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Parte II 

“Wax on wax off”…  

 

Nestes dois primeiros textos partilho convosco 

as minhas experiências de falhanço, pois todas 

as pessoas fazem figuras tristes de vez em 

quando e sobretudo quando estamos num 

processo de aprendizagem. Além disso também 

quero mostrar que se melhora sempre que se 

procura compreender o que aconteceu, que não 

precisamos evitar expormo-nos às situações. 

Mesmo quando erramos acabamos por aprender 

algo se escolhermos fazer alguma pesquisa.  

Então agora imaginem esta situação: um 

pequeno apartamento do tipo estúdio no qual 

mora uma rapariga japonesa mais ou menos da 

mesma idade que eu e onde eu fiquei durante 

pouco mais de uma semana. A convivência 

nestes casos é muito próxima, pois estamos 

sempre na companhia uma da outra, a fazer a 

comida, tomar a refeição, gerir o uso do espaço, a 

decidir a hora de apagar a luz e por aí em diante. 

Para além disso eu estava num “futon” 

improvisado ao lado da cama dela. A rapariga 

em questão era um amor de pessoa, e ficámos 

amigas ao ponto de nunca mais termos parado 

de nos corresponder e ela até já ter vindo a 

Portugal passar duas semanas na minha casa, 

mas naquela altura eramos completamente 

desconhecidas. Ela tinha aceitado o meu apelo de 

alojamento por pura boa vontade, e eu, por outro 

lado, preferia uma estadia que me “obrigasse” a 

conviver de perto com japoneses em vez de 

andar no circuito do alojamento low-cost para 

backpackers.  

Nesta situação em particular muita coisa podia 

correr mal, mas a simpatia e curiosidade mútua 

acabou por evitar dramas. É verdade que quando 

eu fiz o jantar (para ela e uma amiga) o cheiro da 

comida causou tanto desconforto que ela passou 

a noite toda a arejar roupas – fazer arroz na 

máquina de arroz e a comida japonesa em geral 

não causa cheiro nenhum por isso as casas 

pequenas não estão equipadas para ventilar o 

menor dos odores – e também é verdade que o 

meu hábito de acumular uma certa quantidade 

de roupa suja para “encher uma máquina” a 

confundia bastante – as máquinas de lavar roupa 

do Japão têm programas muito rápidos e as 

pessoas lavam a roupa do dia, mesmo quando 

são só 2 ou 3 peças. Nestas e noutras situações o 

máximo que acontecia era uma gargalhada e a 

expressão “Uau, nunca tinha pensado que uma 

coisa tão pequena pudesse ser tão diferente entre 

duas culturas!” 

Mas o meu lapso em tradução cultural ocorreu 

ao nível do que é mais profundo na educação e 

hábitos de vida nipónicos, o que eu só vim a 

perceber muito mais tarde porque ela teve o bom 

humor e inteligência de não mostrar na altura. 

Como disse eu estava a dormir numa espécie de 

“futon”. Ela não tinha um “futon” a sério mas 

colocou sim tapete felpudo sob um edredão fofo 

(era Verão por isso não era preciso usá-lo na 

cama) com um lençol por cima. O espaço onde 

eu estava era encostado a uma parede e eu 

também fiquei com o uso de uma almofada 

gigante com bolinhas de espuma que tanto podia 

servir de apoio para as costas como para sentar. 

Tornou-se o meu cantinho, onde eu tanto 

dormia como comia, carregava o computador e 

escrevia, e onde lia antes de dormir. Na primeira 

manhã, quando ela se dirigiu ao lugar e começou 

a sacudir todos os têxteis, eu ofereci-me para 

ajudar. Ela liderou o processo: sacudíamos cada 

um individualmente na varanda, onde ficavam a 

arejar enquanto tomávamos o pequeno-almoço, 

dobrávamos tudo e guardávamos no armário, 

depois aspirávamos o tapete e este dobrava-se e 

colocava-se debaixo da cama, por fim o chão era 

todo limpo com um pano à mão (e não era um 

pano que se colocasse na vassoura, era mesmo de 



joelhos). E todos os dias à noite antes de dormir 

(ou quando eu estava a adormecer em cima dos 

livros) ela limpava exaustivamente a casa de 

banho e a cozinha. No segundo dia eu disse que 

limpava essas partes, e ela deixou-me fazê-lo… 

Mas depois foi fazê-lo ela a seguir! No terceiro 

dia eu dei a sugestão de não precisar de 

desmontar o meu cantinho de dormir porque 

estava efectivamente limpo. Isto estava a 

começar a parecer-me excessivo porque na 

minha mente eu pensava que se tratava de 

limpar o que estava sujo, isto é, de ela considerar 

sujo o que eu achava limpo e de insistir num 

nível de esterilização imaculada. Lembro-me de 

conjecturar: “Ela deve estar a pensar que eu 

preciso disto desinfectado todos os dias, deve 

estar a fazê-lo por cortesia… Vou aliviá-la desse 

peso e dizer-lhe que está tudo bem em não 

perder duas horas por dia com estas limpezas 

todas. Eu posso fazer uma limpeza geral a sério 

na manhã do dia em que vou embora.” Mas, 

claro, era eu que não estava a perceber a questão. 

No Japão, limpar não tem nada a ver com 

“remover sujidade”, ou melhor, limpar vai muito 

para além da sua função de limpeza como esta é 

entendida por cá. 

Qualquer pessoa que goste de manter o seu 

espaço (quarto ou casa) limpo e arrumado sabe 

que é preciso fazer uma gestão dessa tarefa. 

Algumas pessoas decidem fazer certas coisas 

diárias, como por exemplo limpar o WC e 

cozinha com detergente, enquanto outras coisas 

ficam para uma periodicidade semanal, como 

aspirar e sacudir tapetes. Há quem divida tarefas 

com colegas de casa ao longo do mês e faça um 

calendário mais flexível, e depois ainda há os 

que preferem investir algum dinheiro numa 

empregada de limpeza e nem se preocupam em 

aprender a diferença entre um detergente para 

madeiras e um para vidros. Toda a gente sabe 

que ter o hábito de arrumar e limpar depois de 

usar alguma coisa ou cozinhar evita a maior 

parte do trabalho e torna o ambiente em que se 

vive muito melhor. Com pequenos detalhes 

como pôr as coisas no sítio onde devem estar e 

arejar a casa consegue-se prolongar o tempo até à 

próxima sessão de limpeza exaustiva. Seja como 

for, a coisa é vista do ponto de vista prático: 

pensa-se no mínimo esforço e máximo 

rendimento, é melhor fazer a limpeza em 20 

minutos em vez de uma hora e é melhor fazer só 

uma vez por semana do que todos os dias (se a 

acumulação de lixo ou sujidade não o exigir).  

Mas no Japão “fazer limpeza” é uma coisa 

cultural. “O-soji no jikan”, isto é, o tempo de 

fazer a limpeza, é um tempo que tem de ser 

respeitado todos os dias e para todos os espaços 

que se habitam e usam. Fazer a limpeza da casa, 

da sala de aula, do escritório no qual se trabalha 

e até do parque verde em frente do prédio são 

obrigações de um indivíduo e de uma 

comunidade a um nível mais profundo que que o 

da mera manutenção do aspecto limpo. O tempo 

da limpeza é um exercício ritual, no qual a 

execução dos movimentos de limpeza e o tempo 

que este leva a executar não podem ser cortados 

pelo simples facto de “olha aquela parte está 

limpa por isso hoje não passo lá o pano”. Não, o 

pano passa lá sempre, sem isso não estamos a 

respeitar a nossa relação com o espaço, a 

envolvência e os outros.  

O-soji é uma coisa tão séria que todas as escolas 

do Japão desde o nível primário (6 anos) ao final 

do secundário (18 anos) o incluem no seu horário 

lectivo. As escolas não o fazem para poupar na 

despesa de funcionários de limpeza, estes 

existem e efectivamente fazem a limpeza com 

detergentes no final do dia e depois dos alunos 

saírem da escola. No entanto a disciplina do O-

soji é incutida nos alunos a par da aprendizagem 

dos conteúdos académicos. O pano-de-limpeza e 

as luvas de algodão são itens da lista de compras 

do material escolar! Estas listas são dadas aos 

pais quando os alunos vão começar a escola. 

Os meninos e meninas de 6 anos mal sabem 

manusear um pano e vassoura por isso os alunos 

que estão no 6º ano vão em grupos de 4 ensinar 

os mais pequenos a fazer a limpeza da sala no 

final de cada dia. A partir dos 12 anos as tarefas 

de limpar as mesas, as cadeiras e o chão com o 

pano (mais uma vez, sempre com as mãos, 

nunca com os pés) não são as únicas que os 

alunos executam; nesta altura as turmas 



começam a ter um horário alternado de limpeza 

das casas-de-banho, biblioteca e outras áreas 

comuns da escola. No secundário (a partir do 15 

anos) os alunos também podem ter O-soji fora 

do recinto escolar, uma prática conhecida como 

“chiiki seiso” e que é qualquer coisa como 

“cuidar das redondezas”. Neste caso passam 

uma ou duas horas a recolher lixo do espaço 

público, limpar bancos e apanhar folhas.  

As famílias partem do princípio que a escola se 

encarrega de ensinar os alunos a limpar todo o 

tipo de espaços e superfícies ao longo do 

percurso escolar, nem lhes passa pela cabeça 

fazer isso em casa. Aliás, os alunos passam 

pouco tempo em casa visto que geralmente 

depois das aulas normais jantam e vão logo a 

seguir para as academias de explicações até às 11 

da noite.  

Podia dizer-se muito mais sobre este tópico mas 

o que eu pretendia com isto era mostrar que a 

prática de limpeza do espaço doméstico da 

minha amiga ia muito para além da estrita 

necessidade de remover sujidade, era uma coisa 

mais profunda, presente na vida dela desde tenra 

idade, e na qual eu estava a tropeçar com a 

minha ignorância. Claro que ela achou a ideia de 

poder dormir mais uma hora muito boa, e 

também me disse que nunca tinha pensado na 

limpeza como uma coisa que ela pudesse 

questionar se era necessário fazer diariamente ou 

não (se calhar fiz mal em meter-lhe estas ideias 

preguiçosas na cabeça…).  

Por fim recomendo que vejam este vídeo 

divertido no qual um grupo de estudantes e o seu 

professor de inglês inventam uma letra nova 

para uma música famosa, letra essa que tem tudo 

a ver com O-soji:  

https://www.youtube.com/watch?v=Gd7tWuf

NX_Y 

 

 

 

 

Observações: Este texto e os que se seguem expressam as 

minhas opiniões e experiências, e devem portanto ser 

considerados na sua subjectividade.  

Não é meu objectivo nestes textos apresentar resultados 

objectivos ou teorias consolidadas, e portanto alguns 

pormenores podem divergir da perspectiva de alguns 

leitores. Todos os comentários são bem-vindos, 

especialmente a partilha de experiências e estórias 

pessoais.  

O contacto da autora é umlongoveraonojapao@gmail.com 

O Japão é fascinante, ter amigos japoneses é uma sorte, e 

espero que esta colectânea de “Ficheiros Secretos” abra a 

porta a mais portugueses com coisas para contar sobre o 

Japão e os japoneses.  

Este texto, bem como os quatro primeiros capítulos da 

colectânea “Ficheiros Secretos”, foram redigidos em 2014. 

A autora não prescinde de todos os direitos de propriedade 

intelectual deste texto e dos outros textos da colectânea 

“Ficheiros Secretos”, pelo que estes não podem ser 

publicados ou reproduzidos no todo ou em partes sem a 

sua autorização expressa e por escrito. 


