
A Revolução Copérnica do “eu”

A sociedade contemporânea vive hoje a ditadura da cultura do “eu tenho que ser melhor”.Sinceramente não
compreendo isso, esta vontade insana de querer comparar, de referenciarmos a nós mesmo com a medida de
um outrem. Observe as pessoas ao seu redor, perceba até mesmo em você, somos reféns da nossa própria
arrogância. Em um pate-papo informal, em uma reunião da empresa, em uma discussão entre amigos, lá está a
semente do desejo de se apresentar como o melhor, como o dono da verdade, como aquele que sabe tudo.

No intuito de atender sua própria vaidade, as pessoas então recorrem sempre a um processo de representação
- representam personagens – esses são criados pela sociedade, esteriótipos produzidos pela mídia e por
construções sociais; nós então consumimos estes personagens, os remontamos e apresentamos para os outros.
E aí, a vida vira um teatro, onde todos representam, e o pior, onde todos desejam ser o personagem principal.

O que mais se vê hoje são cursos e literaturas com métodos e formulas de como ser líder, ensinando a ser “o
vencedor”, “o melhor”, impregnando nesta imagem de vencedor um estereótipo de que vencedor é só aquele
que lidera, ou que tem algum destaque social (orientados pelos frívolos requisitos desta sociedade). Mas isso
tudo é uma grande baboseira construída pela cultura corporativa, ou melhor, pela lógica capital. Que nos
aliena e nos torna uma massa escrava desta aparência, seres mais preocupados com a maquiagem do que com
interior.

Hoje, parei para questionar isso e deparei-me com os seguintes pensamentos:

É natural que tenhamos uma perspercitiva da vida sobre a ótica primeira do eu, é lógico que quando pensamos
no mundo e em toda existência, tomamos o papel principal deste arranjo. O problema é que a maior parte das
pessoas fica estagnada nesta primeira percepção, e não desenvolve seus sentimentos / pensamentos a ponto de
enxergar o próximo, e suas qualidades. Enxergar que não estamos sozinhos neste mundo, e que ao contrario
do que afirmava Ptolomeu, não somos o centro do universo.

Creio também que à vontade de parecer-se melhor do que realmente si é pode até ajudar um ou outro a se
desenvolver um pouco mais; mas em geral, esta cultura gera uma massa de frustrados, de pessoas que vivem
infelizes consigo mesmo, que tentam viver uma aparência e perde a oportunidade de viver sua própria vida.

Existe um ponto nesta reflexão que é paradoxal: Ao mesmo tempo em que limitamos nosso mundo ao nosso
narcisismo, vivemos uma constante preocupação com a opinião do outro. Mas acho que isso é entendido
dentro da teoria da representação que citei, pois, para representar um papel, é fundamental um outro (no caso
espectador) para validar esta representação.

É importante lembrarmos que a essência deste sentimento pode, em casos extremos, dá frutos terríveis, haja
vista a loucura de Hitler, que si enxergou melhor do que os outros cidadãos da terra e engendrou um
movimento que propunha a criação de uma raça pura (pois enxergava sua raça superior às demais), e isso
custou milhões de vidas a humanidade.

Por isso é muito importante o exercício da critica sobre este comportamento – que é inato ao homem –.
Questionar este pensamento que, do nível extremo ao corriqueiro, tem subvertido o sentido da existência.
Precisamos observar estas atitudes em nós e contestá-las. Desta forma nos veremos livres do cárcere de nosso
ego, promovemos em nós e naqueles que vivem ao nosso redor uma profunda revolução: a “Revolução
Copernica”.
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