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Há quem diga que o “pecado original” e a morte surgiram por
causa da inveja. O Diabo, invejoso por causa do paraíso, incentivou o “pecado original”.
O Livro do Gênesis diz que Caim amava a Deus, mas como Deus preferiu Abel, seu
irmão, Caim se enfureceu e, entorpecido de inveja, matou seu irmão.
A igreja católica colocou a inveja como um pecado. Hoje a inveja
é reconhecida como um “erro” e, em alguns casos é até estimulada. Alguns dizem que
“é bom para a competitividade”. Nos ambientes de trabalho há inveja em profusão. É
comum invejar-se a boa idéia, o bom senso, a inteligência, o bom-humor. O fato é que a
inveja é um sentimento humano muito comum. Há quem sustente, inclusive, que a
inveja é um “mal democrático”, a partir da perspectiva de que a inveja é um desejo que
se tem de ser igual ao outro. É um equívoco. Um grande equívoco.
O fato é que a inveja é o mais dissimulado dos sentimentos
humanos. Quase ninguém admite que tem inveja ou que inveja uma pessoa ou que
deseja algo. Zuenir Ventura, que juntamente com outros escritores escreveram sobre os
Pecados Capitais, diz que a inveja é “um pecado inconfessável”. Joseph Epstein, que
também escreveu recentemente sobre a inveja diz que “o invejoso é o outro”, tamanha a
resistência, em geral, de se admitir possuir esse sentimento. É mais fácil admitir sentir
ódio, ciúme, medo que inveja, pois quem assume que a tem termina por confessar sua
própria inferioridade.
De fato a inveja não é querer o que o outro tem, mas querer que
ele não tenha. Como diz Zuenir Ventura, “é essa a grande tragédia do invejoso”. E é por
isso que a inveja é um sentimento destrutivo. Por causa da inveja se mata, se rouba, se
corrompe, se trai, se injuria, se destrói. Tanto o invejado como o invejoso.
O invejoso não tem auto-estima. Aliás, acredito que o invejoso
tem a vocação para a tristeza, para o sofrimento, para a derrota, para a infelicidade.
Sentir inveja é um sentimento humano, mas ser um invejoso, ter inveja
permanentemente, é uma doença. Cuidado com quem se diz muito invejado, pois nessa
afirmação se esconde uma grande inveja. Cuidado também com quem diz não sentir
inveja. É um dissimulador. Todos dois são perigosos.
Santo Tomas de Aquino dizia que a inveja é a mãe de diversos
outros afetos terríveis, como o ódio é filho da soberba, que é a incapacidade de julgar-se
igual aos demais por considerar-se melhor que eles. A inveja não é um sentimento bom
porque produz ações destrutivas, sendo exemplos a maledicência, a falta de
humanidade, o rancor, a falta de amor ao próximo. O invejoso é, no fundo, mais que um
narcisista, é um ressentindo que age no submundo moral. Em geral não tem amigos,

porque não sabe o que é amizade. Quer tudo para si e nunca se dá por satisfeito. É um
infeliz. O invejoso esquece-se de apreciar o que possui, esquece-se de viver porque
passa a vida a observar, de soslaio, o que os outros alcançaram. Como diz Antistenes, “a
inveja consome o invejoso como a ferrugem o ferro."
Prefiro a definição de Vicente Serejo, que diz que o invejoso, por
não ter capacidade de amar, se incomoda com tudo nos outros. Todos temos inveja. Em
graus diferentes, mas o fato é que todos temos inveja. Mas quando a inveja chega ao
ponto de nos deixar triste e deprimido com a felicidade, o bem-estar do outro, é porque
já virou doença.

