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1

COMO SABOTAR SEU  
MAIOR SUCESSO

Ao ser lançado em 1994, Quatro casamentos e um funeral 
rapidamente se transformou no filme britânico de maior 
bilheteria em todos os tempos, e foi indicado para o Os-
car de Melhor Filme. Seu ator principal, Hugh Grant, 
foi contemplado com um punhado de prêmios impor-
tantes e projetado no estrelato internacional, assinando 
um contrato com a produtora cinematográfica ameri-
cana Castle Rock Entertainment, na época de proprie-
dade do magnata das comunicações Ted Turner. Grant 
viria então a protagonizar seu primeiro grande filme em 
Hollywood, a comédia Nove meses. Mas duas semanas e 
meia antes do lançamento do filme, foi preso pela polícia 
de Los Angeles por atentado ao pudor, acompanhado de 
uma prostituta chamada Divine Brown.

Poderíamos citar inúmeras histórias parecidas de ho-
mens e mulheres que, logo depois de alcançar grande 
fama ou sucesso, conseguiram sabotar suas conquistas, 
não raro de maneira espetacularmente humilhante e 
autodestrutiva. Eliot Spitzer, por exemplo, o festejado 
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governador do estado de Nova York, envolveu-se num 
escândalo sexual logo depois de ser eleito, com isto pre-
judicando seu desempenho no cargo.

A notícia da prisão de Hugh Grant deixou milhões 
de pessoas perplexas: como podia o adorável, charmoso, 
educado e quase aristocrático Hugh Grant, invejado 
por homens do mundo inteiro por sua sexy namorada 
Elizabeth Hurley, ser apanhado em flagrante com uma 
trabalhadora do sexo que lhe teria cobrado sessenta dóla-
res, assim comprometendo seu relacionamento amoroso, 
sua carreira e sua reputação? Da mesma forma, como 
pôde Eliot Spitzer, conhecido por sua atuação política 
libertária contra o crime do colarinho-branco, acabar 
em situação semelhante?

Escândalos como esses, capazes de comprometer gran-
des êxitos, não teriam surpreendido Sigmund Freud. 
Depois de muitos anos trabalhando psicanaliticamente 
com pacientes neuróticos, Freud entendera que muitas 
vezes as pessoas não enfrentam colapsos nervosos e ex-
plosões na vida particular depois de um fracasso, mas, 
paradoxalmente, de uma vitória. Num ensaio hoje clás-
sico, Freud tentou explicar os riscos do sucesso:

O trabalho psicanalítico permitiu-nos desenvolver a tese 

de que as pessoas adoecem de uma neurose em conse-

quência de frustração. Referimo-nos à frustração da sa-

tisfação de seus desejos libidinais, impondo-se aqui uma 
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explicação para tornar a tese compreensível. Para que se 

manifeste uma neurose, é necessário que haja um conflito 

entre os desejos libidinais e a parte de sua personalidade 

que chamamos de eu, que é a expressão de sua pulsão de 

autopreservação e também abarca os ideais de sua perso-

nalidade. Um conflito patogênico dessa natureza só ocorre 

quando a libido tenta seguir caminhos e alcançar objeti-

vos que o eu há muito superou e condenou, proibindo-os, 

portanto, para sempre; e a libido só o faz se for privada de 

uma satisfação ideal, adequada ao eu. Donde decorre que 

a privação, a frustração de uma real satisfação, é a primeira 

condição para a geração de uma neurose, embora longe 

esteja de ser a única. 

Tanto mais surpreendente parecerá, e mesmo desconcer-

tante, quando descobrimos como médicos que às vezes as 

pessoas adoecem precisamente quando um desejo profun-

damente arraigado e há muito acalentado se realiza. Parece 

então que não são capazes de tolerar sua felicidade; pois 

não resta dúvida de que existe uma ligação causal entre o 

sucesso e a doença. 

Tive a oportunidade de avaliar a história de uma mulher, 

que aqui passo a descrever, característica dessas trágicas 

ocorrências. De boa família e bem-educada, desde menina, 

no entanto, ela não era capaz de conter seu entusiasmo pela 

vida; fugia de casa e perambulava mundo afora em busca de 

aventuras, até que conheceu um artista capaz de apreciar 

seus encantos femininos mas também de pressentir, não 
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obstante a situação em que se encontrava, as qualidades 

mais elevadas de que era possuidora. Passou então a viver 

com ela, que se revelou uma companheira fiel, parecendo 

precisar apenas de uma reabilitação social para alcançar plena 

felicidade. Após muitos anos de vida em comum, ele conse-

guiu que sua família se reconciliasse com ela, dispondo-se 

então a torná-la legalmente sua mulher. Nesse momento 

ela começou a desmoronar. Passou a negligenciar a casa 

de que estava para tornar-se legítima dona, imaginando-se 

perseguida pelos parentes, que queriam levá-la de volta à 

família, isolou o amante, com seus absurdos ciúmes, de todo 

convívio social, comprometeu o trabalho artístico dele e logo 

veio a sucumbir a uma doença mental incurável.

Em outra oportunidade, deparei-me com o caso de um 

homem perfeitamente respeitável que, professor universi-

tário, havia muitos anos nutria o natural desejo de suceder 

ao mestre que o havia iniciado nos estudos. Quando esse 

homem mais velho se aposentou e os colegas lhe informaram 

que fora escolhido como sucessor, ele começou a hesitar, 

depreciou os próprios méritos, declarou-se indigno do cargo 

a ele destinado e mergulhou num estado de melancolia que o 

deixou incapacitado para qualquer atividade por alguns anos.

Por diferentes que sejam os dois casos sob outros aspectos, 

convergem neste ponto: a doença seguiu-se de perto à realiza-

ção de um desejo e acabou com toda possibilidade de fruição.

(“Alguns tipos de caráter encontrados  

na prática psicanalítica”, 1916)
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Cerca de vinte anos depois, em 1936, Freud voltou ao tema 
em carta ao escritor francês Romain Rolland, na qual fa-
lava de seu sentimento de irrealidade quando, na idade 
madura, estivera com o irmão na Acrópole, em Atenas, 
surpreso e descrente, e curiosamente perturbado pela 
experiência, ao constatar que a Acrópole de fato existia.

Em geral as pessoas adoecem em consequência de uma 

frustração, da não realização de algum desejo ou necessidade 

vital. Com essas pessoas, entretanto, dá-se o contrário; elas 

adoecem, ou mesmo desmoronam completamente, porque 

um desejo de força esmagadora se realizou. O contraste entre 

as duas situações, contudo, não é tão grande quanto parece 

à primeira vista. O que acontece no caso paradoxal é apenas 

que o lugar da frustração externa é ocupado por outra, interna. 

O indivíduo não se permite ser feliz: a frustração interna de-

termina que se aferre à externa. Mas por quê? Porque – é a 

resposta em certos casos – não se pode esperar que o Des-

tino conceda algo tão bom. Na verdade, outro caso de “bom 

demais para ser verdade”, expressão de um pessimismo do 

qual muitos de nós, ao que parece, guardamos grande par-

cela. Em outros casos, exatamente como no daqueles que 

soçobram diante do sucesso, vamos encontrar sentimento 

de culpa ou inferioridade, que pode traduzir-se assim: “Não 

sou digno dessa felicidade, não a mereço.”

…
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Mas justamente minha experiência na Acrópole, que 

na verdade culminou num distúrbio de memória e numa 

falsificação do passado, ajuda-nos a demonstrar essa vin-

culação. Não é verdade que em idade escolar eu em algum 

momento tenha duvidado da real existência de Atenas. Duvi-

dava apenas que um dia fosse capaz de ver Atenas. Parecia- 

me fora do alcance do possível viajar para distância tão 

grande – que pudesse “ir tão longe”. Isso estava ligado às li-

mitações e à pobreza de nossas condições de vida na minha 

juventude. Meu anseio pelas viagens certamente também 

expressava um desejo de escapar a essa pressão, como a 

força que move tantos adolescentes a fugir de casa. Havia 

muito eu percebia claramente que grande parte do prazer 

de viajar está na realização desses desejos precoces – vale 

dizer, está enraizado na insatisfação com o lar e a família. 

Quando alguém vê o mar pela primeira vez, atravessa o 

oceano e vivencia como realidade cidades e terras até então 

distantes, objetos inatingíveis do desejo – sente-se como 

um herói que realizou feitos de incrível importância. Nesse 

dia na Acrópole, eu poderia ter dito a meu irmão: “Lembra- 

se de que, quando pequenos, costumávamos caminhar dia 

após dia pelas mesmas ruas a caminho da escola, e todo 

domingo íamos ao Prater ou fazíamos uma excursão por 

lugares que já conhecíamos perfeitamente? E agora aqui 

estamos em Atenas, diante da Acrópole! Nós realmente 

fomos muito longe!” Da mesma forma, se me permitem 
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comparar um acontecimento de tão pequena monta com 

outro maior, Napoleão, em sua coroação como imperador 

em Notre Dame, virou-se para um dos irmãos – certamente 

o mais velho, Joseph – e comentou: “Que diria Monsieur 

notre père disto, se estivesse aqui hoje?”

Mas aqui nos deparamos com a solução do pequeno 

problema de saber por que já em Trieste interferimos na 

fruição de nossa viagem a Atenas. Provavelmente algum 

sentimento de culpa estava relacionado à satisfação de ter 

ido tão longe: havia ali algo errado, proibido desde a mais 

tenra idade. Tinha algo a ver com a crítica de uma criança ao 

pai, com o desprezo que tomava o lugar da supervalorização 

da primeira infância. É como se a essência do sucesso esti-

vesse em ter ido mais longe que o próprio pai, e superar o 

próprio pai ainda fosse proibido.

Além desse motivo genericamente válido, havia outro fa-

tor especial presente em nosso caso particular. O próprio 

tema de Atenas e da Acrópole continha provas da supe-

rioridade dos filhos. Nosso pai fazia negócios, não tivera 

educação secundária, e Atenas não podia significar muito 

para ele. Desse modo, o que interferiu em nossa fruição da 

viagem a Atenas foi um sentimento de piedade filial.

(“Um distúrbio de memória na Acrópole”, 1936)

Freud entendeu que, quando triunfamos sobre nossos 
pais ou acreditamos tê-lo feito, tornando-nos mais ricos, 
mais férteis, mais bem-sucedidos ou mesmo tendo uma 
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vida melhor ou mais longa que a deles, experimentamos 
uma dolorosa sensação de culpa por tê-los ferido ou en-
vergonhado. Por outro lado, tememos ser consequente-
mente atacados pelos pais, como forma de enfrentar sua 
própria inveja. Naturalmente, Freud desconfiava que tais 
processos ocorriam inconscientemente. Em sua própria 
investigação autoanalítica, levantou a hipótese de que ex-
perimentara essa peculiar sensação ao chegar à Acrópole 
porque sabia que seu pai, relativamente sem educação e 
pobre, o comerciante de lã Jakob Freud, nunca chegara a 
tais alturas; desse modo, Sigmund Freud ainda conside-
rava ter feito algo perigoso e cruel ao pai, muito embora 
ele tivesse morrido anos antes.

Freud nunca negou que a frustração de nossos desejos 
causa sofrimento. Claro que ficaremos infelizes se não 
formos promovidos, se nosso parceiro ou nossa parceira 
nos deixar ou se os filhos de alguma forma nos decepcio-
narem. Mas Freud introduziu uma nova ideia na psico-
logia, a saber, que todos temos sérias possibilidades de 
ficar perturbados quando nossos desejos de fato se rea-
lizam, não porque não saibamos muito bem o que fazer 
com nosso novo status ou riqueza, e sim por temermos 
ter feito algum mal a nossos pais. 

Ao chamar a atenção para o medo do sucesso, Freud 
legou-nos uma importantíssima lição de vida. Quando 
fazemos algo espetacular, tanto algo em escala global ou 
mais modesta – casar com a namorada, trazer um filho 
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ao mundo ou mesmo concluir o maldito relatório para o 
patrão –, temos a oportunidade de experimentar alegria 
e alívio no nível consciente, mas no inconsciente podemos 
na verdade correr risco; devemos, portanto, nos manter 
vigilantes, assim como nossos entes mais próximos e 
queridos. Desse modo, quando nosso cônjuge, recém- 
promovido, der a entender que gostaria de começar a 
saltar de paraquedas em queda livre, domar leões ou lu-
tar com crocodilos, para gastar o dinheiro que começa a 
sobrar, talvez seja melhor sugerir uma alternativa.


