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RESENHA
KONDO, Marie. A mágica da arrumação: a arte japonesa de colocar ordem na sua casa e na
sua vida. Rio de Janeiro: Sextante, 2015. Trad. Marcia Oliveira.
Marie Kondo é uma japonesa, consultora de organização (organizing consultant ou
personal organizer) e autora de quatro livros sobre a organização, publicados em mais de sete
idiomas, que já venderam mais de dois milhões de cópias ao todo. Sua publicação mais
famosa é o livro The Life-Changing Magic of Tidying Up: The Japanese Art of Decluttering
and Organizing, que foi publicado em mais de 30 países, sendo best-seller no Japão e na
Europa. Sua versão em português foi publicada em 2015, tendo o título “A mágica da
arrumação: a arte japonesa de colocar ordem na sua casa e na sua vida.”.
Este livro apresenta 160 paginas e é estruturado em cinco capítulos, iniciando com um
prefácio, onde a autora comenta sobre sua vida e o que a motivou seguir com sua profissão,
além de comentários de seus clientes sobre a eficiência do método proposto para organização.
Por fim, o livro apresenta um posfácio com agradecimentos e o desejo da autora que os
leitores possam sentir a sensação de satisfação e felicidade ao viverem cercados apenas pelas
coisas que amam.
No primeiro capítulo “Por que não consigo manter minha casa organizada?” a autora
discute sobre diversas características que as pessoas “não-organizadas” apresentam. Defende
que a organização, seja de uma casa ou escritório, deve ser feita de uma só vez, caso contrário
a pessoa passará arrumando um pouco a cada dia para sempre. O intuito dessa mudança
drástica promovida em um dia é de alterar os hábitos adquiridos ao longo dos anos, assim é
fundamental modificar a forma de pensar, o que influencia suas emoções e seu estilo de vida.
Afirma ainda que o maior problema está relacionado ao chamado “efeito rebote”, ou seja, a
questão chave é que organizar não é o mesmo que guardar as coisas. Várias pessoas acreditam
que arrumaram a casa, mas elas apenas guardaram a bagunça.
“Em primeiro lugar, descarte” é o título do segundo capítulo, o qual destaca a
importância da eliminação de alguns itens para que a organização ocorra de modo eficiente.
Mantem-se a ideia da atividade ser realizada em apenas um dia, pois a autora comprovou na

prática que quanto mais tempo levar, mais cansada a pessoa vai se sentir e maior a
probabilidade de desistir. O método conhecido por KonMari propõem duas etapas básicas:
descartar e guardar.
O critério para o descarte é o que mais chama atenção. Diferente dos demais métodos
conhecidos para o descarte, por exemplo pela frequência de uso, esse método propõem que a
escolha deve ser feita baseada no sentimento que a pessoa tem com objeto, ou seja, somente
será guardado o objeto se ele realmente te faz feliz ou se você gosta muito dele. Parece ser
difícil ao imaginar essa situação, mas na prática não é. A autora sugere algumas perguntas
para auxiliar a reflexão na escolha, como: Você fica feliz ao usar uma roupa que não lhe traz
uma sensação boa? Você fica alegre rodeados de livros que nunca leu e que sabe que não irão
tocar seu coração?, entre outras. Desta forma, o objetivo é ficar rodeado de coisas que nos
fazem feliz e nos sentimos bem. Para auxiliar o momento de descarte é sugerido utilizar
categorias, uma de cada vez, economizando assim tempo e esforço. São elas, respectivamente:
roupas, livros, papelada, itens variados e por fim os itens de apego emocional, incluindo
presentes e lembranças. Algumas dicas para esse momento são: não envolver a família,
principalmente os pais; iniciar a organização pelo seu espaço individual; não empurrar/doar
coisas para outras pessoas como presentes, deixe elas livres para escolher; e ao se deparar
com o fato de não conseguir colocar algo fora deve-se procurar entender qual é o real
propósito desse objeto na sua vida, o que vai permitir verificar que muitos objetos já
cumpriram sua função.
O terceiro capítulo “Como organizar por categoria” é dedicado a explicação de cada
categoria, citada anteriormente, de forma detalhada. Destaca-se a questão do apego com as
“roupas para usar em casa”, no qual muitas pessoas sentem dificuldade de desapegar, e o
segredo de dobrar as roupas de maneira certa, aproveitando assim o máximo de espaço. Em
relação aos livros, a autora sugere dispor todos numa mesa ou mesmo no chão e segurar um a
um no momento de escolha, para senti-los melhor. Caso eles fiquem nos armários será mais
difícil escolher qual a pessoa irá se desfazer, pois eles estarão “confortavelmente”
acomodados/organizados, o importante nesse momento é despertá-los do período de
hibernação, dando vida aos mesmos. Em relação ao que a autora chama de papelada, incluise documentos, como arquivista questiono o método proposto, pois a autora aconselha jogar
praticamente tudo fora. Sabe-se que a avalição, mesmo que de arquivo pessoal, deve ser feita
de forma criteriosa, lembrando sempre da função do documento.
No quarto capítulo encontra-se o relato de várias pessoas que utilizaram o método
KonMari e como o título indica “Arrumando suas coisas para ter uma vida sensacional”.

Observa-se que após o descarte é fundamental escolher um lugar para cada coisa, pois o fato
de haver um local definido/específico diminui as chances do retorno à bagunça. A origem da
bagunça está relacionado a incapacidade de recolocar as coisas em seus devidos lugares,
assim a organização procura simplificar o ato de guardar as coisas, e não de pegá-las. Outro
princípio mencionado no capítulo é a valorização dos objetos, relacionado ao sentido de
gratidão. Ao tratar com gratidão os objetos que usamos eles duram mais e se tornam mais
vibrantes, com mais energia, característica forte na cultura japonesa.
Por fim, no capítulo cinco “A mágica da organização transforma a sua vida” a autora
comenta que a prática de organizar a casa pode auxiliar as pessoas a descobrirem suas
verdadeiras paixões, é uma ferramenta de autoconhecimento, pois nossas coisas descrevem
com precisão o histórico das decisões que tomamos no decorrer na vida. Conclui-se que a
“mágica” está relacionada a segurança que é adquirida em relação a capacidade de decisão,
aperfeiçoada naturalmente nesse processo, refletindo no nosso modo de agir, nas nossas
escolhas e no comportamento do dia a dia. Deste modo, ao se aprofundar nas razões que nos
levam a não conseguir desapegar de algo, descobre-se que elas resumem-se a dois motivos:
apego ao passado ou medo do futuro. Assim, a maneira de descobrir o que queremos de
verdade é nos livrando daquilo que não queremos, pensamento provocado pelo ato da
organização. No decorrer do capítulo a autora reafirma a importância de trabalhar com a
energia da casa, com foco no sentimento de gratidão, pois o objetivo da organização é
também restaurar o equilíbrio entre as pessoas, seus pertences e a casa onde moram.
Dentre os diversos exemplos citados no livro, ressalto um que menciona o fato de que
algumas pessoas sentem a necessidade de organizar o quarto na véspera de uma prova ou
trabalho, mas na verdade elas precisam colocar outra coisa em ordem, no caso, o cérebro, pois
a bagunça no quarto influencia a atividade mental. Nessa situação, arrumar o quarto pode
provocar um alívio, mas isso não irá durar muito, pois a verdadeira causa da ansiedade não foi
solucionada, a limpeza no espaço psicológico.
Em síntese, considero o livro muito bem estruturado e de fácil compreensão. A leitura
é indicada para os amantes da organização, e profissionais da área da administração, design de
interiores, e cientistas da informação, como arquivistas, bibliotecários e museólogos. O
método proposto, baseado na escolha de coisas que realmente nos fazem feliz, promove um
processo que permite as pessoas definirem com maior precisão seus gostos e suas
necessidades. Corroborando com a ideia da autora, acredito que “o espaço em que vivemos
deve se adequar à pessoa que somos agora, e não àquela que fomos um dia, no caso, no
passado.”.
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