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na ante-câmara da viagem

Sentia-me paradoxalmente excitado 
com a proximidade da viagem. O In-
verno ainda não tinha finado no registo 
das minhas memórias. Aquele e todos 
por que passei eram frios, desconfor-
táveis e pardacentos. Sempre anuncia-
vam uma espécie de declínio gradual 
junto da qual uma teoria de conspira-
ção do tempo esfregava as mãos, num 
gozo perverso que, inexoravelmente 
me empurrava para a velhice do meu 
descontentamento. Aos arrepios que o 
corpo atribuía às baixas temperaturas, 
só apaziguados por mesinhas xaropo-
sas, aos dias de chuva ininterruptos, 
às desordenadas rajadas de vento que 
contorciam as varetas do chapéu-de-
chuva, somava-se o melancólico cair 
das folhas e a anunciada razão do 
meu singular desencanto. Chegado 
a meio do Inverno, a casa, onde os 
bolores amoleciam os livros, começa-
va a apertar-me entre quatro paredes 
espessas. Sentia-me uma espécie de 
recluso, condenado a uma prisão sem 
grades. De toda a tristeza que podia 
experimentar, apenas o eco do pregão 
da boa e estaladiça castanha assada, 
junta ao odor de um fumo parecido ao 
da lareira, me fazia sentir próximo de 
um Outro distante. 

Fruto de uma globalização que des-
tronara o presépio, apenas o anafado 
velho de barba alva e entrançada, tra-
jando de um vermelho vivo, fazia com 
que respirasse um efeito de anestesia 
que me punha de bem com o mundo. 
O espaço público parecia regurgitar de 
sonoridades banalizadas, que falavam 
da presença de figuras angélicas 
entre nós e do muito consumo que 
iria desaguar num qualquer centro 

lânguidos refúgios na proximidade das 
horas de calor.

Às mãos chegara-me uma brochura 
cuja capa exibia imagens românticas 
da natureza e da história intactas, 
onde a silhueta de um casal jovem 
marcava encontro amoroso entre um 
manto de fina areia e um mar azul-
turquesa que dispensava honras de 
bandeira azul. 

O marketing encarregava-se de ele-
var a natureza à condição de espaço 
de contemplação estética, fazendo 
com que o meu imaginário turístico 
rodopiasse em torno do conceito de 
indivíduo isolado, liberto de todas as 
ligações naturais e sociais a que a 
quotidiano o amarra. Bem que Robison 
Crusoé podia ser o paradigma desse 
indivíduo que eu teria a possibilidade 
de encarnar por conta de uma coreo-
grafia que Jean-Didier Urbain montara 
na sua obra Sur la Plage, em alusão ao 
velho Marx. 

Também a minha filha parecia 
atraída por afinidades electivas com 
o aperfeiçoamento individual do 
sublime, com o fulgor da vida simples 
e a projecção de um encontro de 
3º grau com um príncipe encantado 
da sua imaginação. Na sua inocente 
adolescência, estava longe de poder 
pensar que prefigurava a presa fácil 
do modo hábil como os organizadores 
da brochura a tinham eleito nicho de 
mercado, numa espécie de insulto à 
sua inteligência.  

Espanto o meu quando a minha 
companheira me dizia, sem dar provas 
de cepticismo ou de prudência:

– Podíamos fazer um esforço e 
ir para aqui, apontando-me o dedo 
indicador em riste para as ostentado-
ras fotografias, por entre um sorriso 

comercial. Mais próximo da primavera, 
a singela e tocante ingenuidade po-
pular, traduzida nas Janeiras, em que 
os convivas entoavam cânticos mais 
ou menos desafinados, já havia sido 
subtraída a momentos de comunhão 
mágica ímpar. 

Os encantos primaveris aproxi-
mavam-se velozes, trazendo consigo 
um espécie de trégua anunciada 
pelas manhãs de céu luminoso que 
começavam a despontar. A natureza 
parecia renunciar à vida lamacenta, 
perfumando-se em meu redor com um 
odor silvestre. 

No estreito horizonte do meu quin-
tal convergiam atitudes mentais que 
se assemelhavam a laivos antecipados 
de ressonância rousseauniana, muito 
próxima da candura do “bom selva-
gem”. Apetecia-me acariciar a relva 
com os pés descalços, em contacto 
directo com uma impressão de liber-
dade que só o Verão me trazia, aca-
bando por tornar porosas as fronteiras 
entre o dentro e o fora. A vegetação, 
que ganhava vigor e aroma, tornava-
se frondosa, contaminando o corpo 
e alma de quem via sorrir a sua geo-
grafia íntima, sem ter uma explicação 
plausível para isso. Músculos e ossos 
abandonavam o estado crepuscular a 
que os agasalhos os haviam remetido. 
Começavam a dispensar-se as cores 
escuras que retinham o calor dos cor-
pos, e os seus contornos curvilíneos 
retomavam uma espécie de virilidade 
ajustada à celebração dos corpos. O 
céu ganhava uma amplitude e uma 
luminosidade que contrastavam com 
a pesada abóbada tingida de cinzento 
que se abatia sobre mim. Aqui e ali, 
descobriam-se espaços que chama-
vam a atenção para a sua condição de 
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angelical que me parecia tão como-
vente quanto ridículo. E insistia: 

– Porquê estás sempre a adiar 
a realização dos nossos desejos de 
libertação da miséria deste mundo? 
Afinal, os nossos colegas de trabalho 
também para lá vão e não ganham 
tanto como nós. Se eles conseguem, 
por que diabo é que não havemos de 
sair de casa, depois de um ano ininter-
rupto de trabalho? 

Céptico, pensava com os meus 
botões sem que lho dissesse para a 
não magoar: 

– Como é que a intermediação 
turística conseguiu incutir esta ideia, 
bem do senso comum, que fazer 
turismo é para descansarmos do tra-
balho? Se o motivo é o descanso, por 
que não procuram os indivíduos uma 
cama, em vez de irreflectidas imagens 
de felicidade projectadas em demora-
das, cansativas viagens que, para além 
de dispendiosas, nos trazem de volta 
ainda mais cansados que na ida? 

Nunca pensara que uma simples 
brochura, convidativa ao regresso 
nostálgico ao paraíso perdido, pu-
desse suscitar tamanhas pulsões de 
desejo, de ilusão de fuga aos cons-
trangimentos desta vida danada. Tinha 
que admitir que ela estava elaborada 
como se o compositor tivesse pintado 
um quadro com um jogo cruzado de 
imagens e palavras, numa espécie de 
“estética do visível”, uma forma de re-
petição da estética naturalista em que 
o leitor é subjugado por um desejo 
irresistível de ver.

 Mãe e filha pareciam dominadas 
pelo ardor de uma vida dominada por 
uma intensa felicidade, deixando-
me perplexo quanto à forma como 
os nossos projectos de vida podem 
ser inflectidos pelas mais simples e 
irreflectidas imagens de transbordante 
felicidade. A ocasião não era dada a 
filosofias. Confesso, no entanto, que 
apesar de enfastiado com campanhas 
de promoção e demais formas de 
prescrição de lugares para onde ir e 
como devo fazer turismo, sentia-me 
dividido entre essa projecção alienan-

te, e um perfume do que deveria ser 
e, na sua essência, significar uma vida 
liberta das imposições do trabalho e 
da luta impiedosa pela sobrevivência, 
cruzada com a divinização do utilitário 
a que alude Vergílio Ferreira em a 
“‘Invocação ao Meu Corpo’.

Mais do que a viagem em si 
mesma, parecia difícil harmonizar 
estados de alma envoltos numa agi-
tada relação entre a antecipação da 
viagem e a sua realidade. Nela, parecia 
estar jogada uma forte tensão entre o 
vivido e o imaginário que se entretecia 
com a ficção própria dos lugares que 
dialogam com outras histórias que 
os povoam. Aí, nesses espaços de 
fronteira entre o Eu e o Outro, tudo 
parece ganhar uma monumentalidade 
ímpar, paradoxalmente conjugada com 
uma sobranceria etnocêntica. Parece 
despontar em nós uma miríade de 
sentimentos aristocráticos, entrecor-
tados, aqui e ali, por um pessimismo 
que assoma à consciência e que, em 
surdina, nos deixa momentaneamente 
hesitantes quanto à possibilidade de 
poder existir uma diferença substan-
tiva entre o modo como imaginamos 
o lugar e o modo como ele se nos vai 
apresentar ao chegarmos lá. 

De certo modo, compreendia-
as. Estar diante da possibilidade de 
realização de um desejo é motivo de 
maior alegria que tê-lo realizado. Isso 
é claro nesse movimento biunívoco do 
“vamos para a festa; vimos da festa”. 
Enquanto o primeiro se carrega de 
um tom impetuoso e empresta uma 
expressão de exaltação e de divina 
embriaguez, o segundo fica possuído 
de um tom melancólico, destituído 
de ânimo, que só o poder do sonho 
voltará a reacender.

Presos ao desejo intenso da 
viagem, incapazes de contermos o 
nosso entusiasmo, fomos à agência 
de viagens outgoing mais próxima, 
onde uma simpática jovem se oferecia 
para simplificar a nossa vida, tratando 
de tudo por nós – viagem, transfers, 
hotel, guias e locais a visitar. 

Patenteava-se, ali, a primeira 

transferência do nosso olhar soberano 
sobre as paisagens para esta estranha 
que, de todo em todo desconhecíamos. 
Tudo parecia estar ali à mão dos deli-
ciosos devaneios que o programa Gali-
leu se tinha encarregado de antecipar. 
Não faltavam descrições fotográficas 
de certos ângulos mais privilegiados 
do espaço físico, da natureza e de 
imagens arquitectónicas magnificentes, 
bem como a descrição dos perfis hu-
manos, a essência do povo, necessa-
riamente hospitaleiro, os seus anseios, 
costumes e hábitos e tradições, gruda-
dos nos pés e no coração.

A brochura tinha caído para segun-
do plano, perante as sugestões da dili-
gente funcionária que nos aconselhava 
uma viagem promocional ao Rio de 
Janeiro. A poética do espaço, inscrita 
no célebre refrão da letra musicada de 
“Aquele Abraço”, de Gilberto Gil, pare-
cia música para os nossos ouvidos. 

Ademais, seria um privilégio 
de reis participar naquele que já é 
o terceiro espectáculo mais as-
sistido do mundo. Em Fevereiro, 
nos quatro dias que antecedem a 
Quarta-feira de Cinzas, que marca o 
início da Quaresma, o Rio de Janeiro 
transforma-se para acolher a colorida 
“Disneylândia” do Carnaval carioca. 

Aí, não faltaria o erotismo e o exo-
tismo da mulher oriental, a Ocidente, 
encarnado na exuberante e sensual 
mulata, que faz as delícias de qualquer 
macho que se preze, ao contrário da 
racional mulher ocidental, de traços 
masculinos ditados pelas lutas de 
emancipação. Prometia-me a mim 
mesmo uma noite de lânguido prazer, 
ao ritmo de um samba bem batucado, 
acompanhado de cerveja de barril e 
dos odores da fervura de robustas 
lagostas de um vermelho vivo. Seria 
uma festa de arromba, até cair de can-
saço. De negativo, tinha apenas facto 
de ir «fardado», o mesmo seria dizer 
que levava companhia, circunstân-
cia que me suspendia a imaginação, 
esmagando-me os sonhos de bons e 
inexcedíveis flirts, que só um par de 
sensuais ancas me podia proporcionar. 



Por outro lado, quiçá, o tempo 
não seria para machismos serôdios, 
constituindo uma boa oportunidade 
para quebramos o gelo das nossas 
relações caseiras, onde já eram raras 
as palavras que trocávamos, por entre 
olhares desencontrados. Sem confes-
sar, temia o silêncio que sempre se 
adivinha numa relação que se encon-
tra perdida. Na verdade são raros os 
momentos em que lidamos bem com 
ele. Uma viagem turística podia ser a 
tábua de salvação de um casamento 
rotineiro, uma forma de atenuar o 
desconforto dos espaços vazios, tan-
tas vezes preenchidos com as vozes 
pasteurizadas do ecrã de televisão que 
ligamos mal entramos em casa. 

Se bem que haja quem veja em dis-
ciplinas orientais como o ioga, o tai-chi 
ou o reiki, o reflexo de uma vontade 
de escape, de mudança da relação 
connosco próprios e com os outros, 
feitos monges urbanos em busca de 
momentos de tranquilidade, estava 
certo que nada ombrearia com essa 
sensação de antecipação, proporcio-
nada pelo turismo. Só uma experiência 
como essa nos confere a ilusão de 
queda num espaço em que possamos 
ter tempo, coisa que a vida acelerada 
pelo bulício da actividade moderna 
nos nega de forma iníqua. Nada em 
que Baudelaire já não tivesse anotado, 
ao afirmar que “a modernidade é o 
transitório, o fugidio, o contingente; é 
uma metade da arte, sendo a outra o 
eterno e o imutável”1.                                                                                                                    

Se bem que só de pensar em sair 
me afogava em ansiedade, estava irre-
mediavelmente entalado entre a nega-
ção da viagem e o adivinhado silêncio 
de tumba, feito da raiva contida das 
minhas parceiras, pelo que teria que 
me definir pela opção mais sensata.

Decidimos que partiríamos, de 
armas e bagagens, rumo ao Rio, com 
uns dias breves de passagem pelo 
Algarve, onde combinámos encontro 
com uns amigos ingleses, a quem 
tínhamos garantido fazer as honras  
da casa.

a euforia da partida

Libertávamo-nos, enfim, do nosso 
pequeno apartamento higiénico con-
cebido por projectos de urbanização 
que o produziram como manifestação 
do último grito da estética orientada 
pelo prêt-à-porter habitacional. 

De moradores, enviados para um 
grande centro como produtores e con-
sumidores, a turistas, sentíamos que 
estávamos a um passo dessa certeza 
medular de ter chegado o momento 
de rasgar horizontes de contraste com 
essas células habitacionais, onde boa 
parte da vida se cristaliza em comple-
xos densos e bem organizados. 

Pela minha parte, não estava segu-
ro de o conseguir, perturbado com o 
dilema reconduzido por Torga, dessa 
oscilação própria dos humanos, que 
ora vivem “dobrados como cervos” 
ora se mostram “ciosos de indepen-
dência”. Estado paradoxal esse em 
que aspiração de escape ao controle 
da bolha ambiental constantemente 
definha, recalcada pelo controle da 
nossa consciência individual.

Num crescendo de ansiedade e an-
tes de entrarmos no novo carro, cujo 
pagamento a prestações nos deixava 
pouco confortáveis ao fim de cada 
mês, quais dandies de classe média, 
fizemos questão em levantar dinheiro 
no multibanco. 

Pensávamos ir férias em jeito de 
quem vê no turismo um volante da 
vida orientada e em permanente busca 
de harmonia, de sossego, por entre as 
altercações abstrusas de um quotidia-
no aleatório e destronado de sentido. 

E não fosse dar-se o caso de nas 
portagens da auto-estrada não nos 
aceitarem o Visa eléctron, dirigi-me 
apressado ao aparelho. Inseri o có-
digo e a dita máquina deu-me, muito 
solícita, as boas vindas com o slogan 
publicitário “viaje agora e pague 
depois”, autorizando-me a levantar a 
quantia estipulada, e agradecendo a 
minha visita. 

Sem pestanejarmos, ainda não 
serenados pela interrupção de mais 

um ciclo de trabalho, nem deixámos 
entoar um hino intervalar à preguiça, 
entre a pressão do nosso quotidiano 
crepuscular e a das longas filas que 
nos esperavam no tabuleiro da ponte 
que nos obrigávamos a atravessar.

 Inquieto, nervoso, comprimo inter-
mitentemente a buzina, à semelhança 
de todos os outros companheiros anó-
nimos de route, na expectativa de que 
o tempo do percurso nos encurtasse a 
chegada ao Algarve. Buzino, gesti-
culo, praguejo indignado por todo o 
mundo ter resolvido ir em massa para 
o mesmo local, no mesmo dia e hora 
que nós. Perante tamanha agitação, 
dizia-me a mulher, com ar pesado e 
sobrancelha carregada:

– Olha que não é agora que vais 
recuperar o tempo de que te tens 
privado. Assim não dá. Se saímos de 
casa para continuarmos com os ner-
vos em franja, mais vale regressarmos 
enquanto é tempo.

Grosseiro, pedia à minha compa-
nheira que se calasse, não obstante 
dar-me conta de que o objectivo da 
experiência turística, mesmo que 
inconsciente, é muito mais profundo 
e que a pacificação está longe de ser 
uma conquista quando não prepara-
mos o corpo para não se rebelar.

É verdade que a busca de uma 
silenciosa tranquilidade existe desde  
o fundo dos séculos. Que o digam 
todas as grandes religiões que têm 
formas de monaquismo. Mas, para um 
urbano neurótico como eu, a ascese 
para o silêncio gera-me um vómito 
testemunhado por uma realidade 
quase orgânica.

A transcendência provoca-me 
náuseas, vertigens e só trajecto pela 
auto-estrada me permite pôr de bem 
comigo próprio, emprestando, sem 
reservas, todo o vigor à potência dos 
250 cavalos que a máquina comporta. 
Espécie de tapete mágico simboli-
camente estendido a meus pés, ela 
faz-me renascer, ainda que de forma 
efémera, a afirmação de estatuto 
social e a necessidade de distinção 
de todos os demais indivíduos. Por 
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breves instantes deixo-me perturbar 
pela consciência de que este enge-
nhoso invento, tornado plástico e 
frágil, é cada vez mais convidativo 
ao descarte, como latas de conserva 
após o uso, ou uma acidental manobra 
mal calculada. 

A vertigem da velocidade, que 
levo na conta da voragem do tempo, 
permite-nos apenas uns instantes 
para um café pingado e umas sandes 
no restaurante de uma estação de 
serviço alentejana, agora igual a tantas 
outras, qual planta única que o Estado 
Novo aplicava a escolas ou hospitais, 
como expediente para se isentar de 
custos com projectos.

Mais confortados, regressamos 
apressados ao interior da nossa casa 
volante, que nos confere uma mobili-
dade inexcedível, digna da entoação de 
um louvor ao ritmo do aço. Os cânticos 
ao progresso da técnica não são mais 
vocais. Transferem-se para o pé que 
pressiona o místico, mas domestica-
do acelerador, para que sinta bem a 
potência do arranque e os impulsos 
das mudanças, por entre as notas 
batucadas do rádio do carro que, em 
conjunto, parecem querer prolongar a 
autonomia dos indivíduos, como se eles 
se tivessem tornado independentes.

No meu íntimo, quase tudo me 
fazia sentir a libertação do carácter 
compulsivo de uma sociedade alie-
nada de si mesma, com a qual só me 
identificava quando em busca de di-
versão. Quase tudo, mas não de todo 
em todo, por me sentir traído pela 
racionalidade técnica como mecânica 
inerente à própria dominação. Com 
efeito, o automóvel, a viagem, o itine-
rário, o cosmopolitismo e os estilos 
de vida que serão supostos encontrar 
noutras paragens, roçam, por momen-
tos, a ideia de que esses elementos 
mais não são que um todo coeso 
próprio da indústria cultural, que 
conduziu o turismo a um sistema de 
produção em série, sacrificando o que 
fazia a diferença entre a lógica de uma 
cultura de saída e a do sistema social. 

Ainda não havia embraiado nestas 

cogitações, e eis-nos chegados ao 
aeroporto de Faro, para o acolhi-
mento hospitaleiro aos tais amigos 
ingleses que, em tempos de pândega, 
conhecera numa viagem de negócios 
a Londres e a quem garantira que, o 
Algarve, ainda era um dos poucos pa-
raísos onde valia a pena passar férias. 

A minha expectativa era enor-
me. Enquanto os meus afectos 
anglo-saxónicos não chegavam, 
a imaginação rodopiava, envolta 
numa passagem de slides que os 
antecipava eufóricos em direcção às 
passadeiras rolantes do check-out. 

Comigo também assim era. Sempre 
que empreendia um voo de férias, 
sobrevinham-me emoções difusas que 
deambulavam entre a ansiedade pró-
pria de quem entregava o seu destino 
a uma máquina sofisticada e à habili-
dade do piloto, e uma euforia própria 
da partida que tinha um sabor a qual-
quer coisa de liberatório. Em situação 
idêntica, afora os momentos de pânico 
de descolagens e aterragens, vivia ins-
tantes de uma exaltação intensa, pro-
porcionados por uma descolagem que 
me sugeria uma subtil evaporação, 
uma leveza no ar e um forte sentido 
de transgressão dos limites espacio-
temporais. Para esse ritual de sepa-
ração entre o mundo do que partem 
e dos que ficam, em muito contribuía 
a barreira electrónica da polícia, que 
quase me obrigava a desnudar-me ao 
som do alarme provocado pela fivela 
do cinto, o labirinto de salas encima-
das por números de portas, as ordens 
de embarque imediatas, dadas no tom 
metálico suave de uma extraterrestre 
voz feminina. Mas, nesse ritual de 
iniciação, o que mais fazia sentir-me 
importante eram as vantagens das 
compras no mundo dos superpovoa-
dos duty free, esses que Marc Augé 
chama de “não lugares”, ou, “locais 
de acaso e de encontro onde se pode 
sentir fugazmente a contínua possi-
bilidade de aventura”2, mundos onde 
se cruzam, no anonimato, milhares de 
itinerários individuais, de passos perdi-
dos, de espaços por onde todos circu-

lam sem que ninguém lá permaneça. 
Por certo que, nesses espaços, 

onde as culturas de países inteiros, 
empacotadas em celofane, se en-
contram prontas a consumir, os ditos 
amigos não se esqueceriam de me 
fazer vibrar com uma lembrança, mais 
que não fosse uma garrafa de whisky 
escocês. Até mesmo porque isso 
não lhes deveria afectar a carteira. 
Em Inglaterra, as coisas deveriam ser 
como em Portugal. Comprariam o que 
quer que fosse, desde que tivessem o 
cuidado de guardar a factura junto do 
cartão Visa para, no regresso, afectar 
a compra às despesas confidenciais 
de empresa, sem que daí se deduzis-
se uma fuga aos impostos, por mais 
banal que fosse.  

O mesmo argumento valeria para 
os perfumes, a joalharia e o vestuário 
expostos ostensivamente aos olhos 
dos transeuntes em luxuosas montras, 
pedindo que os salvem daquela vida 
jazzística, como garantia de que o 
seu consumo supõe um mecanismo 
económico de selecção que empresta 
bom gosto a qualquer executivo que 
se preze.

Os meus amigos só poderiam rego-
zijar-se com a viagem, fazendo justiça 
à pontualidade britânica da British 
Airways que, ao contrário de outras, 
apanhadas na malha das uniões e das 
fusões, soçobravam, em tempos de 
globalização, não só nos atrasos fre-
quentes como no constante extravio 
das bagagens dos viajantes. Seria tam-
bém provável que, à semelhança de 
outras companhias, pudessem contar 
com as imperturbáveis, maternais e 
sedutoras hospedeiras de bordo, que 
tratando os passageiros como filhos, 
não admitem reciprocidades afectivas, 
por conta do seu profissionalismo.

Nas asas do Boeing, apesar da fu-
gacidade da viagem, o seu imaginário 
poderia embevecer-se nos textos lidos 
apressadamente, ou nas revistas que 
aludem aos grandes hotéis das ca-
deias internacionais de acessibilidade 
proporcionada pelo cartão Visa, onde 
as imagens se exacerbam, a ponto 
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de substituírem a própria experiência, 
destituindo-a de interioridade, memó-
ria, narrativa e tempo.

A viagem, convertida na visão 
vertiginosa mas impotente das alturas, 
instrumento ascensional sucedâneo 
da “escada de mão do chamane”, 
transforma-se num meio simbólico 
de transcendência que remete para 
imagens ornitológicas associadas a um 
desejo dinâmico de elevação.

Mas o destino, esse é que contaria 
como uma das figuras maiores desse 
fluxo turístico – a volúpia de um outro 
espaço/tempo por reconhecer.

O Algarve, enquanto objecto do 
campo perceptivo, tornara-se um 
campo de exagero hiperbólico das 
imagens, um lugar simbolicamente 
“elevado”, que reflexivamente se 
produz no agigantamento do turis-
ta, à semelhança do processo que 
Bachelard chamou judiciosamente de 
“«contemplação monárquica» ligada 
ao arquétipo luminoso-visual, por um 
lado, e, por outro, ao arquétipo psicos-
sociológico da dominação soberana”3.   

Eu estava apreensivo. Algo me dizia 
que, para os seus amigos, esta viagem 
poderia não ser mais uma experiência 
do conhecimento e da emoção român-
tica, mas sim a do reconhecimento e 
da morte das emoções. 

Apesar de tudo, acreditava que o 
seu imaginário se plasmava em cons-
telações simbólicas polarizadas em 
torno da magia heliocêntrica do arqué-
tipo da luz. Com um arrojo simplifica-
dor, decifrava os fluxos turísticos em 
função de duas modelações essenciais 
do imaginário que estão na base do 
pensamento ocidental – a corrente 
oriental e a helénica.

Cioso do Algarve turístico, con-
jecturava se, para os meus amigos, 
a opulência do litoral algarvio seria 
superior ao encantamento helénico.

É sabido que este encantamento 
não é um dado, mas o resultado de 
uma construção apelativa que se ins-
creve como chave de interpretação do 
real por parte do turista. Na verdade, a 
escolha da região como local turístico, 

pelos meus amigos, pressuporia um 
processo projectivo de antecipação 
dessa experiência, operada pela 
divulgação promocional de imagens 
do local. 

Sabendo que a publicidade se limita 
a conformar o existente, por ser ape-
nas uma ritualização de ideais sociais 
que dificilmente pode “exotizar” um 
espaço, eu tinha tido a preocupação 
prévia de lhes enviar literatura e filmes 
que tinham o Algarve como cenário de 
aventuras. Esses, sim, tinham o poder 
de efabular universos estéticos auto-
suficientes e autónomos. 

Se é certo que as representações 
dos objectos da realidade eram o úni-
co ponto de apoio dos meus amigos 
para abordarem o desejo de virem 
ao Algarve, não era menos verdade 
que o julgamento que eles faziam das 
representações e, principalmente, da 
sua relação com elas, estaria cheio de 
ilusões criadas pelas colisões entre o 
desejo e o recalque.

Não estava em causa o crivo do seu 
bom gosto, mas se eles admitiam que 
o que mais desejavam era conhecer 
o Algarve, apoiados na convicção de 
que a região seria um objecto real e 
que o seu desejo ecoaria no desejo de 
muitas outras pessoas, então incorre-
riam nalgumas ilusões: o que os meus 
amigos queriam, não era exactamente 
conhecer a Algarve – o que pressuporia 
desconhecimento – já que ao verbaliza-
rem o Algarve estariam, ainda que in-
conscientemente, a referir-se a alguma 
coisa que pensavam conhecer suficien-
temente para desejar. O desejo aqui 
não seria conhecer um lugar desconhe-
cido, mas fazer o reconhecimento de 
um objecto das suas representações, 
do seu universo simbólico investido de 
afectos apriorísticos. Seria, justamente, 
porque o Algarve se tinha tornado um 
objecto da realidade privilegiado no 
seio dos seus códigos, que ele se havia 
destacado aos olhos dos meus amigos.

Assim, quanto mais eles “soubes-
sem” sobre o Algarve, mais hipóteses 
teriam de tirar prazer da visita, se 
aquilo que eles anteciparam fosse, de 

facto, encontrado. Nesse caso, eles 
encontrariam esse espaço como se se 
tratasse de um (re)conhecimento, em 
geral, mais satisfatório que os confron-
tos com o desconhecido. 

Se não fossem capazes de promo-
ver a ilusão de ter reencontrado o Al-
garve dos seus sonhos, regressariam 
destroçados, como se não tivessem 
viajado. O que quer que viessem a 
encontrar não estaria investido de 
afecções, não seria o Algarve dos seus 
desejos – o mundo das maravilhas, 
como o outro lado do espelho. 

Finalmente, talvez pudessem dizer 
que o que mais desejariam era vir ao 
Algarve, já que o desejo apontava 
para outro lugar – o da sua insaciável 
repetição. Nesse caso, o que mais 
desejariam não era vir ao Algarve, 
mas continuar a serem sujeitos de 
um enunciado que aponta para algum 
objecto real, reconhecido pelo Outro 
e que pode representar a reafirmação 
repetitiva do desejo no campo da rea-
lidade. O que eles mais pretenderiam 
era continuar a ser sujeitos de um 
desejo que pudessem enunciar. Era 
ter a falta mas também o significante, 
já que o embaraçoso é a falta sem um 
significante que lhe corresponda.

 Ao reconhecerem os objectos 
como desejáveis no campo dos códi-
gos, os meus amigos reafirmariam, de 
forma narcísica, a sua existência como 
pessoas capazes de dar expressão ao 
que também é desejável para o Outro.

Se a realidade, o desejo e o sujeito 
são fundados a partir do recalque que 
acompanha o fracasso do Princípio 
do Prazer, importaria especular um 
pouco sobre a natureza do que é 
recalcado. Uma preocupação que, n’“A 
interpretação dos sonhos”, Freud teria 
apreciado, na linha de o que é prazer 
para o inconsciente é desprazer para a 
consciência. 

Talvez o que os meus amigos mais 
sentiam que desejavam, seria vir ao 
Algarve, mas este desejo já estaria no 
lugar de um Outro, substituindo com 
algum êxito aquilo que não se pode 
expressar. 
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O caminho de satisfação alucina-
tória é recalcado não só porque fra-
cassa, enquanto possibilidade de sa-
tisfazer o aspecto orgânico da pulsão, 
mas por ser uma cadeia associativa 
que leva à pior das angústias, ao grau 
zero do desejo, espécie de fantasia 
primária da fusão com o objecto total 
e o fim das perturbações vitais.

Se o recalque interdita o acesso da 
consciência ao “objecto perdido” ima-
ginário, ele é, por sua vez, insuficiente 
para desviar o curso da libido desse 
investimento cujo caminho persiste 
no inconsciente. Para acalmar essa 
situação só haveria um recurso eficaz 
– o prazer, algum prazer. É a realidade, 
com os seus pobres objectos parciais, 
que pode oferecer aos indivíduos 
possibilidades de prazer substitutas 
do prazer alucinatório e impedir que o 
campo do desejo seja inundado pela 
pulsão da morte e os seus “equivalen-
tes em vida”. Daí que a realidade tenha 
um certo poder de salvar o ego da Pul-
são da Morte. Um certo poder que per-
mite à realidade oferecer gratificações 
capazes de sustentar os investimentos 
feitos numa determinada direcção.

Lembrava-me, por fim, que o desejo 
nunca se conforma totalmente com o 
Princípio de Realidade. Eu sabia que o 
“desejo da realidade” não se dissocia 
de um mínimo de satisfação alucina-
tória. O que seria do prazer obtido no 
“real” se até mesmo a sua fruição mais 
palpável e mais adaptada aos critérios 
dos códigos sociais não comunicasse 
com o onírico? O que seria desse real 
desnudado, se não fosse dotado de 
um poder de sonho fugidio, capaz de 
incrementar esse prazer e imprimir-lhe 
as marcas do gozo? É nesse poder de 
sonhar, feito reconhecimento do dese-
jo, que os indivíduos sempre perse-
guem e constantemente lhes foge, que 
radica a condição que lhes permite 
continuar como seres desejantes. 

segmentações do desejo

Na gare do aeroporto de Faro, 
os televisores acomodados à ro-

tina esclarecedora do movimento 
dos aviões assinalavam, de for-
ma intermitente, a chegada do 
voo proveniente de Londres. 

Avisto o corredor onde tomam 
posição, na excitação de uma saída 
apressada, os passageiros perfila-
dos com malas e mochilas, como se 
se tratasse de grupos de colegiais. 
Ao fundo, já era possível vislumbrar 
os sorrisos rasgados que os nossos 
amigos nos dirigiam. Chegados junto 
de nós, Charley, Margaret, Julian e 
Elisabeth, cumprimentaram-nos 
efusivamente, distribuindo abraços 
entusiásticos. 

– Estão, finalmente, no Algarve, 
exclamava eu com um ar triunfante, 
dando notas de uma hospitalidade 
quase teatral, própria de quem tomava 
o grupo por um Ulisses colectivo, 
projectado como sereia nos mares da 
navegação aérea. Ia ter a oportuni-
dade de lhes mostrar lugares que só 
tinham existência por força da carga 
emocional da euforia, do prazer das 
cores, da inversão do quotidiano que 
lhes prometera.

Naquele dia de calor intenso, sen-
támo-nos ali mesmo, no bar da gare 
do aeroporto, para um primeiro brinde 
à metáfora do paraíso balnear. Alegre, 
espontâneo, disposto a conduzi-los 
como se de um guia turístico se tra-
tasse, sugeri, de forma efusiva: 

– Vamos já para Vilamoura, que é o 
lugar turístico mais in do Algarve. Con-
fiem em mim, que vou proporcionar-
vos as melhores holidays que alguma 
vez pensaram ter.

Cedo me confrontaria com as suas 
reservas de sentido, relativamente às 
razões invocadas para uma deambu-
lação conjunta pelo encantamento 
preservado do seu itinerário de férias. 
A minha frustração aprofundava-se, ao 
verificar que, quase todos negligencia-
vam o meu convite, indiferentes aos 
obséquios dispensados, demolindo o 
meu bom gosto. 

Tinha sido imprudente ao subesti-
mar a variedade das formas de viagem 
inscritas nos desejos mais íntimos de 

cada um. Começava a dar-me conta 
de que, nos contrafortes dos meus 
esforços aglutinadores, emergia uma 
subtil colonização do seu imaginário 
turístico. Afinal, os trampolins dos 
seus sonhos marcavam fronteiras mui-
to precisas, nutridas por universos de 
viagem em que os percursos de cada 
um já estavam cobertos por desejos 
de recenseamento de impressões 
diametralmente opostas.

Charley, enfatizava a viagem em si 
mesma, a itinerância, o zapping, a des-
coberta de lugares recônditos que não 
fizessem parte dos guias turísticos, 
nem dos estilizados postais ilustrados. 
À semelhança da figura emblemática 
de Phileás Fogg de Júlio Verney, fazia 
questão em distanciar-se dos espaços 
que já possuíssem tal rótulo, glorifi-
cando a deambulação por entre o in-
vulgar, a diferença. Desejava efectuar 
percursos por conta própria, alugando 
um carro ou talvez um jipe, enfim, 
meios de transporte mais adequados 
ao seu desejo de investir no sentido 
explorador de uma aventura inusitada. 
Pouco lhe importavam as distâncias a 
percorrer, desde que lhe permitissem 
flutuar num estado de espírito de per-
da de gravidade em relação ao mundo, 
de aproximação aventureira às desco-
bertas que têm como centro a viagem.

Margaret, possuída de uma 
sensibilidade romântica, propunha 
demarcar-se do carácter frívolo 
do turismo de massas, essa forma 
autista que, a seu ver, caracteriza 
o espírito das férias modernas. 

– A praia? Mas que praia? Aquela 
nesga de areia onde, para relaxares ao 
sol, precisas de pedir licença aos indi-
víduos que te consomem com o olhar? 
A praia é “um lugar de futilidades 
essenciais. Na praia passa-se o tempo 
e o tempo passado não é senão o 
logro de praia”4, afirmava, categórica, 
reproduzindo textualmente Marc Augé.

Queria conhecer os locais marca-
dos pela história da região, escutar 
os murmúrios das ruínas, por entre 
séculos de horizontes fantásticos, que 
supunha confrontarem-na com ecos 
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do passado na forma de mitos e len-
das dos espaços. Associava a viagem 
ao naturalismo estético reflectido no 
gosto cénico das paisagens e das tra-
dições populares que traziam de volta 
períodos intensos que davam a conhe-
cer as turbulências e os sobressaltos 
do velho homem que ainda pode vir 
a morar em nós. Dizia-se farta da im-
pessoalização das relações humanas e 
da atomização social perpetrada pela 
vida moderna. 

Na sua imaginação pairavam os 
mitos da origem, da fundação, a 
sensação de transfiguração sublime 
dos indivíduos face à experiência 
turística, o regresso a um familiar 
“Outro”, baseado numa hospitali-
dade espontânea, como forma de 
manutenção de inter-subjectividades 
nostálgicas, em forma de regresso 
a uma comunidade primária, onde 
os discursos turísticos ainda não se 
haviam apoderado do pitoresco. 

 Margaret deixava transparecer a 
atracção pela experiência do êxtase, 
pela dominante estética da paisagem, 
pela regeneração, pelo ar puro, pela 
sensibilidade cromática de tons e 
formas. Queria saborear a individua-
lidade e a auto-descoberta, a auto-
programação das férias, sem um guia 
turístico a vergar-lhe o dorso com 
viagens programadas ao dia, à hora, ao 
minuto, impondo-lhe que visse o que 
seria dado a um turista ver. Fazia ques-
tão em esquecer o relógio, acordar ao 
canto do galo, andar e ver como, quan-
do e o quê quisesse, sem o peso dos 
estatutos e papéis sociais, convenções 
ou interdições que lhe impedissem a 
fruição de gratificações intrínsecas. 

Apenas Elisabeth parecia alinhar na 
minha sugestão. Abria-se ao sentido 
que aprofunda a separação entre a 
viagem e o destino, sentindo-se domi-
nada pelo que Jean Viard designaria 
de “psicologia de instalação e não 
de trânsito”5. Parecia apostada em 
apreciar os momentos de suspen-
são da vida, de declínio da aventura. 
Interessava-lhe o recurso a uma 
experiência convencional e previsível, 

em que não teria que gastar a sua 
imaginação produtiva, inventando-se 
em novos espaços. Desdenhava dos 
turistas aventureiros, possuídos da 
mania de que o afastamento do domi-
cílio habitual transforma sedentários 
em nómadas. 

 Iria reger-se por regras de iguali-
tarismo e de convivialidade, próximas 
de uma espreguiçadeira que detesta o 
isolamento físico ou psicológico, agra-
decendo que as decisões sobre a sua 
estada fossem tomadas por peritos na 
construção de universos fechados das 
férias organizadas. Pretendia centrar a 
sua experiência no ócio dos espaços 
paradisíacos anunciados como praias, 
na recreação segura oferecida por 
essas voluptuosidades da natureza, no 
êxtase da comodidade, nos rompi-
mentos com os constrangimentos 
do trabalho que só o farniente lhe 
proporcionaria. 

Tinha pouca propensão para se 
sujeitar à incerteza e ao desconforto, 
pelo que se sentia pouco atraída por 
uma viagem independente. Tampouco 
manifestava propensão para se expor 
às diferenças culturais. O seu desejo 
consumava-se nas exigências que 
deixam filtrar um modelo de praia defi-
nido como areia fina, dourada e mole, 
águas calmas e doces, a ausência de 
ventos que molestem o turista, enfim, 
aqueles requisitos que fazem da praia 
um espaço projectado como constru-
ção “natural” separada da natureza. 

Como qualquer turista ávido de sol, 
nela convergia a ideia vincada de que 
era fundamental aproveitar ao máximo 
a absorção de qualidades, a alquimia 
simbólica, onde a beleza funciona 
como reflexo dessa metamorfose 
racial, inscrita na aquisição do «mais 
belo tom matizado africano»”, que não 
passava indiferente a Michelet, no 
século XIX.

 A minha amiga estava enamorada 
de uma mística heliofílica, que prevale-
cia nela como símbolo mais pujante da 
sua desejada robinsonada balnear. 

E a quem seria legítimo vedar-lhe 
a ideia de que a praia lhe poderia 

proporcionar um corpo escultural, 
mesmo no seu reduto mais narcísico 
e afrodisíaco (ou do corpo adorável), 
contaminado por um espaço de trans-
bordante sensualidade? 

Julian, o mais jovem do grupo, para 
quem a praia ficara tediosa e incom-
patível com um turismo mais radical, 
sentia um desejo imenso de vaguear 
por complexos turísticos «artificiais». 
Tinha em mente viver experiências im-
pulsionadas pelas emoções, deslocan-
do-se a parques de diversões, onde a 
veracidade das formas e das figuras, 
que transcendem a própria realidade, 
conhecem um sucesso sem preceden-
tes. Excitado no seu fascínio, anteci-
pava as possibilidades oferecidas por 
esses hiperespaços que, no dizer de 
Jameson, no seu Postmodernism or 
the Culture Logic of Late Capitalism, 
transpiram de populismo do livre 
mercado em que as classes médias se 
encerram, forçando o desenvolvimen-
to do sistema sensorial e físico dos 
indivíduos. 

Julian deseja a coisa verdadeira e 
“para atingi-la deve realizar o falso 
absoluto; e onde as fronteiras entre o 
jogo e a ilusão se confundem, o mu-
seu de arte é contaminado pela tenda 
das maravilhas, e a mentira é saborea-
da numa situação de pleno, de horror 
vacui”6, numa experiência bem interes-
sante, descrita por Umberto Eco, na 
Viagem Na Irrealidade Quotidiana.

Assumia uma adoração muito espe-
cial pelos espaços de simulação, toma-
dos como autêntica forma de supe-
ração da realidade, concebidos como 
uma versão aperfeiçoada dos espaços 
que imitam. Nesses espaços, onde o 
“era uma vez” ganha sentido, poderia 
investir num encontro com paisagens 
e personagens, castelos e palácios 
dos contos de fadas, de histórias de 
banda desenhada, enfim uma miríade 
de imagens que foram entretecendo a 
intimidade do nosso imaginário. 

Julian estava nessa. Queria viver 
uma experiência em que visse repro-
duzidas cópias de assalto à imagina-
ção, num mundo que globalizou os 
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contos de fadas na floresta do nosso 
imaginário. 

O ideal seria conhecer um Algarve 
que lhe garantisse reviver todos os 
momentos com a maior das emoções, 
centrando-se em programas de anima-
ção e magia de um mundo fantástico, 
onde a realidade e o que ela não é 
coabitassem na dissimulação.

E eu, apesar de confuso, começava 
a aperceber-me de um fenómeno novo 
que encontrava tradução nos discur-
sos multifacetados que se abatiam 
sobre o Algarve turístico. Era forçoso 
admitir que, da forma como os meus 
amigos estruturavam as místicas de 
relação ao mundo, do modo como no 
turismo se estruturam o imaginário e 
os objectos simbólicos, assim despon-
tavam transformações possíveis dessa 
experiência. 

Reconhecia que, daquelas percep-
ções do espaço, sobressaíam desejos 

e atribuições de sentido díspares, 
sem prejuízo de todas convergirem no 
turismo. Face às interrogações susci-
tadas pelo confronto com visões tão 
polissémicas, nos múltiplos eixos de 
significação que a percorriam, entendi 
por bem renunciar a uma visão super-
ficial do turismo, prometendo, a mim 
mesmo, ficar desperto para diferentes 
formas de apreensão do seu sentido e 
inteligibilidade.

Foi do confronto com estas experi-
ências que, em boa parte, resultou um 
dos pontos de partida para o caminho 
que se abriu a estas páginas incom-
pletas, trazendo-me à memória La risa 
del espacio, onde Nogueira põe em 
evidência a ideia, tão simples quanto 
agradável, de que não há espaço al-
gum cuja realidade ontológica, estética 
ou psicológica não se constitua, trame 
e se deixe contaminar por cruzamen-
tos entre visibilidades e discursos. 

Toda a experiência supostamente 
objectiva, material e social do espaço 
é também, desde o seu começo, ima-
ginária, viva, e infinitamente complexa.
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