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Nós, incompletos
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Gente perfeita  não precisa  dos outros.  São tipos  como você e eu que necessitam das 
qualidades dos parceiros. Eles nos emprestam organização, paciência e disciplina, em troca 
de humor, espontaneidade e imaginação. Eles nos dão coragem quando somos covardes, 
nos acalmam se estamos em fúria  e elucidam, com a sua inteligência,  tramas que nós 
seríamos incapazes de enxergar. Eles não são melhores do que nós, mas são diferentes – e 
isso, boa parte das vezes, é essencial.
Enfatizo  tamanha  obviedade  porque  estamos  sufocados  pela  idéia  de  perfeição.  Para 
garantir a nossa posição no relacionamento (e no mundo) temos de ser bonitos, inteligentes 
e bem-sucedidos.  Além de totalmente independentes,  claro:  estou com você porque eu 
quero, não porque preciso, entendeu? Precisar do amor e da atenção do outro é feio.
Nós todos nascemos com algo quebrado dentro de nós. Essa fratura primordial impede a 
auto-suficiência  e  exige  a  presença  do  outro.  Uma pessoa  amada,  querida  ou  apenas 
desejada mitiga a nossa dor original e provê,  com a sua presença,  algumas sensações 
essenciais.  Ela  nos  dá  o  prazer  do  contato  corporal,  ela  garante  a  segurança  de  não 
estarmos sós, ela oferece, com seus olhares e seus gestos, a admiração e o carinho sem o 
qual a nossa personalidade murcha.
Todos precisam de atenção,  mas nem todos são capazes de aceitá-la  calmamente.  Ao 
sentir-se dependente – isto é, ligado ao outro – pira muita gente. Arruma razões fúteis para 
brigar, enlouquece de ciúme, sente-se sufocado pela presença do outro. Ao final, dá um jeito 
de chutar o pau da barraca e acabar com aquilo, para enlouquecer de dor logo em seguida. 
É um paradoxo triste e comum. As pessoas sofrem sozinhas, mas não conseguem permitir 
que alguém chegue tão perto a ponto de comovê-las - e ameaçá-las com a possibilidade de 
uma dor ainda maior.
Isso tem a ver também com o espírito do tempo que vivemos.
As  pessoas  tornaram-se  vigorosamente  individualistas.  As  virtudes  do  século  XXI  são 
aquelas do sujeito solitário e decidido que se impõe a um mundo amorfo. Pense nos heróis 
da nossa época: Steve Jobs, Neymar e até a presidente Dilma. Eles fazem tudo sozinhos, 
não fazem? O resto da empresa, do time, do governo, existe apenas para executar sua 
vontade onisciente ou para permitir que ele ou ela exerça o seu gênio autoritário.
Esse mito – da pessoa que não precisa de ninguém – é uma falsidade que invadiu o nosso 
modo de pensar. E até a nossa intimidade. Agora, todos seremos gênios solitários. Ou pelo 
menos burros independentes. Bonito é não precisar emocionalmente de ninguém.

Acho isso tudo uma babaquice, claro. Nós precisamos dos outros. Sempre. Do cara que nos 
vende o bilhete de metrô à mulher que nos abraça no meio da noite, somos profundamente 
dependentes das pessoas que nos cercam. Sem as idéias e os sentimentos alheios o nosso 
próprio mundo não avança – e não há problema em admitir isso.
Se for o caso, claro, a gente se agüenta sozinho. Todos já passamos por isso e é bom saber 
que resistimos. Estar só, afinal, pode ser inevitável – mas não precisamos fingir que é a 
melhor maneira de viver. Na qualidade de pessoas imperfeitas e dependentes, florescemos 
na  presença  de  outros  como  nós,  para  quem  a  nossa  presença  também  é  essencial. 
Entender isso ajuda a ter paciência com quem está ao lado. E a desfrutar melhor da sua 
presença.  A nossa  humanidade  requer  o  outro.  Sejamos  humildes.  Sejamos  modestos. 
Quanto mais desarmados estivermos na presença do outro, melhor.

(Ivan Martins – 17/04/2013 – Época – editado)



01. Depreende-se do texto que:
A) O ser humano necessita de uma companhia para sobreviver.
B) Sem amar e ser amado o mundo não progride.
C) As pessoas em geral não assumem a necessidade de ter a atenção do outro.
D) A intimidade torna o outro individualista.
E) A dependência é um fator primordial para que a humildade transpareça.

02. “Enfatizo tamanha obviedade” (linha 7)
O trecho em destaque na passagem acima se refere a:
A) Brigas conjugais.
B) Problemas financeiros de um casal.
C) Independência em relação ao outro.
D) Dependência familiar entre dois amores.
E) Importância da diferença entre duas pessoas que se completam.

03. Assinale a opção cuja frase interpreta o título do texto:
A) As pessoas dos tempos de hoje são individualistas e acabam ficando sozinhas.
B) A falta de amor torna as pessoas desapegadas.
C) A humanidade se tornou preconceituosa.
D) O ser humano é incompleto por não conseguir realizar suas metas.
E) Somos todos incapazes de assumir os erros.

04. A expressão “chutar o pau da barraca” (linha 20) significa:
A) Perder a paciência.
B) Brigar com o outro.
C) Derrubar as coisas pela frente.
D) Sofrer por amor.
E) Desistir dos objetivos.

05. O vocábulo “amorfo” (linha 26) pode ser substituído, sem alteração de sentido, por:
A) injusto.
B) desleal.
C) descentralizado.
D) desestruturado.
E) comercial.

Gabarito
01. C
Comentário: De acordo com as idéias do texto, as pessoas são individualistas e não assumem o 
fato de ser essencial a presença do outro, de precisar do próximo para algo, ou até para a própria 
felicidade.
A) Em desacordo com as idéias do texto.
B) Em desacordo com as idéias do texto.
D) Em desacordo com as idéias do texto.
E) Em desacordo com as idéias do texto.

02. E
Comentário:  O termo corresponde ao trecho falando anteriormente, que diz que o outro não é 
melhor que si, mas sim diferente, o que é essencial.
A) Em desacordo com as idéias do texto.
B) Em desacordo com as idéias do texto.
C) Em desacordo com as idéias do texto.
D) Em desacordo com as idéias do texto.



03. A
Comentário: O título “Nós, incompletos” resume a idéia do texto de que as pessoas acabam por 
incompletos, ou seja, sem uma companhia, pelo simples fato de serem individualistas e pensarem 
no melhor para si mesmos.
B) Em desacordo com a interpretação correspondente ao título do texto.
C) Em desacordo com a interpretação correspondente ao título do texto.
D) Em desacordo com a interpretação correspondente ao título do texto.
E) Em desacordo com a interpretação correspondente ao título do texto.

04. A
Comentário: Chutar o pau da barraca é um termo popular que significa “perder a calma”, “ficar 
nervoso”, “perder a paciência”.
B) Em desacordo.
C) Em desacordo.
D) Em desacordo.
E) Em desacordo.

05. D
Comentário: Os vocábulos “amorfo” e “desestruturado” são sinônimos.
A) Em desacordo.
B) Em desacordo.
C) Em desacordo.
E) Em desacordo.


