
O retângulo da realidade virtual

Estava eu em casa vendo um jogo de 
futebol em emissão HD. O realizador fazia a 
reportagem à inglesa, com longos planos gerais 
que permitiam apreciar a movimentação de 
todos os jogadores. A imagem realisticamente 
nítida dos atletas, com  os seus 5 ou 6 
centímetros de altura, percorrendo 
incansavelmente o retângulo do meu televisor, 
acendeu-me uma ideia; o que imaginaria eu se, 
nos meus doze anos, fosse confrontado com este 
espetáculo?

Sendo, então, a televisão inexistente e tendo eu acabado de emergir da perturbante fantasia 
“As viagens de Gulliver”, iria certamente acreditar que a história  de Jonathan Swift era o relato de 
uma realidade que agora se apresentava ao meu alcance e tentaria retirar os pequenos Hulk e João 
Moutinho da caixa mágica para os pôr a correr em cima da mesa de jantar.

Aqui há uns anos realizou-se em Portugal, no Pavilhão Atlântico, o campeonato mundial de 
atletismo em pista coberta. Pela primeira vez foi-me dado ver os atletas de topo à distância de 
poucos metros. Durante três dias maravilhei-me e surpreendi-me com as atuações daqueles super-
homens e super-mulheres, de cuja superioridade face às pessoas normais tomava consciência 
exata pela primeira vez, apesar de continuadamente os ter visto na “caixa mágica”.

Os seis metros do salto à vara, vistos à distância de um olá, provocaram-me vertigens de 
cortar a respiração. A aproximação da meta pelos corredores de 400 metros fez-me sentir o 
poderio de uma carga de búfalos num western de John Ford.

Fiquei com a sensação de estar a assistir a um concílio de extraterrestres, sendo que nunca 
tal ideia me tinha sequer ocorrido ao longo das muitas horas que passara diante da televisão 
assistindo a provas de atletismo com os melhores do mundo.

Isto torna natural que nos mantenhamos praticamente indiferentes quando, almoçando em 
casa um saboroso bife de lombo, nos mostram as últimas desgraças na Somália, com crianças 
pouco mais espessas que o nosso dedo indicador, ao que nós reagimos saboreando mais um gole 
de tinto da Cartuxa.

Também, até certo ponto, justifica que, ouvindo o ministro das finanças dizer que isto está 
mau mas, comparado com o que aí vem, ainda se pode considerar uma festa, saiamos direitos ao 
centro comercial mais próximo para comprar uns sapatinhos italianos que andavam há uns tempos 
a fazer-nos crescer água na boca.


