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A Arte da Imperfeição 

Escassez 

Vivemos uma época de nervosismo e medo, o que gera escassez. Nós temos medo de 

perder aquilo que mais amamos, e odiamos que não existam garantias. Nós pensamos 

que evitar gratidão e não sentir alegria pode evitar a dor. Pensamos que, se pudermos 

superar a vulnerabilidade imaginando a perda, vamos sofrer menos. Estamos errados. 

Existe uma garantia: se não praticarmos gratidão e se não nos permitirmos conhecer a 

alegria, estaremos perdendo as duas coisas que poderiam nos sustentar durante as 

inevitáveis dificuldades. 

 

O que acabei de escrever é a escassez de segurança e certeza, mas existem outros tipos 

de escassez. Minha amiga Lynne Twist escreveu um livro incrível chamado The soul of 

Money. Nesse livro, Lynne aborda o mito da escassez. Ela escreveu: 

 

“Para mim, e para muitos de nós, nosso primeiro pensamento do dia é ‘não dormi o 

bastante’. O próximo é ‘não tenho tempo o bastante’. Verdadeiro ou não, o pensamento 

de não o bastante nos ocorre automaticamente antes que possamos questioná-lo ou 

examiná-lo. Nós passamos a maioria das horas e dos dias da nossa vida ouvindo, 

explicando, reclamando ou nos preocupando porque não temos o bastante de... Nós não 

fazemos bastante exercício. Não temos bastante trabalho. Não temos bastante lucro. Não 

temos bastante poder. Não temos bastantes fins de semana. É claro que nós nunca temos 

bastante dinheiro... nunca. 

Não somos magros o bastante, não somos inteligentes o bastante, não somos 

bonitos o bastante, não estudamos o bastante e não somos bem-sucedidos ou ricos o 

bastante... nunca. Antes mesmo de nos sentarmos na cama, antes que nossos pés toquem 

no chão, já somos insuficientes, já ficamos para trás, estamos perdendo, já nos falta 

alguma coisa. E quanto vamos para a cama, à noite, nossa cabeça remói uma ladainha 

de coisas que não conseguimos, ou não fizemos, naquele dia. Vamos dormir oprimidos 

por esses pensamentos e acordamos em devaneios de carência... ‘O que começa como 

uma simples expressão da vida apressada, ou mesmo da vida difícil, cresce para se 

tornar uma grande desculpa para uma vida incompleta.’” 

 

Quando leio essa passagem, fica totalmente claro para mim porque somos uma nação 

faminta por mais alegria: porque sofremos por falta de gratidão. Lynne diz que enfrentar 

a escassez não significa buscar abundância, mas sim optar por uma disposição mental de 

suficiência: 

“Em qualquer cenário nós temos a opção de recuar e abandonar a mentalidade de 

escassez. Quando deixamos de lado a escassez descobrimos a surpreendente verdade da 

suficiência. Por suficiência não quero dizer uma quantidade de qualquer coisa. 

Suficiência não está acima da pobreza e abaixo da abundância. Não se trata de uma 

medida do que é quase bastante ou mais do que o bastante. Suficiência não é uma 

quantidade. É uma experiência, um contexto que geramos, uma declaração, o 

conhecimento de que há o bastante e de que somos suficientes. 
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A suficiência reside dentro de cada um de nós e podemos ativá-la. É uma consciência, 

uma atenção, uma escolha intencional da forma que pensamos nossas circunstâncias.” 

 

Escassez também é um ótimo combustível para nossos monstrinhos internos. Na minha 

antiga pesquisa sobre vergonha, e também na mais recente, percebi que muitos de nós 

compramos a ideia de que algo tem que ser extraordinário para nos trazer alegria. Em I 

thought it was just me eu escrevi “Parece que nós medimos o valor das contribuições 

das pessoas (e às vezes de toda sua vida) pelo nível de seu reconhecimento público. Em 

outras palavras, o valor é medido por fama e fortuna. Nossa cultura é rápida para fazer 

pouco caso de homens e mulheres comuns, pacatos e trabalhadores. Em muitos casos 

igualamos comum a entediante ou, o que é mais perigoso, comum tornou-se sinônimo 

de inexpressivo”. 

 

Acredito ter aprendido muito sobre o valor do que é comum ao entrevistar homens e 

mulheres que viveram perdas terríveis como a perda de um filho, violência, genocídio e 

trauma. As memórias que eles consideravam mais valiosas eram dos momentos comuns, 

cotidianos. Ficou claro que suas memórias mais preciosas constituíam-se de uma 

coleção de momentos comuns, e sua esperança era que as outras pessoas conseguissem 

parar por tempo suficiente para se sentirem gratas por aqueles momentos e pela alegria 

que eles traziam. A escritora e líder espiritual Marianne Williamson disse: “Alegria é o 

que nos acontece quando nos permitimos reconhecer como as coisas são realmente 

boas.” 

 


