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Estórias de almofadas 

 

Eu durmo. Não, não é a mera conjugação do 

verbo dormir, é efectivamente um dado 

relevante para a minha relação com o Japão e 

os japoneses. Todos os seres humanos 

dormem não é? Enfim, uns mais do que 

outros. Pelo menos é isso que sabemos de 

senso comum. Mas quando se tem uma 

actividade profissional ou um percurso 

académico que nos leve a passar algum 

tempo no Japão e em estreito contacto com 

japoneses as nossas ideias de senso comum 

começam a ser abaladas…  

Eu não sou só uma pessoa que dorme para 

fazer a passagem entre os dias. Nestes textos 

já tinha explicado que exponho o lado 

“secreto” e por isso alguns dados mais 

“confessionais”, portanto aqui vai a 

confissão: eu preciso mesmo de dormir, e de 

dormir muito. Estão a ver aquelas pessoas 

que têm uma personalidade simpática e são 

trabalhadoras e dinâmicas mas que ficam uns 

monstros quando não têm a sua dose 

necessária de sono? Se não estão a ver então 

não sei como explicar melhor. Eu sou assim. 

Tirem-me a porção de 9 ou 10 horas de sono 

em cada 24 horas e eu transformo-me, e não 

é para melhor. Sempre fui assim, não tenho 

nenhum problema de saúde que influencie o 

sono, é simplesmente uma coisa com a qual 

se vive e se vai gerindo. Não precisam de ser 

as 10 horas seguidas, pode ser uma noite de 

8h e depois uma sesta. Se não conseguir 

evitar fazer uma directa faço, mas então 

depois hiberno. De certeza que não me vão 

ver a fazer duas directas seguidas, nem para 

estudo, nem trabalho, nem festas, na verdade 

nem que isso seja para salvar a minha vida!  

Ora dito isto vem a parte do efeito-Japão. Já 

andei por muitos países europeus, alguns do 

norte de África e médio Oriente e já 

conversei sobre isto com pessoas que 

viveram nas Américas e mesmo na Ásia, e 

de toda a informação que colectei cheguei à 

conclusão que em nenhum outro país o sono 

é tão “opcional” como no Japão. É mesmo 

difícil explicar isto… Imaginem uma 

sociedade, uma cultura estabelecida e 

interiorizada por todos os membros em que 

dormir está no fundo de uma lista de 

prioridades, abaixo de “tratar da limpeza e 

higiene da casa”, abaixo de “embelezar e 

cuidar do corpo”, abaixo de “trabalho”, 

abaixo de “estudo”. Quando eu digo isto eu 

quero dizer que as pessoas não dormem antes 



de realizarem na totalidade e com perfeição 

todas as tarefas que têm pendentes nestes 

domínios. Estão a ver quando são 3h da 

manhã, já parámos de ser produtivos há pelo 

menos uma hora e começamos a deixar cair a 

cabeça à frente do computador? Nesse 

momento pensamos “vou fechar isto, acabo 

amanhã”, ou então adormecemos e ficamos 

com um montão de espaços no documento 

(ou pior, apagamos tudo). No Japão isso não 

acontece. Estão a ver quando pensamos, com 

alguma frustração, “que #%&”! pensava que 

ia acabar isto hoje e ainda me falta tanto…”. 

No Japão isso não acontece, o “hoje” 

simplesmente prolonga-se pela noite fora e o 

trabalho faz-se mesmo, sem parar. E isto não 

é uma vez ou duas por mês, nem durante 

uma semana particularmente difícil, é 

mesmo muito frequentemente. Dormir como 

algo que se faz ou não se faz conforme as 

outras prioridades é uma ideia que ganha 

terreno desde a infância e rapidamente passa 

a ser considerado “standard procedure”. É 

expectável que um trabalhador de uma 

empresa não vá a casa dormir durante todo o 

tempo (por vezes semanas seguidas) que 

dura a execução de um projecto importante, 

tal como o lançamento de uma revista, de 

um produto de consumo, a produção de um 

anúncio publicitário, a montagem e 

finalização de uma animação, etc. Nas 

escolas é expectável que os alunos fiquem a 

fazer directas e sem ir a casa durante a 

semana antes dos exames; eventualmente 

vão a casa tomar duche, mudar de roupa e 

buscar comida, mas não dormir uma noite 

inteira.  

Até existe uma tradição nas escolas que 

consiste em fazer uma espécie de “festa das 

directas de estudo” quando os alunos estão a 

preparar-se para finalizar o ensino médio - o 

equivalente ao nosso 9º ano de escolaridade, 

crianças de 14 anos portanto. Esse evento 

coincide com a passagem de ano (civil) 

porque o ano lectivo termina em Março e os 

últimos 3 meses são para estudar e fazer 

exames de acesso ao ensino secundário. Os 

alunos vão para a escola no dia 30 de 

Dezembro à tarde e fazem uma reunião de 

motivação, depois começam a estudar sem 

parar até à meia-noite do dia 31. Podem 

dormir pequenas sestas mas não saem da 

escola. Na meia-noite do dia 31 fazem uma 

festa de duas ou três horas em que comem, 

cantam e dançam e ficam muito emotivos. 

Isto pode durar até ao nascer do sol porque 

no Japão o nascer do sol do primeiro dia do 

ano é uma coisa importante. Já vamos na 

segunda directa consecutiva… Todos os 

alunos e professores assistentes (sim, claro, 

estiveram lá também a trabalhar este tempo 

todo) vão para o telhado da escola e vêm o 

nascer do sol. Só depois é que vão para casa! 

As escolas também podem fazer isto só no 

dia 31 (só uma directa) mas em todo o caso 

isto seria considerado maus-tratos infantis 



por estas paragens, uma criança de 14 anos 

não deve começar a fazer isto como algo 

banal! 

Os estudos sobre quanto sono os seres 

humanos precisam não são irrelevantes nisto 

tudo. Se fizerem uma pequena pesquiza (eu 

fiz) existem basicamente duas grandes 

teorias. A teoria nº 1 defende que a 

esmagadora maioria dos seres humanos, 

independentemente da raça ou outras 

características, precisa de 7h de sono em cada 

24h para funcionar bem e ter saúde. Existe 

uma minoria que não corresponde a este 

padrão de sono por três razões possíveis: 

precisam de menos sono (6h está bem para 

esses), precisam de mais sono (9h é o 

habitual – eu sou destas), ou dormem 

irregularmente e sem relação com a hora do 

dia (geralmente situações associadas a 

doenças ou consumo de substâncias). A 

teoria nº 2 defende que os seres humanos não 

precisam das suas horas de sono todas 

seguidas, e que isso foi uma imposição da 

modernização da sociedade depois da 

revolução industrial. Esta segunda teoria não 

se pronuncia sobre quantas horas de sono as 

pessoas precisam mas sim sobre os padrões 

de sono. Defende-se então que as pessoas 

teriam padrões de sono mais repartidos e não 

as habituais 8h seguidas durante a noite. Por 

exemplo os monges dormiam várias parcelas 

de aproximadamente 3h cada por causa da 

obrigação de oração mesmo durante a noite; 

existem ainda documentos que contam como 

as pessoas dormiam entre o pôr-do-sol e o 

início da madrugada, acordavam nessa altura 

para rezar, “fazer crianças” (é assim que 

aparece nas fontes!), bordar, ler ou outra 

actividade meditativa, e depois dormiam 

mais um bocado até ao dia seguinte. O que é 

que estas duas grandes teorias têm em 

comum? Sejam quais forem os padrões de 

sono ou as horas de sono, os seres humanos 

precisam de dormir um mínimo absoluto de 

5h de sono em cada 24 horas para a 

preservação da sua saúde geral e sobretudo 

das suas funções de raciocínio. Ora, quando 

eu procurei apresentar estes mesmos dados a 

japoneses no Japão obtive desde o olhar-

ponto-de-interrogação até à peremptória 

desacreditação.  

Ao final do primeiro mês a sofrer as 

consequências de estar numa sociedade onde 

ter de parar para dormir era mesmo 

considerado opcional comecei a ter de ser 

mais clara quanto às minhas necessidades de 

saúde. O chá verde e toda a alimentação 

japonesa ajudam à vigília, a evitar acumular 

inflamação – que é uma das principais 

consequências da falta de sono -  bem como a 

manter o corpo hidratado, no entanto as 

funções cerebrais minuciosas (lembrar 

aquele código numérico, manusear 

pauzinhos, tolerar o altifalante incessante 

das estações de comboios, etc) começam a 

ficar afectadas. Por isso dei por mim a fazer 



conversas que eu nunca faria aqui em 

Portugal, algo que eu classifico como 

“conversas surreais” porque são aquele tipo 

de coisas que uma pessoa tem dificuldade a 

explicar por lhe parecerem tão óbvias a si e 

tão estranhas a todos os outros. Portanto 

comecei a ter de comunicar claramente e 

com todas as letras às pessoas com as quais 

colaborava que não podia agendar mais 

reuniões num certo dia porque tinha de ir 

para casa dormir, que não podia combinar 

encontrar-me num certo sítio com alguém a 

uma certa hora porque ir até lá implicava 

uma viagem de 3h e portanto acordar às 4h 

da manhã quando me tinha deitado à meia-

noite, e outras que tais. As noitadas de 

bebida que no Japão são uma obrigação no 

meio profissional passaram-me todas ao 

lado, e isto porque consegui safar-me com o 

argumento “sou totalmente abstémica por 

questões de saúde; sou alérgica ao álcool”. 

Não sou, mas não toquei numa gota de álcool 

no Japão para manter a solidez deste 

argumento, caso contrário não teria como 

evitar fazer directas a ficar embriagada (o 

que para mim e para a cultura portuguesa em 

geral não é uma coisa que nos faça bem ao 

corpo e ao espírito, sobretudo quando é 

banalizada e recorrente). Mesmo assim 

nunca conseguia dormir mais de 8h por 

noite. Até aconteceu (mais que uma vez) o 

staff do alojamento onde eu estava telefonar 

ou ir ao quarto muito preocupados ver o que 

me teria acontecido porque eu “nunca mais 

acordava”, isto quando tinha entrado no 

quarto exactamente 8h antes! Em cada 7, 8 

ou 9 dias (não necessariamente ao fim-de-

semana e também não com uma regularidade 

constante) tirava 1 dia e meio e 1 noite e ia 

para um “business hotel” (básico, barato, 

limpo, confortável) para repor o sono em 

falta, aí podia pôr um “do not disturb” e 

deixavam-me dormir, e foi assim que me 

aguentei.  

 

Observações: Este texto e todos os outros sob a 

designação “Ficheiros Secretos” 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. 

  


