
MINHA MÃE SEMPRE CONTAVA QUE, QUANDO 
MEU AVÔ COMPRAVA SAPATOS, DEIXAVA OS AN-
TIGOS NA LOJA. Já ela fazia com que eu e meus irmãos 
doássemos roupas e brinquedos a cada presente recebi-
do. Adulta, mantive o fluxo de idas e vindas, porém, 
confesso ter impulsionado a entrada de novidades no 
meu armário e, posteriormente, na minha casa. No iní-
cio da pandemia, mudei-me de um apartamento de  
65 m² para um de 40 m². Parei de fumar, ganhei peso. 
Desenvolvi habilidades culinárias. Troquei móveis de 
lugar. Refiz os interiores várias vezes para adaptá-los às 
circunstâncias e ao home office. Iniciei hobbies. Deixei- 
-os de lado. Talvez a rotina em isolamento, encarando 
meu mundo de perto, tenha me levado a pensar por
que, afinal, carregava tanto comigo, enquanto passava 
os dias vestindo roupa de ginástica e pijama, e comendo 
todas as refeições em uma cumbuca. 

Decidi reavaliar tudo a partir do The 30-Day 
Minimalism Game (em tradução livre, O Jogo 
Minimalista de 30 Dias), citado pelos palestrantes e 
podcasters norte-americanos Joshua Fields Millburn 
e Ryan Nicodemus no documentário Minimalismo 
Já!, que a Netflix lançou em janeiro. A dupla, autono-
meada The Minimalists, promove um estilo de vida 
com menos. Ela acredita que, ao diminuir pertences 
e aquisições, abrimos espaço para o essencial. A brin-
cadeira dura um mês e funciona assim: no primeiro 
dia, você elimina um item; no segundo, dois; e por aí 
vai, até tirar 30 no último. Após esse período, você 

estará 465 coisas mais leve, e, quem sabe, mais cons-
ciente de suas prioridades. 

Antes de adotar a tática dos rapazes, é preciso si-
tuar: o cidadão estadunidense, que reúne em média 
300 mil objetos em casa, consome bem mais do que 
o brasileiro. “Aqui, os valores não são exatamente
iguais e a exclusão social coloca tudo numa outra ba-
se. Por isso, essa proposta não se aplica com o mes-
mo nível de intensidade”, pontua o neurocientista e
professor livre-docente da Unifesp Álvaro Machado
Dias, que elenca, ainda, mais três diferenças: política 
de crédito (“nos Estados Unidos, a pessoa sabe que
pode rolar a dívida do cartão por muito tempo antes
de estourar”), o crescimento de um ecossistema de
negócio em que se vende tudo com entrega rápida, e o 
catálogo infinito e diversificado de mercadorias.

TEMA DE PESQUISA
Este ambiente inspirou Aimee Chabot, pesquisadora 
da Universidade Duke, na Carolina do Norte, na área 
de comportamentos de consumo. Ela centrou seu novo 
estudo, em andamento, nos indivíduos que nadam con-
tra a maré das compras desenfreadas. “Muitos adeptos 
do minimalismo ressaltam os benefícios”, observa. “Eu 
estava curiosa, mas me mantive cética, pois parecia 
bom demais para ser verdade.” Após criar um questio-
nário, lançá-lo na internet e obter mil retornos, entre-
vistou mais a fundo 30 participantes que vivem nos 
EUA, com pelo menos  seis meses de prática.

A ABORDAGEM MINIMALISTA PODE APONTAR 
UM CAMINHO PARA QUEM BUSCA  

REDUZIR PERTENCES E SIMPLIFICAR A ROTINA, 
ALÉM DE CORTAR GASTOS. A SEGUIR, 

JORNALISTA RELATA A EXPERIÊNCIA DE TENTAR 
ABRIR MÃO DE 465 OBJETOS DE SUA CASA
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“As razões frequentes para virar minimalista são a 
busca por bem-estar e a atenuação do estresse. Preo-
cupação com impacto ambiental corresponde a ape-
nas 10% dos gatilhos”, relata. “Os jovens se queixam 
da pressão para conseguir emprego, casar-se, comprar 
um imóvel, ter carros, estabelecer-se e agir conforme a 
sociedade espera. Eles compreendem que isso não se 
justifica e optam por trilhar seus próprios caminhos.” 
Já os entrevistados com mais idade disseram encon-
trar frustrações e desânimo, apesar das conquistas fi-
nanceiras. “Eles reconhecem: é só isso? Pensei que me 
faria feliz... e passaram a procurar o minimalismo co-
mo forma de esclarecer o que importa.” 

“Pesquisas mostram que as experiências dão mais 
satisfação do que os bens materiais”, afirma o neuro-
cientista Machado Dias. “Estes últimos prometem re-
compensas que, quando se realizam, são efêmeras, 
não aderem à sua representação de si mesmo. A vivên-
cia você guarda para sempre. Mesmo quando não é tão 
incrível, é sentida como positiva”, explica, e arremata: 
“Possuir muitos itens de qualquer coisa enche a vida 
de estímulos. Vejo que o minimalismo é uma resposta 
à perda de controle do que está no âmbito social, nos 
mercados, lojas e armários das pessoas.” 

MOTIVOS NÃO FALTAM
Nunca havia pensado em mim mesma como uma acu-
muladora, muito pelo contrário. No entanto, não po-
deria ignorar o que excedia e, inevitavelmente, gerava 
culpa e ocupava espaço. Como se não bastasse, alguns 
objetos sinalizavam pequenas tarefas deixadas de la-
do: livros sem leitura, roupas que não cabiam, uma 
enormidade de utensílios de cozinha e um tapete de 
ioga nunca usado. Mas, afinal, como se tornar mini-
malista? “É uma atitude que se desenrola por meses ou 
anos, um processo sem fim. Pois os valores mudam, 
assim como os recursos, as demandas de família e o 
trabalho”, analisa Amy, a partir das conversas para sua 
pesquisa. “Alguns acontecimentos dão o pontapé: mu-
dança, casamento, divórcio, nascimento de filhos...” 

Entre as abordagens comuns, ela cita o Projeto 333 
(vestir-se com 33 peças de roupas, acessórios e calçados 
definidos previamente, por três meses) e a varredura 
por objetos que causem alegria – consagrada técnica da 
japonesa Marie Kondo, autora do fenômeno mundial  
A Mágica da Arrumação (Editora Sextante, 2015, 160  
págs.) e protagonista da série Ordem na Casa, da Netflix. 
Já Ryan Nicodemus, do The Minimalists, conta que 
promoveu uma packing party (ou festa do empacota-
mento). Ele embalou toda a sua casa, como se estivesse 
de mudança, e foi retirando das caixas apenas o que 
precisava. Três semanas depois, 80% do montante per-
manecia intocado. “Não conseguia nem lembrar o que 
havia na maioria das caixas. Todas aquelas coisas que 
deveriam me fazer feliz não estavam desempenhando 
seu trabalho. Então, doei e vendi tudo”, conta, em tex-
to publicado no site da dupla. 

Eu busquei inspiração em vídeos no YouTube e fo-
tos em redes sociais (muitas marcadas com a hashtag 
#minsgame, em referência ao desafio de Millburn e 
Nicodemus) em que as pessoas registram suas limpe-
zas. Abri mão de figurinos que não me serviam mais 
(seção enriquecida após um ganho de oito quilos des-
de o início da pandemia), bijuterias quebradas, revis-
tas antigas, CDs (não dispunha sequer de aparelho pa-
ra ouvi-los), papéis e recibos, manuais de instrução (é 
fácil recuperá-los na internet), eletrodomésticos mira-
bolantes, bem como dois jogos de pratos de sobreme-
sa. Sim, me senti um pouco aliviada ou pelo menos en-
tretida. Definiti vamente, facilitou a faxina. 

“Muitos falam sobre se sentir mais leves, em catarse. 
São poucos arrependimentos, eles destacam o senti-
mento de liberdade”, resume Amy. “Trata-se de um ritu-
al, não tem efeito prático em si, porém serve, se houver 
comprometimento, como virada de chave. É aumentar 
a aposta”, complementa Machado Dias. 

MÃO NA MASSA
Durante meu processo, visitei a sugestão de Marie 
Kondo. Quase naturalmente, segurava o item e me per-
guntava: isso faz sentido para o meu estilo de vida e pla-
nos? Isso me traz alegria? “O foco recai sobre o que é 
preciso ser mantido, trabalha o apego ao passado e o me-
do do futuro”, explica a paulistana Carol Ferraz, criadora 
do site Onde eu Deixei e consultora do método no Brasil. 
“Ele induz a pessoa a refletir sobre os motivos pelos quais 
aquilo não confere alegria, e forma uma curva de apren-
dizagem para comprar e viver com menos.” Graduada 
em relações públicas, Carol recebeu treinamento da pró-
pria Marie em um curso em Nova York, em 2018. Hoje, 
dá aulas por meio da plataforma da guru japonesa. Em 
seus atendimentos, percebe padrões de guardar presen-
tes de entes queridos, que, embora sem uso, provocam 
culpa quando entram na pilha de doações, além de peças 
que remontam a estilos de vida imaginários. “A gente 

coleciona produtos de pele sem nem passar protetor so-
lar”, brinca. “E há situações nas quais os objetos que mais 
proporcionam felicidade se encontram encostados. 
Afinal, o que você está esperando para viver?”, provoca 
Carol. Nesses acompanhamentos, que alcançam até um 
ano, ela calcula ajudar os clientes a reduzir cerca de 70% 
das compras, e a cortar os pertences pela metade. 

Na pandemia, as regras podem variar, mas a essên-
cia persiste. Exemplo: “Carol, tenho um vestido de fes-
ta, longo, lindo, só que não saio de casa. Guardo ou 
não?”, perguntei. “Na pegada radical, não. Mas não é 
que você nunca mais irá a um evento. Se amanhã hou-
vesse um casamento, supondo que todos estivessem va-
cinados, você o usaria? Se sentiria maravilhosa? Se sim, 
mantenha.” Segundo ela, a culpa de nos livrar das coisas 
vem do medo de más escolhas. “Às vezes, é melhor 
prestar atenção no que sobrou”, fala. Pois isso diz mais 
sobre quem somos agora e aonde queremos chegar. l

COMO SE TORNAR MINIMALISTA? HÁ VARIAS FERRAMENTAS,  
MAS A AÇÃO PODE SE ESTENDER POR MESES. NO FIM,  

SEGUNDO RELATOS, PREVALECE A SENSAÇÃO DE LIBERDADE
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