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o imagem stmb611ca da sua escrtts.vida 6 a do tela branca sem llmites. apenas 
marcada pela tnscrlcllo que. no seu cantro. dlz ambtguamento: solltMo? solld6· 
rio? £ entro estes dots p6los, no ambfguo espa~. vazto ou prenho de stgnlftca~. 
do bronco, que so sttua a poesta do Realldade Branca. Estes llmltos do bronco 
ponnltlr!am apresenmr. duma forma destdeologtzada, a poesta ao clrculo dos seus 
leltores. Sem molduro. 

0 LUDISMO CR!TICO DO ROMANCE «0 DELFIM• 
DE JOS£ CARDOSO PIRES 

Joio Bamnto 

0 etemento ludico est~ no origem de qualquer narratlva que se determine desde 
o prtncfplo por · divertimento e wriosi<lade•. Tat como ooorre com as narratlvas 
pollclals na sua gencralldade. tamb6m em 0 Dclfim ' a curiosldado conflguro.se 
come o m6bll duma htst6rta, desencadeada a partir doutra (relato do Velho): 

· A curlotldlcSo, • tcnfvcl curlosldtde que leva o owlntc d& tendas o do mll~tcl a aflorar 
01 lugtret prolbldol. podlo·mo quo fouo vet a cua sobto a lli!O.. Oepola duma narrative tio 
fcwo: o tiO compllctda COMO a do ~ndodor do lotlrll ·. nod.e malt nawral do quo tPn»clmll•t'tltO 
do cen4rlo d.a trf06dlt, contof'tll)lar do perto t PQuucb tollt4rll• (p. 77). 

Note-so quo o Velho. anunctante dum enigma, esta tambem llgado ao IUdtco: 
6 o vcndedor do aortcs o termlna~cs. Mas o Jogo 6 para cstc umn forma de 
sobrevlvCncla. E n&s.to sontido dA·SO aqul uma ruptura em rola~6o ao hJdlco pfO. 
pl'iamente dito. 0 Velho 6 sobretudo o censor vtolento: outra rupture em retacAo 
ao IUdtco. na medtda em que edqulre uma conotacAo otlca multo acentuada. lsso 
nAo Impede que o velho cautelelro encame no sua ttgura uma determlnada margem 
de jogo. Methor dtzendo: o Velho transfonna.se no desencadeador dum jogo, 
constltufdo peta p..Oprta narratiVa, reallzada sob o stgno do •divertimento e curio· 
stdade•. A esto elomento iudtco (acto da escrlte) assoctam.se outros. correfa. 
ctonedos na tela dum romance que em multos aspectos so liga ~ narrativa pollctal. 

Entretento, <la-se aqut um afastemento em relacAo ~ narrattva poltcial estereo
tlpada (voltada para o con sumo de masse). destinada a tornar.se •tranqulllzante 
do ctdedAo bem tnstaledo•. conforrne a advort4ncta dtrtgida a Tomb Manuel pelo 
personagem.escritor. Ooorre quo o personagem.escrltor nAo apenas conta hlstO. 
rias: desmistifica lrontcamente a tranqutltdade do •autor tnstatado•. a principto 
conllgurado como uma esp6clo de CapttAo Nemo. de Julio Verno. seguro no malo 
da tempestado. Em resultedo. d~.se mesmo uma correspondencta entre o perso
nagem degradado pelo trobalho, representado por Domingos. e o personagem. 
·escrttor. A stmotrla entre estes pode ser encontrada no momento em quo Domin· 
gos surgo •vorgado· sobre a fotha de papet, na sua dtlrcll .aprendizagem dos 
estropladOS• : 
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·~• par• IJ do ct0cmo o dot al,noJ tbtovlMos caut eto QOC'It6'n. eu vt}O o tot~o- um 
hOtnom quo escteote. Dlstlngo-o pocft1l.atl'lonte. VOfOidO. como eu. tot>ro urn~ folha de pape-1. mu 
malt lonto (" 6 poulvtl) ou I onto poco rat6os dlfer~tes. o tltnb&n do tpato em rlsto. Sol quo 
O£tf eobfln6o nUmetos com apll~: o toetas, o Ql.ttYtt, o tlnals villos- exen::fclos de call· 
Qrlflt. Com • mesma mao pousa • ctfttt• I*• pogt.r no c:loarro. com a mesma duc.ama 
o c:tg.aN'O no eln:etro pare tomar • canota: o ossa ~ 6 • ttoQUOrdl. OomlnQOS. o mosu~. fa: 
~ aptenclltaoem dos ottroplados• (pp, 2"7f.280) . 

Observe-so a correlacAo estabeleclda (no plano do trabalho), e com ela a trans
grossao do postura evaslonista inicialmente anunciada, atrav6s do ·divertimento 
e curiosidade• evocados na abertura da obra, no momento em que tambcm so 
determlnam um tempo e um espaco condicionantcs do processo da escrita. A roda 
dum quarto de pensAo do cacadores. um escrltor dobete-se com os fantasmas da 
ins6nia. 0 •lado crltico• contrap6e-se ~ gratuitldada do narrativa. A pr<Ss>rla 
cacada. que lmpllcarla uma activldade IUdlca, nao se oferece como forma de 
evasao para o mesmo cldadAo conflanto nas lnstitulcoos soclais, tranqullamonto 
a •matar o tempo•. A caca transforma-se ctm problema. e metaforicamente pode 
scr lntcrprotada como caca ao relato (no processo da escrlta). ou caca aos fon
tasmas dum tempo passado. tolmando anncronlcamento em subslstlr. E nesto 
cacado movimcntam-se todos os representantes dum corpo social. cada urn h sua 
maneira. 

Na persegulcAo efectuada pelo personagom-escrftor. objectivando um enfoque 
mars rlgoroso dos personagens e pianos espaclo-temporals. o ieitor ser~ tambcm 
convldado o mover-so com o escrltor: · Contlnuemos. como naquela manhA. a 
segulr martdo e mulher atravessando o largO• (p. 26) , 

0 exemplo, tornado ao acaso. nAo 6 uma rorldade. 0 leitor participa do deslo
camento no espaco. no momento om que se pretende descobrir as plstas revel&· 
doras dum enigma allciante. Tambem neste sentldo so pode ovocar a narrative 
policloi. quo comummente utillzo esto rceurso para captor a atencAo do leitor. 
Oeste forma, o loitor panlelpanto acoba enredado pela narratlva. tal como o pcr
sonagcm-oscritor foi enredado peia narrativa do vclho cautclelro. 

Noutro plano. referente bs relacoos socials. movlmentam-se outros cacadores 
• rcals•. desencadeando o salto qualitativo no plano hlst6rlco, num universo ~mar
gem da lltoratvra. Para estes cacadoros. o ospeco define-so por uma especlflca 
vlsAo do mundo o por um tipo dotormlnndo da octuacAo: 

•LtQot . .,.,. a oen~o dlqul, CIU'Cf di~Ot OOr~. rofUolo ~ ~ •. Odro. liM. liN do 
flgua e«e.adf do t'tftt pot todot OS la60t 0 pot OIPI~dU do lol. 

Mas llhl, odto. eoroa de fumos ou oonstoloolo do wes, 6 • pM.Ir cltla que uma e<omunldado 
do eaft'1CIOC esos~tos ' modo o untvorao: nlo • p.artlr dl fMidct onde tratt.lha, nom dot 
hortt quo eulttva nu hortS llvros• (J:IP. 129-130). 

Desta forma a caca 6 metaforlzada. remetendo para a exlst~ncla da luta de 
classes. e para o resuitado duma luta que culmina com a colectivlza~~o da lagon 
pelos Noventa e Oito. Asslm. tanto a caca no ·Plano da enunclacao como a caca 
do unlvorso extraiiter~rio de rofcr~ncla so nno detcrmlnam como activldades 
essonclnlmente hidicas. cabe lcmbrar aqul o fll6sofo Huizinga. atravcs desta sua 
aflrmacAo: · 0 que toma s6rla uma ~ 6 o sou contcudo moral. Quando o com
bate possul valor etlco ele delxa de ser )ogo • (Homo Ludens, $ . Paulo. Ed. Pcrs· 

' Enootlt,....o ~· wn utorlsco. QOtro~to o utn~ noc• do ~. tlmulanclo o rlgot obJ.c.
tl\to do ~t£110. que lronlcamento oc.o.W por tutodottn.Jir-JO. 
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pectivas, 1&71). Segundo Huizinga. o jogo no sentldo estrlto ~ executado num 
tempo e espa~ bern dellmltados, por elementos conhecedores das regras do jogo. 
e este ni!o se determine por lnteresses lmedlatos. £ uma activldade livre que 
desporta o prazer. Todas estas caracterlstlcas devem surglr slmultaneamente na 
actividade IUdlca. 

Retomando novamente o romance 0 Delflm, descobre.se uma modalldade 
especial de jogo, particularmente o executado polo porsonagem.escrltor, que 
actua com o seu •lado crltico•, ni!o obstante a atlrmacAo lnlclal, relatlva ao •diver. 
tlmento e curiosldade• . Da mesma forma, o Velh<><lum-s6-Dente jamals serla urn 
jogador na acepcdo exacta da palavra, na medlda em que se configura como o cen· 
sor vlo!ento- veja.se a prop6slto o acto demonlaco da mutllacAo dos cAes e o 
sou valor slmb611oo relaclonado com a preservacAo de determlnados valores 
socials fortomente arralgados na consciGncla oolectlva. 

Na porspoctlva do porsonagem-escr1tor, o jogo entre o tradlclonal o o moderno 
aparece nltldamente ~ conscl&ncla. e escrever 6 jogar com a realldade, sem que 
lsto ellmlne a consciAncia crftlca. Para os porsonagens, o IUdioo pode manlfestar· 
-se na priltioa, sem atinglr a consol6ncia. deflnlndo.se como forma de allenacdo 
da realldade. Observe-sa Maria das MercAs: 

·De quando em qua*. Marla das Metef".s tire uma fum~ cia longa boqulll\t, toma a pou. 
M·lt no clnzelro e. dlanto do teltv1aor. r~ o manobr1 dot de6M o da 11. MaQulMtmonto, 
COMO at beatN quflnCIO dtt.flem um roNrlo. 0 ttlec>t. tffrmt ell, dOKontral ('I C>OJIOI dolxe 
do pens-r') mat. equl '*' n6J. quel a cl lforon&;~~ entre o ros&-lo o at egulhas?. pof11Un1o, 
olhando-a do rei~. Mlmotls.mo llldloo, Profestor. Tricot para os pobto., tve·matiN para o 
nouo ctemo ckltc1nso- dolt movlmontot quo dcscontrMm • tlrna o • ong(ittlt• (pp. 73-74). 

Sallente-se a partir do exemplo anterior: 

a) 0 ltldlco ndo ·so apresenta como activldade lsolada, mas inolui uma s~rle 
de elementos correlaclonados: o fumo, a televls!o (muda). o tricot (relaclonado 
com o ros,rio). Noutros pontos deve-se lembrar alnda o lnfallvol alcoollsmo. 
Portanto. o ludioo exlge aqul toda uma ambl&ncla bem delinlda, e no centro colo
ca.se a allena,ao. As mAos estao allonadas no trabalho, o jogo porde a Inocencio 
de que tala Huizinga. Revela.se lnconsclentemente atrav6s do gesto IUdloo, urn 
modo especltlco de actuacao dalgum modo compromotldo com uma ideologla 
de classe. 

b) 0 lOdico revel•·•• em termos do consciAncia para o personagem.escrltor. 
Ele 6 o lnMrprete do gesto gratuito: autodefine-so lronicamente como · Profes. 
sor•, anteclpando a <esposta do leltor, a prop6slto da dlferen9a entre o ro"r1o 
o as agulhas. 

Esta oonsol&ncla ponetra no processo do enunclaci!o, e e escrita toma.se 
urn Jogo ·at6 certo ponto semelhante ao dos redactores dos jomals consurados. 
sendo neste sentldo uma forma de revelar a realldado sem deixar-se prender 
pela Iuria irraolonal dum sistema opresslvo, do qual •resulta um televisor mudo 
e os jomals que •Sujam as mi!os •. Lendo o jOmal. o porsonagom.esorltor ccloca.se 
na poslcao do leltor crltlco. que atlnge as engrenegens do oomplexo mecanlsmo 
que envolve a sua produci!o: 

·EstendcKno na cama a fer o JomeJ. £tn poucos mltWtOt ead vtato o cf61xt-mo ~ dodo$ 
.vJo. do tint.. ocw,.,.oc,.otldol por wna nogrur• bl9e do chJtnbo. t o suor. penso; o wnaroo 
o penoso suor de UI'I\U folhlnhas quo nat«ram 60 tProonslvos r~ores o pemrtm por 
etdolu: a:uceulviJ do ropartiQ6es. tesouru, adltmento., auttos. at6 sorom otPffmld.as NS 
p.ostchs rotaUvaa• (p. 1'9). 



ES1o proc:e»> de ~. llgado 80 jomal. devo ser corroiKionado QOm 

o proc:osso da ~do porson~scrltor. o compreendo-.o aqul a dogra
d~ do trabollho. que se configura como um Jogo compllcado dostlnado a revelar 
a roolldode. sem se delxar • pogor• polot lncvlt6vels eensorcs. respona6vols pola 
m6qulna de trlturar palavras •. 

Nllo 6 necess6rlo adlantar multo mala nostas conslderac6os o prop6slto do 
ludlsmo erltlco em 0 Delllm, para aleancar o como do problema: d6·80 na obra 
umo t ransgressJo da actMdado llidlea proprtamente dlta, na acopcllo que lho 
6 dodt polo fll6sofo Johan Huizinga. 0 Jogo wrge logo b partido comprometido 
polo sua dlmenslo moral. tanto na portpOCtiva do poraonogo.,..scritor como na 
actuacJo dos demals poraonagens. Par8 o porsonagem.escrltor a evaslo 6 substi· 
tuldll por uma constant& lnqulotudo. contrariamente aos ®slgnfos do •cidadao 
born fnstafado · . 0 tempo da lns6nfa do • senhor eseritor• 6 o tempo duma cac&da. 
o nosto Jogo porigoso partfclpam todos os poraonagens. fnelusivllmonto os leftores. 

No caso ® po1$0nagens como o Engonhofro, o Velho cautelolro, o Dona da 
Pons6o. o Rcgedor, o Padre Novo. 6 n~oss6rlo dellmltar as dlforentes 6roas de 
Jogo. o as dlvorsas modalldados do ox~uello. segundo csp~lffeos eoneopc6os do 
mundo. Aponas desta forma so comproondo o Jogo transflgurado pofa rcallzacAo 
ost6tlca, fneapaz de defxar.se conduzlr pola erbftrariedado tol8f do gosto o da 
palsvra. 

VIrginia ~ria Goncalves 

• Velt•M • ~tito • •eitnltt cr. tOrCurlr ittltvtts•. no OI~SMIItO Cn elentl .. tmo d. JoM 
Cttdoto Pfr61, 0 a h)Kt6rll j)I'OQrtn'lldl Pitt 0 ttltiiMI'ItO COM6rl0 do ruei61M, 
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