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Cada casa tem uma rotina, 
mas as dicas são sempre bem-

vindas. Sempre é possível 
otimizar as tarefas

Rayane Santos 

A grande tristeza de quem é res-
ponsável por tarefas domésticas é ter 
consciência de que elas nunca terão 
fim. Às vezes, em menos de minutos 
após lavar uma grande quantia de lou-
ça, já há um novo copo ou prato su-
jo na pia. Esse ciclo pode desanimar 
qualquer um, principalmente quem não 
tem a ajuda de uma empregada do-
méstica ou de uma diarista em casa.

Para lidar com as tarefas de manei-
ra saudável é preciso ter em mente que 
limpar a casa é um meio, e não um fim. 

Limpar pra quê?
Quem lava roupas faz muito mais do 

que uma atividade doméstica. Quem la-
va roupas possibilita que seus familiares 
tenham roupas limpas para usar todos 
os dias. Portanto, quem se preocupa em 
organizar e limpar uma casa demonstra 
respeito aos demais moradores ao ga-
rantir que eles não vivam em um ambien-
te sujo, caótico e onde tenham dificulda-
des para encontrar os seus pertences. 

“Viver em um ambiente ordenado 
influencia positivamente na disposi-
ção, na saúde e na qualidade de vida 
de qualquer um”, aponta Ana Afonso, 
especialista em organização.

Dividindo as tarefas
Quem não mora sozinho não deve 

fazer tudo sozinho. Segundo a arquite-
ta e personal organizer Juliana Faria, 
a divisão das tarefas é importante e 
depende da quantidade de horas que 
as pessoas passam em casa, das suas 
idades e das suas habilidades.

“Os moradores devem sentar-se 
juntos e relacionar em uma lista todos 
os serviços que precisam ser feitos na 
casa e em qual periodicidade (todos os 
dias, uma vez por semana e a cada 15 
dias)”. A divisão é necessária para que 
ninguém se sinta sobrecarregado. Se 
até o momento todas as tarefas eram 
feitas por apenas uma ou duas pesso-
as, isso ficará evidente. 

“Cada pessoa escolhe tarefas que 
mais lhe agradem e com as quais tenha 
mais habilidade. Quanto às tarefas 
que sobrarem, é possível imple-
mentar um rodízio ou fazer um 
sorteio todos os meses”, dá a 
dica Juliana.

Como manter a casa limpa sem empregada doméstica
Frequência ideal

Um ambiente que é limpo e orga-
nizado apenas em um dia da semana 
se mantém assim por pouco tempo. Já 
um ambiente que é limpo e organizado 
todos os dias tem grande chance de se 
manter assim todos os dias. Segundo 
Ana Afonso, é importante criar um pla-
nejamento para que a casa nunca es-
teja completamente suja e bagunçada.

“Para o bem estar de todos os mora-
dores, as tarefas não podem se acumu-
lar a fim de serem executadas em um 
só dia da semana. Algumas coisas pre-
cisam ser feitas todos os dias, como re-
colher a bagunça e lavar os pratos, ou-
tras de uma a duas vezes por semana, 
como limpar o chão e lavar o banheiro, 
e outras a cada quinze dias, como lavar 
a cozinha, por exemplo. Com um rodí-
zio a organização tende a ser mantida 
com mais eficiência”. 

Tática dos 10 minutos
Não é necessário acordar mais cedo, 

nem dormir mais tarde, e sim reservar 
dez minutos do seu dia para organizar 
o que está fora do lugar, como sapatos, 
roupas ou brinquedos. Em menos de 
10 minutos é possível guardar diversos 
itens em seus lugares, dentro das ga-
vetas e dos armários. Com o passar do 
tempo, este se tornará um hábito que 
fará muito bem à rotina da casa.

“Antes de sair para trabalhar eu ‘es-
condo’ toda a bagunça da sala, da co-
zinha e do corredor. Faço isso por dois 
motivos: primeiro porque eu não quero 
retornar do trabalho e encontrar a mi-
nha casa ‘de pernas para o ar’ e segun-
do porque sempre estamos suscetíveis 
a receber uma visita inesperada”, conta 
o mecânico Cláudio Rocha.
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Neste ano, o inverno está com tudo. Até o 
início da primavera, em 23 de setembro, 
as temperaturas baixas prometem asso-
lar São Paulo. Portanto, este é um bom 
momento para fazer doações de roupas 
de inverno e cobertores para moradores 
de ruas e grupos assistencialistas.

É hora de doar


