Porque seu lá pode se transformar em lugar 



nenhum, exatamente o significado da palavra utopia, que vem do grego ou (não) e topos 
(lugar). 

A comparação 

Mas como nasce a percepção dos nossos defeitos e limitações e o desejo de querer ser e ter 
mais? Ao olharmos para os outros. O escritor e educador Rubem Alves vê na comparação um 
exercício dos olhos: Vejo-me; estou feliz. Vejo o outro. Vejo-me nos olhos do outro. Ele tem 
mais do que eu. Ele é mais do que eu. Vendo-me nos olhos dos outros eu me sinto humilhado. 
Tenho menos. Sou menos. Ele mesmo só descobriu que era pobre quando deixou o interior de 
Minas para morar no Rio e foi parar num colégio de cariocas ricos. Então começou a se sentir 
diferente, falava com sotaque caipira, não pertencia ao mundo elegante dos colegas, sentiu 
vergonha da sua pobreza. 

Porque, até então, Rubem não sabia. Morava com a família numa casa velha de pau-a-pique, 
numa fazenda emprestada. Eu sou muito ligado a esse passado, foi um período de grande 
pobreza, mas eu não sabia que era pobre. O sentimento de infelicidade nasce da comparação. 
Foi um momento de grande felicidade, um período sem dor. Só dor de dente, dor de espinho 
no pé. 

Não há como escapar da comparação. Só conseguimos avaliar o que temos e o que somos 
comparando nossa situação com a de um grupo de referência. É o sentimento de que podemos 
ser um pouco diferentes do que somos um sentimento transmitido pelas realizações superiores 
daqueles que consideramos nossos iguais que gera desejo e ressentimento, diz o filósofo Alain 
de Botton no livro Desejo de Status. Então o que fazer com esse sentimento? O que fazer se 
nossa vida parece tão ordinária quando comparada à dos outros? 

A primeira coisa é cuidar para que a competição não tome conta das relações, sejam elas 
afetivas, familiares ou profissionais. Se isso acontecer e normalmente acontece , que tal 
transformar a competição em cooperação? Como? Percebendo que não estamos nas relações 
apenas para dar ou receber, e sim para cooperar, construir um bem comum. E, depois, tentar 
ver a vida dos outros como ela é. E não como parece ser. Já está mais que na hora de deixar 
de acreditar que existe um mundo cor-de-rosa. Não existe. Nem para você nem para a garota 
sorridente da capa de revista. Os conflitos, as idas e vindas, os erros e todas as outras 
mancadas do caminho fazem parte do processo de vida. Ver a perfeição apenas naquilo que 
não se tem ou no que os outros têm é um tipo de comportamento que só gera insatisfação. 
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