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ueni olha de fora vê uma mu-
lher bem-sucedida e segura de
si, admirada e invejada por seus
pares. Por dentro, algumas ve-

zes as protagonistas de histórias de su-
cesso, em especial as que sobem rapi-
damente na carreira, angustiam-se com
dúvidas sobre a própria capacidade de
dar conta do recado. Não o questiona-
mento saudável, a que todo ser humano
psiquicamente íntegro deve se subme-
ter com alguma regularidade, mas uma
sufocante sensação de que se está enga-
nando todo mundo. A atriz Deborah
Secco, 30 anos, já havia feito catorze
novelas, sete filmes e quatro seriados
quando recebeu o convite para partici-.
par de um trabalho mais elaborado no
seriado Decamerão, da Rede Globo. O
peso do texto clássico e dos colegas ta-
lentosos abalou até um monumento co-
mo Deborah. Ela chegou a desabafar
com o diretor do programa. Guel Ar-
raes. "Disse a ele: 'Às vezes me dá um
medo. Acho que uma hora vão desco-
brir que eu não sei fazer isso'", relata.
Deborah foi tranqüilizada e a crise pas-
sou, como em geral acontece. A psicó-
loga americana Valerie Young, uma das
maiores pesquisadoras no que chama
de Fenômeno do Impostor ("Já que ele
ainda não foi catalogado oficialmente
como uma desordem emocional", ex-
plica), afirma que 70% das pessoas
bem-sucedidas profissionalmente já
passaram por situação parecida em al-
gum momento da carreira. Apesar de
afligir também os homens, é muito mais
comum em mulheres. "Somos mais atin-
gidas, entre outros motivos, pelo fato



SSO QUE DÁ MEDO
de sermos a primeira geração de mu-
lheres em altos cargos nas empresas.
Isso provoca um questionamento ínti-
mo muito fone", explica Valerie.

Todos os afetados são praticamente
unânimes em relatar a mesma reação: a
impressão de que a qualquer momento
"alguém" vai aparecer, bater no seu om-
bro e dizer que a impostura foi por fim
descoberta. Morando atualmente na
Austrália, onde termina um MBA, a
executiva paulistana Eneida Bini, 49
anos. é o caso clássico da profissional
de carreira exemplar em público e dúvi-

das atrozes em particular. Em apenas
dez anos, tornou-se gerente, diretora,
vice-presidente e presidente de uma
multinacional de cosméticos. Quando
parecia estar no auge, aceitou o convite
para presidir outro gigante do setor.
"Apesar de todas essas conquistas, eu
pensava: 'Será que eu sou tudo isso?
Será que mereço os elogios e as promo-
ções que recebo? Talvez não'", relata.
No início de uma carreira que tem tudo
para ser brilhante — ela mora nos Esta-
dos Unidos e faz doutorado em ciências
da computação —, Juliana Freitag Bo-

rio, 31, também tem a coragem de assu-
mir as mesmas inseguranças. "Penso
que esse lugar não é para mim. A sensa-
ção é que em algum momento vão en-
tender que não sou tão capaz quanto
pensam que sou", diz Juliana, que nas
horas de cobrança brava se ampara no
marido. '"Ele me lembra dos artigos que
já publiquei e de que tenho mestrado e
doutorado quase completo."

Em 1978, duas psicólogas da Uni-
versidade da Geórgia. Pauline Clance e
Suzanne Imes, analisaram um grupo de
150 mulheres com carreira promissora
que duvidavam da própria competência
e creditavam seu sucesso à sorte ou ao
fato de tapearem seus chefes sobre sua
capacidade. Em comum, tinham entre
30 e 40 anos, haviam sido promovidas
uma ou várias vezes em curto espaço
de tempo, eram testadas em seus limi-



Comportamento

mundo. Eneida, por exemplo, diz que
viveu uma história exatamente contrá-
ria: na infância, seus méritos eram re-
conhecidos e incentivados, o que a le-
vou a um processo crescente de cobran-
ça interior. "Eu me destacava em tudo o
que fazia. Minha mãe me elogiava mui-
to para as amigas dela, e eu, cada vez
mais, me sentia na responsabilidade de
confirmar que ela estava certa", conta.

Os estudiosos do tema constatam
que, além das executivas em altos car-
gos, artistas também são especialmen-
te vulneráveis ao sentimento de impos-
tura. "Isso acontece em parte por causa
do assédio agressivo dos fãs, que en-
deusam seus ídolos, e também porque
as artistas convivem com a angústia de
não saber se terão uma performance
tão boa quanto a do último filme ou
disco", diz Valerie Young. É possível
argumentar também pelo caminho in-
verso: carreiras em que a adoração é a
norma atraem pessoas justamente que
têm necessidade profunda de ser adu-
ladas — e muita insegurança sobre seu
talento. A cantora canadense Nelly
Furtado já declarou em entrevista que,

a certo momento da car-
reira, se sentiu exatamen-
te assim. "A fama me pe-
gou de surpresa. Foi tudo
muito rápido. Depois de
dois anos de turnê e fes-
tas, comecei a passar ho-
ras sozinha em casa,
olhando para o chão; eu
me sentia uma fraude",
disse. A atriz inglesa Ra-
chel Weisz, Oscar de atriz
coadjuvante pelo filme O
Jardineiro Fiel, carrega
um peso similar: "Sinto culpa por tu-
do, principalmente pelo sucesso. É co-
mo se, ao me sair bem, estivesse pri-
vando alguém de alguma coisa". Ao
ganhar um Oscar pelo filme Acusados,
em 1989, Jodie Foster, acostumada à

fama desde criança, abriu o coração:
"Sinto que estou trapaceando, e algum
dia vão descobrir que eu não sabia o
que estava fazendo". Até hoje, obvia-
mente, ninguém deu o tapinha no om-
bro e a mandou cair fora. •

Impostores de verdade
em gente que sabe tudo, mas acha
que não vale nada, e tem gente que

acha que vale tudo e sabe dar um jeitinho
nos eventuais problemas que apareçam
diante desse conceito. Estamos falando
de Michaele e Tareq Salahi, o casal que
deu um aplique na Casa Branca, como o
planeta inteiro a esta altura deve estar
sabendo. Eles vão ser punidos ou vão
voar ainda mais alto, aparecendo num rea-
lity show? Vão virar celebridades perma-
nentes ou chafurdar na indesejável cate-
goria de ex-famosos? A ânsia de projeção
é um dos fenômenos mais aborrecida-
mente comentados da era contemporâ-
nea, mas não adianta: toda vez que al-
guém faz alguma coisa absurda para
aparecer, é irresistível não dar uma espia-
da. Munidos de boa figura e imensa cara
de pau, eles entraram aparentemente
sem convite na primeira recepção de gala
do governo Obama. Como o homenagea-
do era o primeiro-ministro da índia, Mi-
chaele, ex-coisa-nenhuma apesar das

pretensões à fama, vestiu um sári de parar
o trânsito em Nova Déthi e roubou a festa.

Ela e o marido cumprimentaram Obama
em pessoa, tiraram fotos com figurões e, ao
chamado para o jantar de lugares marcados,
foram embora de fininho. Ninguém ficaria
sabendo, mas aí não teria graça. Então, pos-
taram as fotos em sua página na internet
Pronto, viraram caso de segurança nacional,
Michaele, 44 anos, eTareq, 41, freqüentam
o mundo dos cavalos e dos campeonatos de
polo, mas têm fortuna duvidosa, uma viníco-
la falida e uma coleção de processos. Ela é
candidata a um programa sobre a vida de
milionárias. "Não somos penetras", garante.
Uma confusa troca de e-maíls com a amiga
de um amigo bem relacionada na Casa Bran-
ca revela intenso esforço para obter convite.
A Casa Branca investiga, o Serviço Secreto
idem, até o Congresso se debruça sobre o
fato. O casal transpira felicidade.
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