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BOAS AÇÕES CONTINUAM BOAS SE NOS SENTIMOS 

Ser boa e gentil faz a pessoa geralmente se sentir bem, o que pode 
colocar em questão sua verdadeira motivação. Analisei o tema em 
2015 no meu livro Paying it Forward93. Mas e as pessoas que agem
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com bondade e gentileza mesmo com grande custo para si mesmas, 
quando há pouco ou nada a ganhar materialmente ou quando não 
há ninguém por perto para testemunhar sua generosidade? Com cer-
teza essas pessoas agiriam por puro altruísmo? Pode-se argumentar 
que mesmo nesses casos é possível que sejam motivadas por inte-
resses egoístas. As pessoas podem ser menos motivadas pelo dese-
jo de melhorar a vida dos outros do que pelo desejo de se sentirem 
boas, valiosas, superiores ou mesmo um pouco à frente dos outros 
em matéria, por exemplo, de gentileza – o que as faz se sentirem bem 
consigo mesmas. Podem até ser motivadas pelo alívio que sentem 
por saber que ajudaram a diminuir o sofrimento dos outros.
Mas isso não anula a bondade ou gentileza inerentes dos que “fa-
zem o bem”. Pessoas motivadas por um forte desejo de ajudar e que 
se sentem recompensadas pela ajuda devem ser com certeza seres 
humanos superiores. Quaisquer recompensas que têm certamente 
não anulam a própria bondade – embora os Bons Impostores possam 
achar que sim.
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Padrão mental do Bom Impostor
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Características definidoras da SI aplicadas ao bom impostor
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ESTUDO DE CASO
Aaron é um rapaz dedicado às boas causas. Aos 28 anos, 
quando me procurou, tinha passado boa parte da vida 

ano sabático ajudando a construir escolas na África, vol-
tando depois ao continente quatro vezes. Os recursos 
para essas viagens ele consegue engajando-se em uma 
série de campanhas de levantamento de fundos que con-
somem grande parte do seu tempo; participou de uma 
corrida amadora, saltou de paraquedas, caminhou sobre 
brasas e muito mais. Além disso, toda semana passa uma 
tarde preparando sanduíches na cozinha de sua casa e le-
vando-os para os sem-teto nas ruas da cidade. Se já não 
fosse o bastante, seu trabalho está ligado a uma institui-

Tudo levaria a supor que não há no mundo pessoa que 
pratica mais o bem do que Aaron. Mas ele procurou a 
minha clínica porque se sentia desanimado e deprimido. 
Disse que na verdade não prestava e tinha baixa autoes-
tima. Quando lhe perguntei o que tinha de bom, foi difícil 
responder. Levou muito tempo para revelar todas as coi-
sas incríveis que faz. Quando eu disse que eram incríveis 
e com certeza prova de uma pessoa de valor – boa mes-

curto”, disse ele. Achava que era tão recompensado pelo 
que fazia – com experiências empolgantes, viagens ao exte-
rior, conhecendo gente nova e interessante – que nenhuma 

O pior, disse ele, é que todos reagiam como se ele de 
fato praticasse o bem, supondo-o uma espécie de santo 
pela maneira como passava seu tempo livre. Sentia-se a 
tal ponto uma fraude! Realmente não se achava uma boa 
pessoa – e, com efeito, deu prontamente vários exem-
plos das coisas indelicadas que havia cometido.
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           O conflito  A decisão do Bom Impostor
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O Impostor Popular
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Características definidoras da SI aplicadas ao Impostor Popular
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ESTUDO DE CASO
Marsha veio à minha clínica porque se sentia solitária. 
Aos 65 anos, enviuvou recentemente e estava muito tris-

em casa, deprimida, desde a morte do marido, de modo 
que me surpreendi ao saber que parecia ter uma vida so-
cial muito ativa. Jogava bridge às segundas-feiras, ia a um 
clube de tricô às terças, fazia ioga às quartas e frequenta-
va um curso de educação de adultos às quintas. Às sextas 

que moravam bem perto e também amigos por todo o 
país, com os quais conversava ou visitava com frequência, 
além de ser muito atuante no Facebook.
Fiquei espantada com a falta de ligação entre uma vida 
social aparentemente saudável e aquele sentimento de 
solidão. À medida que ela falava, comecei a perceber 
que sofria de Impostura Popular – para o mundo exterior 

era tudo uma farsa e que na verdade não tinha ninguém 
que pudesse realmente chamar de amigo. Não conside-
rava amiga verdadeira nenhuma das pessoas que via re-

de semana, sentindo assim uma defasagem entre a más-
cara popular que os outros enxergavam e sua realidade 
pessoal. Longe de ser popular, sentia-se na verdade uma 
pessoa triste e solitária.

que Marsha buscava algo para substituir a proximidade 
partilhada com o marido – que para ela tinha sido o me-
lhor amigo. Como não tinha isso, não importa quantos 

deles o carinho autêntico que o marido lhe dava e que, 
na opinião dela, deveriam ter os amigos verdadeiros. Foi 
necessário um certo ajuste para mudar a percepção de 
Marsha sobre si mesma como uma fraude e alinhar a sua 
visão interior com a realidade.
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De quantos amigos precisamos?
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O impostor de vida encantada
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ESTUDO DE CASO
Jarid estava aos 42 anos exatamente onde queria estar 
nesse estágio da vida. Quando adolescente, sonhara fa-
zer seu primeiro milhão aos 25 e ter um Porsche, depois 
comprar uma grande casa de campo com piscina aos 30. 

e babá. E estava louco para se aposentar cedo, aos 45, 
exatamente como planejara.

-

-
nando muito bem, ia trabalhar diariamente, fazia novos 
negócios, fechava contratos, recebia clientes etc. Mas 
simplesmente se sentia entorpecido, como se tivesse al-

que fazer com isso.
Na verdade, à medida que examinamos mais a situação, 
ele percebeu que não era torpor o que sentia – apenas se 
entediava e se sentia entorpecido com relação às emo-

estavam ausentes. Mas ele tinha outras, negativas – sen-
tia-se frustrado.
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Uma palavra sobre o Impostor Religioso
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Dicas e estratégias

Para todos
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Exercício 2
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