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A ordem é a primeira lei do Céu.

ALEXANDER POPE
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INTRODUÇÃO

Porque 
nos Devemos 

Preocupar 
em manter 

a Casa em Ordem?
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Enquanto estudava a felicidade, 
apercebi ‑me de que,  

para a maioria de nós, 
uma casa em ordem contribui 

para uma mente em paz.

Mais do que devia.
No contexto de uma vida feliz, uma secretária desarrumada 

ou um roupeiro para casacos atafulhado é um problema trivial 
— porém, conseguirmos controlar a tralha da nossa vida faz, 
muitas vezes, com que seja mais fácil sentirmos que controla‑
mos a nossa vida de uma maneira geral.

Quando estou rodeada pela confusão, sinto ‑me irrequieta e 
agitada. Quando arrumo essa confusão, fico sempre surpreen‑
dida com a energia e alegria desproporcionadas que isso me 
traz, além de que, depois, já consigo encontrar as chaves. Uma 
amiga disse ‑me uma vez: «Finalmente, arrumei o frigorífico e 
agora sei que sou capaz de mudar de carreira». Percebi perfei‑

tamente o que ela queria dizer com aquelas palavras.
Quando me livro de coisas que não uso, de que não preciso 

ou de que não gosto, além de coisas que não funcionam, não 
me servem ou não me ficam bem, liberto a minha mente —  
e as minhas prateleiras — para aquilo a que realmente dou 
valor. O mesmo acontece com a maioria das pessoas.

Muitas vezes, quando a desordem começa a infiltrar ‑se, 
só penso que não tenho tempo para dar conta de toda aquela 
tralha! Estou demasiadamente ocupada para lidar com tudo 
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aquilo! Mas já aprendi que, ao gerir os meus pertences, consigo 
melhorar a minha atitude emocional, a minha saúde física,  
o meu vigor intelectual e até a minha vida social.

Agora, por muito ocupada que esteja, obrigo ‑me a despender 
pelo menos alguns minutos por dia a impor alguma ordem. 
Quando me sinto assoberbada por uma série de prazos para 
os meus trabalhos escritos, passo 20 minutos a arrumar o 
escritório, pois sei que, ao arrumar os papéis, estou a arrumar 
a minha mente.

Também já descobri que, assim que começo, é mais fácil 
continuar. É verdade que, por vezes, parece promissor fazer uma 
grande limpeza no dia de Ano Novo, uma limpeza de primavera 
ou na preparação de alguma outra festividade — mas agora,  
é sempre a melhor altura para começar. Um amigo disse ‑me uma 
vez: «Acordei numa bela manhã e, por impulso, decidi tratar 
da minha cave. Passei o domingo todo lá enfiado e, mais para o 
final, estava tão entusiasmado que só me apetecia continuar pela 
noite adentro. Levantei ‑me bem cedo na segunda ‑feira de manhã 
só para me sentar lá e desfrutar do que fizera. Serviu para me 
animar no início do que iria ser uma difícil semana de trabalho».

Queremos estimar os nossos pertences, mas também quere‑
mos sentir ‑nos livres deles. Quero guardar todos os brinquedos 
de que as minhas filhas gostaram, mas também quero ter muito 
espaço em nossa casa.

Com a casa em ordem, conseguimos atingir esse equilíbrio.
A casa em ordem oferece nove promessas:

1

UMA CASA EM ORDEM POUPA TEMPO, DINHEIRO, ESPAÇO, ENERGIA 

E PACIÊNCIA. Os dias correm ‑me melhor. Não perco tempo à 
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procura de coisas; não me vejo aflita para guardar coisas; não 
tenho de ir à pressa comprar um duplicado de alguma coisa que 
já possuo. É mais fácil de limpar. Sinto ‑me menos frustrada, 
menos apressada e menos atulhada. Não vou desperdiçar a 
minha vida em tarefas e chatices triviais.

2

UMA CASA EM ORDEM PROMOVE A PAZ NO SEIO DOS RELACIONA‑

MENTOS. Passo menos tempo a chatear as outras pessoas ou a 
discutir com elas. Evito perguntas maçadoras, tais como: «Onde 
está o meu passaporte?», «Onde ficou o toner?», «Quem deixou 
o quarto naquela confusão?», «Onde ponho isto?».

3

UMA CASA EM ORDEM CRIA UMA SENSAÇÃO DE REFÚGIO. Consigo 
desfrutar verdadeiramente do meu tempo livre, pois não me 
sinto pressionada para me levantar e tratar de uma confusão 
qualquer. Assim que o ruído visual desaparece, sinto ‑me mais 
concentrada e tenho mais espaço para atividades criativas na 
minha mente, na minha agenda e no ambiente que me rodeia. 
Em vez de serem uma fonte de stress, a minha casa e o meu 
escritório são locais de conforto e energia. Consigo desfrutar 
da beleza das minhas coisas, pois consigo ver e alcançar tudo 
facilmente. Tenho muito espaço para tudo o que é importante 
para mim. A nossa experiência física dá cor à nossa experiên‑
cia emocional e quando o meu corpo se encontra num local 
arrumado, a minha mente fica mais serena.
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4

UMA CASA EM ORDEM REDUZ A CULPA. Sinto ‑me aliviada da 
culpa gerada pelas coisas que nunca usei e pelos projetos que 
não cheguei a terminar. Ao utilizar melhor aquilo que já tenho, 
poderei comprar menos no futuro. E assim sei que deixarei um 
fardo mais leve para os outros depois de partir.

5

UMA CASA EM ORDEM PERMITE ‑ME PROJETAR UMA IDENTIDADE MAIS 

POSITIVA PARA MIM E PARA O MUNDO. Sinto um maior autodo‑
mínio; sinto ‑me mais autoconfiante e capaz. Ao me ver livre das 
coisas que não uso, de que não preciso ou não gosto, o que me 
rodeia revela ‑me a mim e aos outros as coisas que são mais impor‑
tantes para mim. Gerir bem as coisas faz com que o meu espaço 
e os meus pertences reflitam a minha identidade mais verdadeira.

6

UMA CASA EM ORDEM LIBERTA ‑ME DO MEDO DOS JUÍZOS DE 

VALOR DOS OUTROS. Torno ‑me numa melhor anfitriã, pois posso 
convidar gente para minha casa sem gastar horas em limpezas 
preparatórias. Não entro em pânico com a perspetiva de um 
convidado inesperado ou uma reparação de emergência. Sinto‑
‑me contente por mostrar o meu espaço aos outros.

7

UMA CASA EM ORDEM REFLETE O QUE ESTÁ A ACONTECER AGORA 

NA MINHA VIDA. Uma vez que me libertei de coisas que, em 
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tempos — mas não agora —, desempenharam um papel ativo 
na minha vida, tenho agora mais tempo para aquilo que é 
importante. Já não há brinquedos gigantes do tempo em que 
as minhas filhas eram bebés, já não há filas e filas de grossos 
livros jurídicos a atafulhar as estantes do meu escritório. Guardo 
poucas lembranças preciosas de antigamente, mas a maior parte 
do espaço é dedicada àquilo que é importante agora.

8

UMA CASA EM ORDEM TRANSMITE A SENSAÇÃO DE QUE TUDO É 

POSSÍVEL. Quando se amontoam demasiadas coisas, sinto ‑me 
paralisada. Conseguir arrastar ‑me para fora da confusão parece ‑me 
uma tarefa hercúlea, por isso, fico bloqueada. Quando a tralha 
desaparece, tenho mais opções para o futuro: o que comprar, o 
que fazer, onde e como viver. Uma vez que já não estou cercada 
pelos meus pertences, tenho uma sensação de renovação.

9

UMA CASA EM ORDEM INTENSIFICA A MINHA NOÇÃO DE PROPÓSITO. 

Sei o que tenho, porque o tenho e onde é que pertence. Dou bom 
uso a tudo o que possuo. Não há nada aleatório, não há incerteza, 
não há escolhas feitas só porque sim. Estou rodeada de objetos 
com significado que estão prontos para serem usados por mim.

As divisões da nossa casa moldam os nossos pensamentos e 
os nossos pertences têm influência sobre o nosso estado de espí‑
rito. Poderá ser um desafio influenciar os nossos pensamentos 
e as nossas ações diretamente; ao melhorarmos o ambiente que 
nos rodeia, conseguiremos melhorar o nosso estado de espírito.
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Uma vez que as nossas mentes se alimentam da experiên‑
cia dos cinco sentidos, agradar aos sentidos deixa ‑nos mais 
bem ‑dispostos.

Considerando o quanto a tralha afeta a minha própria felici‑
dade e o entusiasmo que a cultura popular tem por este tema, 
surpreende ‑me que os investigadores não se tenham dedicado a 
pesquisar os efeitos da tralha de forma mais exaustiva. Os estu‑
dos que efetivamente existem tendem a responder a questões 
relativamente a ser «melhor» uma pessoa ser organizada ou 
desarrumada. Para mim, a resposta parece óbvia: depende. Todos 
nós somos diferentes no que toca àquilo que funciona «melhor».

Todos temos de enfrentar a tralha da forma que for mais 

adequada para nós. Somos todos diferentes — relativamente aos 
pertences que valorizamos, aos tipos de ambiente que são mais 
agradáveis para nós, aos tipos de hábitos que desenvolvemos 
naturalmente na dinâmica da nossa casa ou do nosso local de 
trabalho. Não há uma única forma «certa» ou «melhor» para 
se criar uma vida melhor.

De facto, devemos esforçar ‑nos por ter uma casa em ordem, 
apenas se isso nos tornar mais felizes. Não há magia nenhuma 
em fazer a cama, arquivar papéis ou esvaziar a caixa de entrada 
do e ‑mail todas as noites. Esses esforços só valem a pena se nos 
trouxerem mais felicidade. Poderemos dizer que alcançámos o 
nível certo de ordem quando conseguirmos encontrar aquilo de 
que precisamos, quando nos sentirmos bem no nosso espaço e 
não sentirmos que as nossas coisas estão a estorvar. Para algu‑
mas pessoas, aquilo que parece desordem funciona na perfeição.

Então, por que motivo tantos especialistas insistem na ideia 
de que encontraram a única forma verdadeira e certa? É uma 
caraterística da natureza humana: quando recebemos conse‑
lhos, adoramos receber um modelo padronizado que garanta  
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o sucesso e quando damos conselhos, adoramos insistir na 
ideia de que a estratégia que funciona tão bem para nós irá 
seguramente funcionar para os outros. Porém, cada um de nós 

tem de descobrir o seu próprio caminho.
Há pessoas que preferem arrumar alguma tralha todos 

os dias; há outras que preferem trabalhar durante 14 horas 
seguidas. Há pessoas cujo problema é comprarem coisas a 
mais. Outras pessoas sentem um forte apego emocional ou 
místico aos seus pertences; outras ainda não sentem uma 
grande ligação aos objetos. Há pessoas que guardam aquilo 
que têm com grande esmero; outras não pensam muito nas 
coisas que compraram e nem sequer sabem onde as puseram. 
Algumas pessoas sentem ‑se fortemente atraídas pela promessa 
do minimalismo — e outras pessoas, não.

Não obstante, apesar de cada um de nós poder definir e 
conseguir uma casa em ordem de uma forma diferente, é óbvio 
que, para a maioria das pessoas, uma casa em ordem contribui 
efetivamente para uma mente em paz.

Às vezes, perguntam ‑me: «Tendo em conta os problemas 
que o mundo enfrenta, não te parece superficial e palerma 
dedicares tempo, energia, dinheiro ou preocupação a lidar 
com a tralha?» Podemos estar profundamente preocupados 
com os problemas mundiais e fazemos muito bem em estar 
preocupados com isso. No entanto, a promessa de uma casa 
em ordem é uma coisa com a qual conseguimos lidar sozinhos 
neste momento. Fazendo isso, ajudamos a restabelecer a nossa 
paz de espírito — e isso não é um gesto fútil ou egoísta, pois a 
paz de espírito torna ‑nos mais eficientes quando procuramos 
lidar com os problemas que afetam o mundo.

Casa em Ordem, Mente em Paz descreve as cinco fases para 
conseguir uma casa em ordem. Primeiro, temos de fazer escolhas 
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— quais são os objetos que vamos manter e o que faremos 
com eles. Assim que tivermos as nossas coisas selecionadas, 
teremos de criar ordem, organizando, concertando e prestando 
atenção às áreas negligenciadas. Em seguida, refletimos sobre 
nós próprios, para nos conhecermos a nós próprios — e aos  

outros —, de modo a podermos ter esse discernimento individual 
em consideração. Depois, assim que a tralha ficar dominada, 
interessa ‑nos cultivar bons hábitos para manter essa ordem, 
de modo a que a tralha não volte a amontoar ‑se. O quinto e 
último passo é introduzir a beleza para tornarmos o ambiente 
que nos rodeia mais convidativo e confortável.

Os capítulos que cobrem estas cinco fases abrangem uma 
vasta gama de sugestões relativamente à melhor forma de ter‑
mos um casa em ordem. Ideias diferentes irão agradar a pessoas 
diferentes e cada leitor poderá adotar as ideias que fizerem 
sentido para si — e ignorar aquelas que não lhe dizem nada.  
Ao personalizarmos a nossa abordagem consoante os nossos 
desafios e hábitos particulares, teremos uma probabilidade 
muito maior de conseguirmos moldar a ordem que desejamos. 
Casa em Ordem, Mente em Paz não é um livro sobre a melhor 
forma de limparmos a casa ou o escritório; é um livro sobre 
a melhor forma de aumentarmos a felicidade, ao termos uma 
casa em ordem que estimule uma mente em paz.

Passo a passo — como parte da nossa rotina habitual, sem 
despendermos muito tempo, muita energia ou muito dinheiro 
—, conseguiremos criar um ambiente ordenado que nos ajude 
a viver de modo mais feliz, mais saudável, mais produtivo e 
mais criativo.

Independentemente do momento em que estiver a ler estas 
palavras ou do local em que se encontre, estará no sítio certo 
para começar.
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Faça 
Escolhas

Se quiser uma regra de ouro 
que sirva para toda a gente, 

aqui está ela: 
não tenha nada em casa 
que saiba que não é útil 

ou que não acredite que é belo.

WILLIAM MORRIS
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Vermo ‑nos livres da tralha  
é um grande desafio.  

Porquê? Um dos motivos
é o facto de esse processo

nos obrigar a fazer escolhas 
dolorosas relativamente  

ao que vamos guardar e ao que 
vamos descartar e porquê.

Muitas vezes, para fazermos essas escolhas, temos de nos con‑
frontar com a razão que nos levou inicialmente a acumular essa 
tralha. Alguma destas explicações lhe parece familiar?
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Esta coisa é tão útil que, um dia, hei de arranjar maneira de lhe 

dar uso.

Podia mandar arranjar ou alterar isto.

A vida é demasiadamente curta para perder o meu tempo a lidar 

com isto agora.

Esta coisa foi ‑me oferecida, por isso tenho de a guardar, por uma 

questão de respeito por quem ma deu.

Isto ainda não foi tudo usado.

É só uma questão de esperar, isto algum dia se há de transformar 

num item colecionável!

Nunca tive uma coisa destas quando era criança, por isso quero 

tê ‑la agora que sou adulto.

Quanto mais coisas eu guardar, mais terei para deixar um dia à 

minha família.

Isto faz ‑me lembrar uma pessoa que adoro.

Se eu tratar disto agora — se eu fizer a cama ou lavar este prato 

—, irei ter de tratar disto tudo outra vez amanhã.
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Sou mais criativo com tudo isto à minha volta.

Não consigo tratar disto enquanto as pessoas à minha volta não 

concordarem no destino que lhe havemos de dar.

Um dia, poderei vir a precisar disto.

Não tenho espaço para guardar esta coisa como deve ser.

Quando tiver tempo, irei fazer um projeto mesmo giro com esta coisa.

Remexer nas minhas coisas desencadeia emoções com as quais não 

consigo lidar neste momento.

Toda a gente que conheço tem esta coisa, por isso, eu também devia 

ter uma.

Não tenho tempo nem energia agora para decidir o que fazer com  

isto.

Se me livrar desta coisa e de outras coisas, a minha casa ou o meu 

escritório irá parecer estéril ou vazio.

Tive esta coisa tanto tempo que não me consigo livrar dela agora.
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Tinha ‑me esquecido disto! Já nem sabia que ali estava.

Esta coisa vai sentir ‑se sozinha ou abandonada se me livrar dela.

Tenho a certeza de que vou usar isto assim que der uma grande 

volta à minha vida. Vou arranjar um cãozinho. Vou perder 

15 quilos. Vou formar uma banda.

Não sei onde hei de pôr esta coisa, por isso vou pousá ‑la… aqui.

Tenho de deixar esta coisa num sítio onde a consiga ver para me 

lembrar que tenho de tratar dela.

Tomar decisões é esgotante; não obstante, o primeiro passo 
fundamental para termos uma casa em ordem é perceber o que 
fica e o que se vai embora.

Ter uma casa em ordem torna ‑se muitíssimo mais fácil 
quando há menos tralha para gerir, por isso, vale a pena o esforço 
de fazermos uma triagem das nossas coisas. Simultaneamente, 
é importante não esquecermos que uma casa em ordem não é 
simplesmente uma questão de termos menos ou termos mais; 
é uma questão de querermos aquilo que temos.

Faça escolhas.
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PREPARE ‑SE

Livrarmo ‑nos da tralha é esgotante, pois obriga ‑nos a fazer esco‑
lhas — e fazer escolhas é difícil. Exige não só energia mental, 
mas também energia emocional.

Por esta razão, livrarmo ‑nos da tralha (como tudo o resto na 
vida) é mais fácil se tivermos descansado bem, se não tivermos 
fome ou pressa e, se for caso disso, se nos fortalecermos com 
bastante cafeína.

Quando se trata de nos livrarmos de tralha em grande escala, 
poderá ser útil recrutar alguém para nos ajudar a tomar deci‑
sões e a lidar com o trabalho chato de fazer a triagem, mudar 
as coisas de sítio, empacotar e deitar fora.

Além disso, ter os materiais adequados torna o trabalho mais 
fácil. Sacos de plástico com fecho reutilizáveis, sacos do lixo, 
etiquetas, caixotes para guardar coisas e caixotes do lixo, luvas 
de plástico, material de limpeza, um escadote, uma lanterna, um 
marcador de tinta permanente, uma tesoura, caixas, fita adesiva, 
um x ‑ato, pastas de arquivo e papel e caneta poderão dar jeito.
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TENHA EM CONSIDERAÇÃO AS  TRÊS  
GRANDES REGRAS DA TRALHA

Quando estamos a tentar decidir o destino a dar a um pertence, 
devemos perguntar ‑nos:

Preciso disto?

Gosto disto?

Uso isto?

Às vezes, usamos coisas de que não gostamos ou então 
precisamos de alguma coisa que acabamos por usar só uma 
vez de cinco em cinco anos. Ou talvez gostemos muito de uma 
coisa que nunca usamos. Isso não faz mal — lá porque uma 
coisa não está a ser usada, isso não significa que não seja útil.

Porém, se não precisamos da coisa, não gostamos dela, nem 
a usamos, provavelmente, o melhor será livrarmo ‑nos dela.

Em relação a todos os objetos que passem este teste, faça 
mais uma pergunta:

Qual é o lugar disto?

Todos os itens deverão 
ter um local específico.
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NÃO ARRUME NADA  
SOB O T ÍTULO «MISCELÂNEA»

E não use nenhum outro termo que seja sinónimo de «mis‑
celânea».

Uma vez, criei um arquivo chamado documentos úteis ativos 
e depois nunca mais voltei a olhar para ele.

IDENTIF IQUE OS SEUS  
DESTINATÁRIOS

É muito mais fácil livrarmo ‑nos de itens de que não precisamos 
quando conseguimos imaginar outras pessoas a dar ‑lhes uso, 
por isso, identifique as pessoas e as organizações que poderão 
apreciar os seus contributos.

miolo_Casa em Ordem_v9b_AF.indd   24 18/09/19   11:51



1  |  FA Ç A  E S C O L H A S

25

É muito mais fácil livrar ‑me da tralha assim que identifico:

  uma organização que aceita brinquedos

  uma organização que aceita livros

  uma organização que aceita roupas

  uma instituição que aceita embalagens de comida 
fechadas

  uma farmácia que dê um destino seguro aos 
medicamentos não utilizados

  uma família jovem que precisa de mobiliário infantil

  uma criança que adora bonecas e peluches

Nós tínhamos uma grande pilha de jogos de tabuleiro 
e puzzles que já não usávamos. Ocorreu ‑me perguntar se o 
acampamento de verão da minha filha os poderia querer.  
Os diretores do campo ficaram muito satisfeitos por terem estas 
atividades para os dias de chuva e eu senti ‑me bem por saber 
que aqueles itens viriam a ser bastante utilizados.
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