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RESUMO 

 

O presente trabalho estuda a dramaturgia por meio da investigação e da análise, 

abordando inicialmente as encenações na antiga Grécia e as influências destas no 

teatro renascentista. Neste último, aparece o denominado drama moderno, que 

resultou das novas concepções dramatúrgicas surgidas a partir do século XVI, 

desenvolvendo-se no decorrer de outras épocas e servindo como referência às artes 

cênicas da modernidade. Com base nessas primeiras reflexões, centra-se a seguir 

no contexto nacional contemporâneo, ao tratar da obra teatral de Plínio Marcos, 

dramaturgo que inovou o teatro brasileiro ao expor nos palcos o cotidiano e a 

linguagem de sujeitos marginalizados socialmente, tornando-se, portanto, um dos 

escritores mais censurados de seu tempo. Desse modo, esta pesquisa passa ao 

estudo crítico de três peças do referido autor: Dois perdidos numa noite suja (1966), 

Navalha na carne (1967) e O abajur lilás (1969), com a proposta de lançar luz sobre 

aspectos específicos das ações e das relações estabelecidas entre os seres 

ficcionais em cada um dos mencionados textos teatrais. A autoconsciência na 

relação eu-outro dessas personagens é o enfoque basilar que se pretende realizar 

das mesmas, uma vez que tal procedimento é revelador do caráter e dos pontos de 

vista do ser ficcional no seu contato com os demais indivíduos. Além disso, notam-

se a marginalidade e a realidade inóspita dos seres plinianos como elementos 

cruciais nas peças teatrais em questão, em que se evidenciam temas universais, tais 

como violência, preconceito e prostituição, considerados pelos mais conservadores 

como tabus, mas que devem ser vistos como mazelas que afligem toda sociedade. 

Entretanto, na dramaturgia marginal de Plínio Marcos, o que resta apenas para suas 

personagens é a preservação da aparência física, moral ou social e dos interesses 

pessoais, como superação dos próprios problemas e do caos em que vivem, o que 

revela uma condição humana fadada ao egoísmo, à criminalidade ou à solidão. 

 

Palavras-chave: Dramaturgia. Plínio Marcos. Personagem. Autoconsciência. 

Marginalidade. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo estudia la dramaturgia por médio de la investigación y del 

análisis. Aborda inicialmente las escenificaciones en la Antigua Grecia y las 

influencias de éstas en el teatro renacentista. En este último, surge el denominado 

drama moderno, que ha resultado de las nuevas concepciones dramatúrgicas 

surgidas a partir del siglo XVI, se desarrolla com el transcurso de otras épocas y 

sirve como referencia a las artes escénicas de la Modernidad. Sobre la base de esas 

primeiras reflexiones, se centra a seguir en el contexto nacional contemporáneo, al 

tratar de la obra de Plínio Marcos, dramaturgo que ha innovado el teatro brasileño al 

exponer en los escenarios la vida cotidiana y el lenguaje de los individuos 

marginados socialmente. El autor se convierte, por lo tanto, uno de los escritores 

más censurados de su tiempo. De esa manera, esta investigación pasa al estudio 

crítico de tres piezas del referido autor: Dois perdidos numa noite suja (1966), 

Navalha na carne (1967) y O abajur lilás (1969), con la propuesta de aclarar los 

aspectos específicos de las acciones y relaciones establecidas entre los seres 

ficcionales en cada uno de los dichos textos teatrales. La autoconciencia en la 

relación yo-otro de esos personajes es el enfoque de base que se pretende realizar 

de los mismos. Una vez que tal procedimiento es revelador de carácter y de los 

puntos de vista del ser ficcional en su contacto con los demás individuos. Además, 

se notan la marginalidad y la realidad inhóspita de los seres plinianos como 

elementos cruciales en las piezas teatrales en cuestión, en que se evidencian temas 

universales, tales como violencia, prejuicio y prostitución, considerados por los más 

diversos conservadores como tabu, pero deben ser vistos como enfermedades que 

angustian toda sociedad. Sin embargo, en la dramaturgia marginal de Plínio Marcos, 

lo que queda solamente para sus personajes es la preservación de la apariencia 

física, moral o social y de los intereses personales, como superación de los proprios 

problemas y del caos en que viven, lo que revela la condición humana condenada al 

egoísmo, a la criminalidad o a la soledad. 

 

Palabras clave: Dramaturgia. Plínio Marcos. Personaje. Autoconciencia. 

Marginalidad.   
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PLÍNIO MARCOS E O TEATRO 

 

 

 O interesse pelo gênero dramático surgiu a partir do contato que mantive com 

alguns grupos teatrais amadores de minha cidade natal (Santos/SP) em meados da 

década de 1990. Em minhas observações, percebi que a maioria dos artistas do 

teatro santista pouco se atinha ao texto teatral e preocupava-se mais com a 

encenação, isto é, esquecia-se de que “[...] todo o fazer do teatro (o que nós 

chamaríamos o ‘fazer teatro’) está reunido na escrita [...]”. (GUÉNOUN, 2004, p. 42). 

Como afirma o teórico (2004), o teatro é uma manifestação artística em que há a 

necessidade da relação entre o texto e a encenação, contudo, essa relação 

intrínseca era, muitas vezes, desconsiderada pelos citados grupos teatrais, que 

raras vezes focavam as qualidades apresentadas pelo texto dramático, tais como as 

características estilísticas de seu autor, o contexto sócio-político no qual a obra se 

insere ou a essência literária própria da dramaturgia. 

 Algo semelhante acontecia na escola em que eu atuava como professor de 

literatura e nos meios acadêmicos que eu frequentava, inclusive na pós-graduação: 

o gênero dramático era, muitas vezes, apresentado sem um aprofundamento teórico 

de dramaturgia, deixando-se de abordar nomes importantes do teatro mundial e 

brasileiro. A maioria dos docentes detinha-se apenas na poesia e na narrativa, seja 

pela necessidade de cumprir todo conteúdo em pouco tempo, seja pela ausência de 

estímulo à leitura de textos dramáticos na formação escolar brasileira. 

 A partir dessa realidade, passei a dar maior importância à leitura de textos 

teatrais e comecei a perceber a notoriedade artística de um dramaturgo em 

particular, Nelson Rodrigues. De acordo com Magaldi (2004), a contribuição mais 

importante de Nelson para o teatro nacional está no tratamento que ele dá à 

linguagem de suas peças: o texto rodrigueano expõe, ao mesmo tempo de forma 

poética e coloquial, a “crise interior” de suas personagens, ou seja, os reais desejos 

destas são revelados à plateia, sem qualquer máscara social que encubra seu 

“íntimo reprimido”.  

 Pude observar que os profissionais de teatro, público e crítica especializada 

aclamavam a escritura de Nelson Rodrigues e, repentinamente, vi-me com as obras 

desse dramaturgo em mãos por conta de um curso sobre a história do teatro 

brasileiro que eu frequentava. Em tal curso, promovido pela Secretaria de Cultura de 
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Santos, fui de certa forma obrigado a ler a obra de Nelson. A primeira leitura de um 

de seus textos, Vestido de noiva, peça considerada marco da modernidade nos 

palcos brasileiros em 1943 (MAGALDI, 2004), despertou-me a curiosidade em 

vasculhar aquele universo novo que me absorvia, tanto pela obsessão pela leitura 

como pelas obsessões do próprio autor. Depois, li vários de seus textos, entre peças 

de teatro, crônicas e romances, contudo o que mais me atraiu foi a peça teatral 

Álbum de família: percebi que ela suscitava muitas possibilidades de análise. 

 Nesse sentido, já no mestrado, optei pelo estudo desse tão polêmico 

dramaturgo, tendo Álbum de família como meu corpus de análise. A meu ver, esse é 

o melhor texto de Nelson Rodrigues, por reunir todas as características e temáticas 

de seu teatro, tais como as relações incestuosas, o adultério e a hipocrisia social. Os 

primeiros estudos sobre dramaturgia na pós-graduação levaram-me, mais uma vez, 

à relação entre texto e encenação, questão inicial para minha pesquisa sobre o 

gênero dramático e o teatro rodrigueano. Por sugestão do Prof. Dr. Fernando 

Segolin, meu professor orientador na época, escolhi investigar a crítica da peça às 

instituições e à sociedade, por meio dos procedimentos da carnavalização e da 

paródia. 

 O viés social de Álbum de Família ampliou meu conhecimento sobre a obra, 

da mesma forma que colaborou para o entendimento de meu questionamento 

relativo a textos próprios para a encenação. Finalmente, em agosto de 2008, defendi 

a dissertação Carnavalização e paródia em Álbum de Família, de Nelson Rodrigues, 

e acredito que ela, de alguma maneira, pôde servir como fonte de pesquisa para 

trabalhos posteriores sobre dramaturgia e Nelson Rodrigues. 

 Ainda no ano de 2008, o SESC-Santos promoveu, no mês de setembro, um 

evento em comemoração aos cinquenta anos da dramaturgia de Plínio Marcos, 

chamado Plínio Marcos – teatro na carne, o qual reuniu uma série de atividades com 

o objetivo de divulgar a obra desse dramaturgo e de refletir sobre a mesma, em uma 

programação composta por artistas de todo o país nas áreas do teatro, da dança, da 

música e da literatura. Em tal evento, participei de uma oficina de dramaturgia, e a 

história se repetiu: fui “convidado” a conhecer a obra de Plínio Marcos. Na 

adolescência, havia lido duas de suas peças, Dois perdidos numa noite suja e O 

abajur lilás, e não apreciei muito o estilo de sua escritura, como também não me 

agradavam as encenações de seus textos. Não mais tentei sua leitura até então. Foi 

durante a citada oficina, com uma visão mais experiente, que um novo universo se 
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presentificou diante de mim, despertando-me a curiosidade de investigar a produção 

dramatúrgica desse escritor. 

 Decidi dar continuidade a meus estudos acadêmicos e, no doutorado, seguir a 

mesma linha traçada no mestrado: pesquisar o gênero dramático, agora tendo como 

corpora de análise três textos teatrais de Plínio Marcos: Dois perdidos numa noite 

suja, Navalha na carne e O abajur lilás. Escolhi essas obras, primeiramente, por 

gosto pessoal e por se tratar de produções consagradas do dramaturgo e do teatro 

brasileiro. Além disso, sem desmerecer as demais peças teatrais de Plínio, são 

textos que podem traduzir melhor e de forma ampla o universo pliniano. Outros 

pontos que me serviram de chamariz nessas peças foram: o fato de terem sido 

escritas em intervalo de tempo muito curto (entre 1966 e 1969) e por possuírem em 

comum um objeto motivador de todas as ações das personagens: os sapatos, em 

Dois perdidos numa noite suja; a navalha, em Navalha na carne; e o abajur, em O 

abajur lilás – peculiaridade esta que se pretende retomar exaustivamente neste 

trabalho –, haja vista que esse enfoque dado a tais utensílios na dramaturgia 

pliniana difere ao do chamado Teatro de objetos, cuja linguagem “[...] explora as 

possibilidades expressivas do objeto como protagonistas da cena” (GUINSBURG, 

2009, p. 239); pois, no caso das peças de Plínio em questão, tais objetos tornam-se 

representativos quando são manuseados pelos seres ficcionais e a partir das 

simbologias que lhes são acrescentadas no decorrer das tramas, como será 

observado adiante. 

 Além dessa dramaturgia dos objetos, como denomino essas peças em 

análise, o que também me motivou a escolher a produção teatral de Plínio Marcos 

como tema deste estudo foi o fato de haver poucos trabalhos acadêmicos sobre o 

dramaturgo. De acordo com o levantamento realizado por mim nas principais 

universidades paulistas (MACKENZIE, PUC, USP, UNESP e UNICAMP), entre os 

anos de 2005 e 2014, foram escritas apenas seis dissertações de mestrado e quatro 

teses de doutorado, sendo algumas destas últimas utilizadas como fontes à minha 

pesquisa, dentre elas: a tese defendida em 2007 por Lucinéia Contiero, da 

Universidade Estadual de São Paulo, intitulada Plínio Marcos: uma biografia; e a 

apresentada em 2009 por Jahilda Lourenço de Almeida, da Universidade de São 

Paulo, com o título O percurso discursivo da violência em Homens de papel, de 

Plínio Marcos. Devo mencionar que muitos dos estudos feitos acerca dos textos 

teatrais de Plínio concentram-se na linguagem utilizada pelo dramaturgo em suas 
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peças, a qual também será retomada algumas vezes na análise que pretendo 

realizar a seguir, haja vista que diversos vocábulos e expressões linguísticas que o 

autor santista lança mão revelam quem são, onde vivem e como se relacionam seus 

seres ficcionais. 

 Quanto às minhas pesquisas, notei uma bibliografia específica bastante 

modesta sobre a dramaturgia de Plínio Marcos. Grande parte dos escritos sobre o 

autor e suas peças são artigos ou críticas de jornais e revistas, muitos dos quais 

arquivados nos seguintes órgãos e instituições visitados por mim: Jornal A tribuna de 

Santos, Hemeroteca Municipal Roldão Mendes Rosa (Santos/SP), Museu da 

Imagem e do Som de Santos, Centro Cultural São Paulo, Universidade de São 

Paulo e Hemeroteca Digital Brasileira. 

 Com base no material pesquisado, cabe citar que Plínio Marcos de Barros, o 

“figurinha difícil”, como era conhecido, ou o palhaço, como gostava de ser 

apresentado, nasceu em 1935 e é meu conterrâneo. Viveu parte de sua vida no 

Macuco, bairro santista situado entre o centro comercial e a região portuária, onde 

se concentra a maioria dos armazéns, bares, cortiços, pensões e prostíbulos da 

cidade, os principais locais que serviram de inspiração para suas tramas.  

 Diferentemente do que se diz, o dramaturgo não teve uma infância pobre ou 

era analfabeto. Pelo contrário, de classe média, estudou em escola particular, porém 

não gostava de frequentar as aulas, devido às punições que sofria dos professores 

pelo fato de ser canhoto. Exerceu várias profissões, tais como funileiro, camelô, 

jogador de futebol, bancário, ator, segurança e, enfim, autor teatral. No entanto, o 

mundo do circo fez dele um apaixonado pela vida artística: nesse ambiente mágico, 

ele conheceu uma de suas primeiras namoradas, mas, como o pai dela só permitia 

namoro com pessoas de circo, Plínio resolveu seguir aqueles artistas circenses, 

iniciando sua carreira como palhaço, o que o levou a tomar gosto por ouvir e por 

contar histórias para o público (MENDES, 2009). 

 Como dramaturgo, cronista e jornalista em diversos jornais brasileiros, como 

Última hora, Folha de São Paulo, Pasquim, Jornal do povo, Jornal de Curitiba e 

Jornal da orla, Plínio relatou várias de suas experiências, vividas nas ruas, nos 

campos de futebol, no picadeiro. Suas tantas ocupações o colocaram diante dos 

mais variados tipos humanos, sobretudo daqueles que habitavam a beira do cais do 

porto e a zona do baixo meretrício da cidade de Santos. 
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Autodenominando-se “repórter de um tempo mau”, Plínio Marcos pariu e 
deu voz a uma formidável galeria de criaturas: ternas, líricas, truculentas, 
vadias, esperançosas, vitais em sua sobrevivência, seres mediatizados pelo 
real e pelo imaginário, lugar onde a ficção nasce, grande parte das vezes, 
como um grito de denúncia ou desejo de reconhecimento. (MAIA, 2002, p. 
10). 

 

 Além de essas personagens pertencerem ao submundo, são focalizadas a 

partir de uma realidade que revela as degradações humanas, tais como exclusão, 

atos violentos, condições de miséria ou consumo de drogas, conforme observei pela 

leitura de outras obras do autor, como Barrela, Quando as máquinas param, 

Homens de papel, Querô, uma reportagem maldita, A mancha roxa, Madame 

Blavatsky e O assassinato do anão do caralho grande, peças estas que serão 

referenciadas neste trabalho. Portanto, há nas obras teatrais de Plínio Marcos, uma 

forte crítica a questões sociais, seja ela dirigida ao contexto em que se encontram 

suas personagens, seja ao comportamento destas. 

 Entretanto, quando se fala nesse dramaturgo, não se pode esquecer de que 

ele foi considerado por muitos como um autor “maldito”, principalmente por 

apresentar em suas peças seres ficcionais marginalizados. Sua dramaturgia ainda 

causa estranhamento ou desconforto a muitos que classificam a obra pliniana, na 

maioria das vezes, como presa a uma época ou, até mesmo, com linguagem vulgar, 

devido ao grande número de gírias e palavras de baixo calão nos textos. 

  

O teatro agressivo, praticado, entre outros, também por Plínio Marcos, é 
uma das características e tendências da vanguarda que se inscreveu entre 
as décadas de cinquenta e setenta, tanto no Brasil quanto além e, [...] 
violência e agressividade são dois traços distintos do teatro naquele longo 
período de vinte anos, em que parte dele vivemos sob o efeito da ditadura 
política. (VIEIRA, 1994, p. 40). 

 

 Nos anos em que produziu grande parte de sua dramaturgia, Plínio Marcos 

sentiu os reflexos do regime militar em toda a sua produção teatral: suas peças eram 

vetadas pela censura por serem consideradas indecentes e incitarem o sexo e a 

violência, como justificavam os censores ao barrarem uma das produções do 

dramaturgo. Enquanto seu teatro amargava com as proibições da censura, Plínio 

arriscou-se em nova empreitada no ano 1968: tendo recebido convite de um dos 

diretores da TV Tupi, Cassiano Gabus Mendes, para participar como roteirista da 

telenovela Beto Rockfeller, alegou não saber escrever novelas, porém, aproveitando 

sua experiência como ator teatral, aceitou um dos papéis da trama, o mecânico 
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Vitório, personagem que lhe rendeu um prêmio como ator revelação. Em seguida, 

atuou nas telenovelas João Juca Jr. e Bandeira 2, escrevendo também alguns 

roteiros para casos especiais; todavia, logo desistiu da carreira televisiva, pois sua 

paixão era, definitivamente, o teatro (MENDES, 2009). 

 À época, o cerco dos censores à obra de Plínio Marcos se fechava cada vez 

mais. Não somente suas peças foram impedidas de circular como também sua 

produção jornalística foi interrompida, sendo ele demitido dos vários jornais e 

revistas em que atuava. “Os censores [diziam]: ‘Plínio Marcos? Proibido’. A proibição 

tinha um objetivo mais cruel e restrito: impedi-lo de trabalhar”. (MENDES, 2009, p. 

335). Começavam a piorar suas dificuldades financeiras, e a saída encontrada pelo 

autor santista foi a de vender suas peças, editadas em livros, nas ruas e na porta 

dos teatros. Eventualmente, recebia convites para fazer palestras em escolas ou 

outras instituições, mas naquele momento, era como camelô que Plínio garantia o 

sustento de sua família. 

 Na verdade, Plínio Marcos, a seu modo, expôs ao público, de forma nua e 

crua, uma realidade do Brasil que nem todos queriam enxergar. Por esse fato, é 

considerado um sucessor de Nelson Rodrigues, conforme a crítica especializada e o 

próprio Nelson: a obra pliniana dialoga com a rodrigueana por questões de temática 

ou de semelhança de estilos. Para Contiero (2007), os dois dramaturgos têm uma 

“visão pessimista” da realidade humana, pois suas personagens sofrem 

demasiadamente por conta de experiências de vida extremas e caóticas. Segundo 

Mendes (2009), Plínio inaugurou seu estilo dramatúrgico concentrando a ação em 

poucas personagens, o que possibilitaria um enfoque maior no conflito e na 

eficiência do diálogo; suas peças já começam pelo conflito, determinando, assim, a 

ação e a autonomia do ser ficcional. Não é por acaso que Magaldi (2004), ao se 

referir ao teatro de Nelson Rodrigues, diz que, a partir da dramaturgia deste, 

proporcionou-se uma liberdade a todos os dramaturgos brasileiros e, portanto, todas 

as “audácias” seriam possíveis, como foi o caso da dramaturgia pliniana. 

 Tendo em vista essas características do teatro de Plínio Marcos e havendo 

definido os textos para análise, decidi, juntamente com minhas orientadoras, as 

professoras Dra. Lilian Lopondo e Dra. Marlise Vaz Bridi, enfocar as personagens, 

tanto masculinas como femininas, como o objeto desta pesquisa. Dessa forma, meu 

objetivo neste trabalho é uma análise dos seres ficcionais, através das ações que 

assumem e das relações que estabelecem entre si no decorrer das referidas peças; 
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por essa análise, pretendo observar como são revelados os caracteres e os pontos 

de vista dessas personagens, destacando ainda certas problemáticas sociais, como 

a exclusão e a violência, criticadas nas tramas do dramaturgo santista. 

 No que diz respeito à estrutura deste trabalho, dividi-o em quatro capítulos. 

No primeiro, apresentarei um breve levantamento histórico e teórico do teatro, 

evidenciando suas origens ritualísticas na antiga Grécia e as reflexões de Aristóteles 

acerca de dramaturgia. Sequencialmente, também serão abordadas algumas 

reformulações que as ideias desse pensador sofreram, a partir do século XVI com o 

advento do período renascentista e a constituição do chamado drama moderno, 

cujas características repercutem em obras teatrais da contemporaneidade, como 

acontece em algumas peças de Plínio Marcos. Para o levantamento de tais 

informações, além das reflexões aristotélicas, os estudos de Jean-Jacques Roubine, 

Margot Berthold, Patrice Pavis e Peter Szondi enfocarão as particularidades do 

teatro, tais como a dualidade texto e encenação e os principais elementos 

dramatúrgicos (unidades de ação, tempo e lugar), que servirão de aparato para as 

análises que realizarei dos textos teatrais plinianos. 

 Ainda no capítulo I, abordarei peculiaridades do ser ficcional no teatro e suas 

formas de caracterização, conforme Massaud Moisés, Décio de Almeida Prado, 

Jean-Pierre Ryngaert e Mikhail Bakhtin. Nesta pesquisa, os pensamentos dos 

estudiosos citados contribuirão para a discussão acerca da identidade e da 

alteridade da personagem teatral, por meio das relações que esta estabelece com 

outros indivíduos, “[seja] para marcar a afinidade ou o antagonismo, [...] em que a 

busca da identidade, como conhecimento de si, é ao mesmo tempo a tentativa de 

conhecer o outro”. (SILVA, 2012, p. 18). Dessa forma, o embasamento teórico 

proposto nessa parte do capítulo será muito importante para revelar como e por que 

se dão os relacionamentos desafetuosos entre os seres fictícios das peças em 

análise. 

 Considerando o embasamento teórico inicial, a partir do segundo capítulo, 

passarei a analisar mais especificamente as obras teatrais propostas neste estudo. 

Vale ressaltar que a ordem estabelecida por mim para que estas sejam analisadas 

corresponde à ordem cronológica de suas publicações, iniciando-se, portanto, com a 

peça Dois perdidos numa noite suja (1966). Nesse capítulo, primeiramente discutirei 

a questão da marginalidade e da personagem marginal na literatura, com ênfase nas 

figuras do pícaro espanhol, segundo Mario Miguel González e Bronislaw Geremek, e 
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do malandro brasileiro, na visão de Antonio Candido. Assim, a comparação entre os 

caracteres da personagem malandra e os dos seres plinianos possibilitará um 

entendimento maior acerca das personagens marginalizadas de Plínio Marcos e 

aprofundará o tratamento que proponho fazer sobre as mesmas.  

Após a análise particular das personagens, tratarei do objeto (o par de 

sapatos) que aparece durante a peça em questão e a simbologia que o mesmo e 

outros acessórios de cena assumem na trama, e, para essa abordagem, utilizarei o 

Dicionário de símbolos (1996), de Jean Chevalier e Alain Gheerbrant. Tal processo 

de ressignificação dos utensílios cênicos repetirei nos capítulos posteriores, já que, 

como disse antes, a presença de certos objetos nessas tramas marca a identidade e 

as relações dos seres ficcionais analisados. 

Sob a mesma perspectiva de análise da personagem, investigarei a peça 

Navalha na carne (1967) no terceiro capítulo. Começarei essa parte do trabalho 

abordando os estados de violência e de melancolia sofridos pelos indivíduos e 

descrevendo brevemente como atos violentos afetam a sociedade, com base 

principalmente nas considerações de Jaime Ginzburg, Karl Erik Schollammer e Luiz 

Ferreira Lima. Sem perder o enfoque literário, tratarei da violência na dramaturgia 

pliniana, na qual se pode “[...] observar as possíveis motivações que levam 

personagens a matar, ou de modo mais geral, a realizar atos agressivos” 

(GINZBURG, 2013, p. 7), justificativa esta que esclarece o porquê do estudo da 

violência nesta pesquisa. Antes da análise detalhada dos seres ficcionais de 

Navalha, também discutirei sobre a aparência que estes, como grande parte das 

personagens de Plínio, tanto prezam e tentam preservar em suas relações eu-outro. 

Em seguida, a navalha utilizada pela personagem Neusa Sueli durante a trama será 

enfocada não apenas como mero instrumento cortante, mas como um artifício 

causador de intimidação e sofrimento para aqueles seres fictícios na referida obra 

teatral. 

Por fim, aproveitando a condição da personagem feminina da obra analisada 

no capítulo III e das prostitutas de O abajur lilás (1969), peça que analisarei no 

quarto e último capítulo, destacarei a imagem da mulher marginalizada na literatura, 

bem como suas relações com quem detêm o poder. Consequentemente, abordarei 

mais especificamente as relações opressores versus oprimidos das personagens de 

Plínio Marcos, embora nos capítulos anteriores já terei feito referência a tais 

relações nas demais peças teatrais. Realizadas as análises dos seres ficcionais, 



19 

 

assim como se deseja fazer com os de Dois perdidos numa noite suja e Navalha na 

carne, finalizarei essa parte com a simbologia assumida pelo abajur, bibelô 

integrante do cenário da peça em questão, no qual se concentra a maior parte das 

ações das personagens de O abajur. Devo esclarecer que as reflexões de teóricos e 

estudiosos citados anteriormente também servirão para o embasamento do capítulo 

final. Além destes, que tratam de teatro e assuntos gerais, menciono outros nomes 

relevantes, tais como Sábato Magaldi, Wagner Corsino Enedino, Oswaldo Mendes, 

Javier Arancibia Contreras, Anatol Rosenfeld e Paulo Vieira, cujas investigações 

acerca da vida e da obra de Plínio Marcos serão fundamentais para o arcabouço 

desta pesquisa. 

No decorrer dos capítulos, relacionarei ou exemplificarei os tópicos em 

discussão com fragmentos das já citadas peças do autor santista, a fim de não 

perder o enfoque desta tese: a dramaturgia pliniana. Todavia, outros textos teatrais 

também serão utilizados para a comparação ou a exemplificação de alguns 

conceitos teóricos; tais textos pertencem aos autores: Nelson Rodrigues, William 

Shakespeare, Bertolt Brecht, Eurípedes, Samuel Beckett, Gianfrancesco Guarnieri e 

Jean-Paul Sartre. E, para atestar a atualidade do teatro de Plínio, comentarei no final 

do segundo, terceiro e quarto capítulos sobre algumas das mais recentes produções 

cinematográficas que adaptaram o universo pliniano para as grandes telas. 

Com este trabalho, portanto, além da discussão sobre a construção da 

identidade e da alteridade das personagens plinianas em relação ao contexto 

humano e social, tenho como propósito uma melhor compreensão do gênero 

dramático como expressão estética e a confirmação de sua importância como 

produção literária, ou seja, a ambivalência das propriedades (texto e encenação) de 

tal manifestação artística. Pretendo também contribuir para que interessados em 

artes cênicas, estudantes, pesquisadores e público em geral compreendam, ao que 

se refere à obra de Plínio Marcos, que há uma realidade brasileira retratada nas 

peças analisadas e que se pode conhecê-la por meio do estudo das personagens 

desse dramaturgo.  
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CAPÍTULO I – DRAMATURGIA: AS ORIGENS DO TEATRO, O MODELO 
ARISTOTÉLICO E A PERSONAGEM TEATRAL 
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1.1 DO TEXTO E DA ENCENAÇÃO 

 

  

 De acordo com Moisés (2012), o que diferencia o texto para teatro de uma 

narrativa convencional, como o romance, por exemplo, é o fato de o primeiro estar 

associado à encenação. Por sua vez, esta, com base em recursos como figurino, 

cenário, iluminação, música e dança, é a montagem de uma peça teatral para 

determinada plateia. Destarte, durante a evolução do teatro, a relação entre o texto e 

a representação teatral foi abordada constantemente por dramaturgos e teóricos das 

artes cênicas, alguns dos quais serão retomados neste capítulo. 

 No que concerne à relação entre o texto teatral e sua encenação, Ryngaert 

(1996) afirma que nenhuma encenação, mesmo a mais bem-sucedida, esgota por 

completo os sentidos do texto, pois este implica uma gama de possíveis 

interpretações, não só por aqueles que o leem como por quem pretende representá-

lo cenicamente. Nesse sentido, tal peculiaridade do texto dramático é resultado de 

um processo de escritura, o qual abrange as impressões individuais e o estilo do 

dramaturgo. 

 Numa acepção clássica e genérica, esse processo de escritura do texto 

teatral denomina-se dramaturgia (PAVIS, 2011), termo que provém do grego e que 

remete à composição de dramas; já a palavra drama, conforme Ceia (2010), também 

oriunda da língua grega, quer dizer ação. Dessa forma, a dramaturgia se 

caracterizaria como uma arte ou técnica de escrever peças teatrais, o que pode 

justificar sua classificação como gênero literário. 

 Literariamente, os elementos estruturais (a divisão da peça em atos e as 

rubricas) e as categorias (ação, tempo, lugar) contidos em um texto teatral podem 

servir como marcas auxiliares da leitura. “Se, porém, considerarmos que o texto se 

orienta para o espetáculo, a marcação gestual, de movimento ou de inflexão de falas 

interessa ao diretor de cena e não ao leitor [...]”. (MOISÉS, 2012, p. 643). Na 

encenação teatral, como afirma Moisés (2012), as “marcações” presentes no texto 

dramático servem para situar os espectadores quanto ao contexto da peça e, 

sobretudo, em relação às ações e às falas que as personagens desempenham no 

palco. 

 Desse modo, conclui Ryngaert (1996), a encenação não dispensa o texto 

teatral e vice-versa. Levando em consideração essa conclusão, pode-se dizer que o 
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vínculo entre o texto e a encenação acontece desde o momento em que o 

dramaturgo escreve sua peça: durante a escritura do texto teatral, a representação 

cênica da peça é visualizada por seu autor, que imagina como apresentar as 

personagens e o desenrolar da história para a plateia. Prova disso são as rubricas, 

inseridas pelo autor como recurso dramatúrgico.  

 Pavis (2011) esclarece que, no texto teatral, rubricas ou indicações cênicas 

são coordenadas contendo informações necessárias à leitura e à encenação, como 

a descrição do lugar em que acontece a trama ou o estado interior das personagens. 

Por isso, as rubricas são assimiladas como uma “pré-encenação”.   

 Para demonstrar essa visualização da encenação de um texto teatral por seu 

dramaturgo, toma-se como exemplo uma das muitas rubricas de Barrela, primeira 

obra teatral de Plínio Marcos, de 1958: 

 

(Tirica continua espetando Portuga sem que alguém faça um gesto para 
detê-lo. Por fim, ele se cansa, para, fica em pé. Está aparvalhado. Depois 
de algum tempo, cai em pranto histérico. Fumaça pega um pano preto e 
pendura na janelinha da porta. Todos, como que tomados, pegam suas 
canecas e começam a batê-las. Logo começa um barulho idêntico de fora 
de cena, como se fosse de outras celas. No auge do barulho, escuta-se o 
ferrolho correr. Todo o barulho para como por encanto. Entra o trio da 
guarda.). (MARCOS, 2003, p. 58). 

  

 Nessa extensa rubrica, observa-se o comportamento das personagens 

durante a execução de Portuga. Após o assassinato, Tirica parece se arrepender de 

seu crime, logo em seguida, os demais tomam alguma atitude e, assim, identifica-se 

o lugar da trama pela descrição dos atos de Fumaça e dos outros presidiários e 

pelos barulhos externos, até a indicação de entrada dos policiais na cena. Assim, 

toda a ambientação descrita por Plinio Marcos nessa rubrica não apenas contribui 

para a continuidade da trama como também revela, de acordo com sua visão, as 

ações, as reações e a movimentação das personagens, nos momentos finais de 

Barrela. Além disso, o dramaturgo orienta a interpretação dos atores e até mesmo a 

intensidade dos sons exigidos para se compor o clima por ele imaginado.  

 Ainda quanto ao processo de escritura de uma peça teatral e à sua 

encenação, Ryngaert (1996) informa que os autores de teatro, principalmente os 

ainda não reconhecidos pelo grande público, desejam que seus nomes sejam 

conhecidos não apenas pela publicação de seus textos, mas, sobretudo, pela 

encenação de suas peças. Nesse sentido, pode-se, novamente, citar o nome de 



23 

 

Plínio Marcos, que, no início de sua carreira como dramaturgo, escreveu peças 

como Navalha na carne e O abajur lilás, as quais foram publicadas, mas proibidas 

de serem encenadas pela censura da época, e obtiveram grande sucesso somente 

após as suas encenações. 

 

 

 1.2 OS DEUSES DO TEATRO 

 

 

 Passando, agora, a um breve histórico do teatro e da dramaturgia, nota-se 

que a intrínseca relação entre o texto e a encenação persiste desde as primeiras 

tentativas de representação teatral. Como se sabe, o teatro surgiu na antiga Grécia, 

a partir de “[...] práticas religiosas e mágicas, e em mescla com a dança, a música e 

o canto [...]”. (MOISÉS, 2012, p. 640). Esses rituais eram celebrações sagradas, 

destinadas a Dionísio, deus da alegria, da embriaguez e da sensualidade. Durante 

as oferendas e os cultos a esse deus, as chamadas festas dionisíacas, acrescenta 

Berthold (2006), os antigos gregos não impunham limites em suas celebrações: 

bebiam, praticavam orgias e organizavam ritos, nos quais sacrificavam animais e 

entoavam em coro hinos de louvor a Baco (epíteto de Dionísio). 

 

[...] Sempre, conforme o rito, a Dionísio entoaria meus hinos. [...] Ó feliz, 
bem-aventurado aquele que, conhecendo os mistérios divinos, sua vida 
santifica, sua alma enfervesce, pelos montes dançando com Baco, 
purificado com os ritos míticos [...]. (EURÍPEDES, 1976, p. 79). 

 

 No fragmento acima de As bacantes, percebe-se a reverência aos rituais 

destinados a Baco. Nessa peça, Penteu, governador de Tebas, proíbe seu povo de 

cultuar Dionísio. Como forma de punir Penteu e os cidadãos tebanos, o deus Baco 

faz com que as mulheres da cidade sejam tomadas por um “furor místico” e que 

saiam pelas ruas celebrando as bacanais de Dionísio. Dessa forma, na trama de 

Eurípedes, o castigo dado às cidadãs tebanas retrata a loucura com que os 

primeiros gregos encaravam tais celebrações. 

 Sobre essas festividades religiosas, só a título de curiosidade, Nietzsche 

(2013) informa que a música era o principal recurso de expressão, pelo o qual os 

gregos manifestavam livremente seus pensamentos e sua fé. Aliada à dança, a 
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música dos antigos ditirambos1 era a articulação entre o corpo, o gesto e a voz, 

durante as louvações a Baco, podendo-se dizer que nestas já havia a fusão da 

palavra (por meio das músicas e dos cantos) e da encenação (a partir das danças e 

dos ritos religiosos). 

 No entanto, as festas dionisíacas foram, gradativamente, dando lugar a uma 

arte de representação, sobretudo quando Téspis, indivíduo vindo da região de Icária 

para Atenas, em 534 a.C., criou o papel do hypokrites (= respondedor) ao inserir 

falas em resposta ao coro, incluindo, assim, os diálogos nessas celebrações. Além 

disso, afirma Berthold (2006, p. 105), “[...] Téspis [usava] uma máscara de linho com 

os traços de um rosto humano, visível a distância por destacar-se do coro [...]”. A 

utilização de máscaras foi uma das alternativas encontradas por Téspis e por seus 

contemporâneos para se diferenciarem uns dos outros durante essas festividades, 

como se eles passassem a assumir e a representar outros papéis que não os seus. 

  A representação de papéis por homens que pretendiam imitar outros homens 

ou deuses passou a acontecer com frequência nesses antigos festejos gregos. Nas 

alegres procissões, por exemplo, em vez de carregarem a imagem de Dionísio, 

traziam um indivíduo portando uma coroa de folhas de videira, o qual “representava 

o papel” do deus Baco. (BERTHOLD, 2006). Nesse sentido, pode-se dizer que, ao 

tentar representar outras identidades, fosse pelo uso da máscara ou de uma 

indumentária diferente, o antigo grego passava a interpretar personagens nessas 

celebrações. 

 Cabe citar que todo esse clima festivo e subversivo dos ritos dionisíacos 

implicou uma arte perturbadora e transgressora das convenções sociais e 

comportamentais do ser humano. Tal arte de origem cerimonial aos poucos se 

estruturava na Grécia antiga e, neste ínterim, surgem as tragédias, o que contribuiu 

para a transformação das solenidades públicas e desenfreadas de adoração a 

Dionísio em grandes festivais de teatro.   

 Antes que se passe às características das antigas encenações gregas, deve-

se observar que este trabalho não pretende um estudo aprofundado da tragédia 

clássica. Entretanto, ao se retomar as origens do teatro, o enfoque a alguns dos 

elementos que compreendem a tragédia é necessário ao percurso teórico/histórico 

que se almeja realizar, haja vista que o exame de tais elementos visa à 

                                                           
1
 Na defi iç o de Pavis , a to lí i o  i te p etado e da çado pelos g egos p i itivos, as sole idades 

em louvor a Dionísio. 
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compreensão dos princípios do drama moderno, o qual será apresentado mais 

adiante.   

 A tragédia – do grego tragos (= bode) e ode (= canto) – recebeu essa 

denominação devido ao fato de os adoradores de Baco cantarem e trajarem peles 

de bode durante as solenidades dionisíacas (BERTHOLD, 2006). Por sua vez, as 

tragédias eram representações que relatavam os antigos mitos, o que despertava a 

curiosidade dos cidadãos gregos e os fazia lotar os teatros para assistir à 

competição entre dramaturgos, a principal atração dos chamados concursos de 

tragédias. 

 Dentre os principais dramaturgos desse período, Sófocles mereceu destaque 

pelo conjunto de sua obra. 

 
Sófocles ganhou dezoito prêmios dramáticos. Dos cento e vinte três dramas 
que escreveu, e que até o século II a.C., ainda se conservavam na 
Biblioteca de Alexandria, conhecemos cento e onze títulos [...]. Sófocles deu 
alma às personagens em suas tragédias. Ele os despiu da arcaica 
vestimenta tipificante e trespassou a concha de sua capacidade individual 
para o sofrimento. Pôs em cena personalidades que se atrevem [...] a 
desafiar o ditame dos mais fortes [...]. Para o homem de Sófocles, o 
sofrimento é a dura, mas enobrecedora escola do “Conhece-te a ti mesmo”. 
(BERTHOLD, 2006, p. 109). 

 

 As tragédias, tanto as de Sófocles como as de seus contemporâneos Ésquilo 

e Eurípedes, caracterizavam-se pela sucessão de desgraças sofridas pelo herói, que 

acabava se tornando consciente de sua verdadeira identidade. Sendo assim, os 

acontecimentos trágicos nessas antigas encenações configuravam-se como punição 

ao herói e/ou a todos os seus, como acontece na já citada As bacantes, de 

Eurípedes, na qual o conflito dá-se a partir da desobediência aos desígnios do deus 

Baco. 

 Por fim, a dor extrema do herói na tragédia era muitas vezes arrematada com 

o extermínio de uma das personagens da trama, já que, nessas encenações, a 

morte apresenta-se “[...] como o evento trágico por excelência [...]”. (LUNA, 2008, p. 

30). De acordo com Nietzsche (2013), o sofrimento e a morte são próprios da 

história do povo grego, uma vez que este participou de diversas batalhas, as quais 

eram necessárias à sobrevivência da nação. Ao que se refere às primeiras 

manifestações literárias na antiga Grécia, Luna (2008) informa que a representação 

da morte heroica desponta a partir das epopeias de Homero, narradas anteriormente 

ao surgimento da tragédia. 
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 Aproximadamente no século IV a.C., observando as tragédias, sobretudo as 

de Sófocles, o filósofo grego Aristóteles teceu algumas considerações sobre a 

tragédia clássica. Em Arte poética (2011), o pensador reflete acerca das partes 

constitutivas da tragédia: a fábula, os caracteres, o pensamento, a elocução, o canto 

(melopeia) e a encenação, as quais serão descritas brevemente.  

Em primeiro lugar, deve-se dizer que Aristóteles (2011) não considerou 

detalhadamente o canto e a encenação, deixando evidente que essas duas partes 

são os elementos que distinguem a tragédia da epopeia e da poesia. Nas peças 

trágicas, o canto é representado primordialmente pelo coro, que entoa suas falas 

durante a representação teatral. Cabe notar que a constante presença da música 

nas antigas celebrações gregas, como já mencionado anteriormente, originou o coro 

e este, por sua vez, tornou-se elemento constitutivo das tragédias e, ao mesmo 

tempo, segundo a conclusão de Nietzshe (2013), compreendido como elemento 

gerador da tragédia clássica. 

Portanto, o coro tinha presença essencial nas antigas tragédias e era 

composto por um grupo de cantores e dançarinos, que se assumia como uma 

primeira pessoa (nós), haja vista que o coro era a representação da coletividade. 

Desse modo, o coro era uma voz coletiva que narrava a ação da peça e expunha 

ideias e sentimentos que representavam a consciência moral e política da sociedade 

(PAVIS, 2011). Para ilustrar a função do coro e, mais uma vez, estabelecer relações 

com a obra de Plínio Marcos, pode-se notar a presença dessa voz em O assassinato 

do anão do caralho grande (1995), um dos últimos textos escritos pelo dramaturgo: 

 

Todos: Dona Ciloca é assim. Muito boa. Até que deixa de ser. 
Não abusem dela. Não abusem. 
Ela dá um boi pra não entrar na briga. Depois, bom... Dá uma boiada pra 
não sair. 
Dona Ciloca brava mete medo. 
Dona Ciloca tem temperamento forte. 
Desde nosso tempo de escola foi assim. 
Então não sei? Estudei com ela desde o prezinho até nos formarmos 
normalistas. (MARCOS, 1996, p. 99). 

 

No excerto acima, as marcas de primeira pessoa do singular – “sei” e 

“estudei” – tomam proporções de primeira pessoa do plural – “nosso” e “nos 

formarmos”, logo, a coletividade no coro de O assassinato do anão, além de fazer 

uma apresentação de Dona Ciloca, demonstra a visão da sociedade sobre o caráter 

dessa personagem. 
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Já a encenação “[...] tem efeito sobre os ânimos, mas não faz parte da arte 

nem tem nada a ver com a poesia. A tragédia existe por si independentemente da 

representação e dos atores”. (ARISTÓTELES, 2011, p. 38). Ou seja, a encenação 

resulta do texto trágico, e, na visão aristotélica, a qualidade da tragédia pode ser 

notada ainda enquanto texto teatral. 

 Quanto às demais partes que compõem a tragédia, a fábula foi vista por 

Aristóteles (2011) como a mais importante de todas. A fábula compreende a ação da 

peça, e o filósofo propôs uma só ação nas tragédias, isto é, apenas um conflito a ser 

resolvido pelas personagens: “[...] é mister que [...] as tragédias [...] encerrem uma 

só ação, inteira e completa, com princípio, meio e fim [...]”. (ARISTÓTELES, 2011, p. 

81). Essa unidade da ação traria o entrosamento de todos os momentos da peça, 

possibilitando a verossimilhança dos acontecimentos, os quais pudessem levar a 

personagem trágica às incertezas de seu destino. 

 Conforme Aristóteles (2011), a sorte da personagem principal se dava por 

meio dos seguintes elementos: peripécia, reconhecimento e catástrofe ou 

acontecimento patético. De modo geral, tais elementos são responsáveis pelo 

desenvolvimento da tragédia. A começar pela peripécia, que é a mudança 

inesperada da ação, de modo oposto ao esperado pela personagem, 

desencadeando como consequência o reconhecimento de uma situação que até 

então lhe era desconhecida e gerando, por fim, uma catástrofe (morte ou 

sofrimento), no desenlace. 

 Embora a princípio os elementos propostos por Aristóteles tivessem sido 

pensados para a tragédia clássica, nota-se que os mesmos podem se adequar a 

outros tipos de encenações, como se observará mais a frente na retomada de 

alguns desses elementos nas encenações de outras épocas. Portanto, para 

explicitar estes e outros recursos dramatúrgicos abordados neste capítulo, será 

tomada como exemplo a obra de Plínio Marcos. Desse modo, ao se citar os textos 

teatrais de Plínio neste breve histórico do teatro, pretende-se a retomada do 

universo pliniano, com o intuito de que não se perca do enfoque o objeto de 

pesquisa deste trabalho, o que também não significa que as peças do dramaturgo 

santista sejam vistas com esta ou aquela classificação. 

 Assim, uma relação entre peripécia, reconhecimento e catástrofe e os 

momentos decisivos da peça Quando as máquinas param, de Plínio Marcos, serve 

como exemplo da conceituação feita sobre esses elementos aristotélicos: Zé alegra-
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se, a princípio, com a notícia de que sua esposa Nina está grávida, mas as 

necessidades financeiras do casal fazem com que a personagem passe a 

desconsiderar a ideia de ser pai, exigindo que Nina cometa um aborto. Tal fato é 

uma mudança inesperada na expectativa de Zé, o que pode ser considerada a 

peripécia da ação. 

 
Zé – Nunca estive tão ligado. [...] Por isso mesmo não quero que esse aí 
nasça. Nascer pra quê? Pra viver na merda? Sempre por baixo? Sempre 
esparro? Sempre no arroxo? Aqui! Eu sei bem como é essa vida. Uma 
putaria franciscana. Quem puder mais chora menos. E nós não podemos 
nada. Nem ter filhos. [...]   
Nina – Eu estou te estranhando. 
Zé – Até eu estou me estranhando. De repente, eu abri os olhos e vi que 
pra gente não tem saída. Não dá pra ter filho. (MARCOS, 2007, p. 89). 
 

 No fragmento acima, Zé demonstra total insatisfação com sua miséria e vê-se 

impossibilitado de criar um filho; ao mesmo tempo, tal reconhecimento acarreta 

finalmente a catástrofe, quando Zé, como ato desesperado, dá um soco no ventre da 

esposa, na tentativa de eliminar mais um problema na vida do casal, e a peça 

termina com Nina remoendo-se de dor daquele duro golpe. 

 Ao tratar dos caracteres, outra parte da tragédia, Aristóteles (2011) se refere à 

qualificação da personagem: de seu ponto de vista, ela é caracterizada por meio do 

que faz e não do que é. Assim, os caracteres da personagem são representados por 

suas ações e suas palavras, “[...] na coerência consigo mesmo, mas se a 

personagem que se pretende imitar é por si incoerente, convém que permaneça 

incoerente coerentemente”. (ARISTÓTELES, 2011, p. 57). Dessa forma, igualmente 

à ação da peça, o caráter da personagem deve estar em conformidade à realidade 

recriada pelo autor dramático. 

 As demais partes da tragédia - o pensamento e a elocução - também estão 

ligadas ao processo criativo do dramaturgo. O primeiro compreende a expressão do 

conteúdo pelo autor, exposto pela eloquência da personagem e pelos sentimentos 

que as palavras do texto despertam no público, enquanto que a segunda se refere à 

escolha lexical e ao tratamento dado pelo dramaturgo ao discurso. Aristóteles (2011) 

afirma que a base da elocução da tragédia é a “clareza sem trivialidade”, que se dá 

pela utilização de palavras da linguagem corrente e da metáfora como elementos 

que recuperem a beleza estética do texto dramático e, ao mesmo tempo, o 

verossímil. 
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 Transpondo os conceitos de caracteres e de elocução à obra pliniana, a modo 

de exemplo, observam-se, como nas já citadas falas de Zé e Nina, características 

que podem qualificar as personagens plinianas como indivíduos à margem da 

sociedade. Para representar tal condição, Plínio Marcos colocou na boca desses 

seres marginalizados gírias e palavras de baixo calão: “Há peças de teatro, como 

[...] Dois perdidos numa noite suja [...], que simplesmente não poderiam passar sem 

o palavrão por causa do ambiente em que se passam e pelo tipo dos personagens”. 

(LISPECTOR, 1967, p. 2). Nessa crítica a respeito da primeira montagem carioca de 

Dois perdidos, Lispector (1967) justifica que o uso dos palavrões é necessário, caso 

contrário as personagens e até mesmo toda a trama poderiam perder em 

verossimilhança. Mais adiante, a linguagem utilizada nas peças de Plínio será 

abordada detalhadamente neste estudo. 

 Analisando a evolução da personagem teatral, acresce-se ainda que as 

observações feitas por Aristóteles aos caracteres das personagens trágicas foram a 

base para outras reflexões acerca do ser ficcional. Exemplificando: 

 

Teofrasto, o mais conhecido dos discípulos de Aristóteles, provavelmente 
seguindo os passos do mestre na observação dos “seres humanos em 
ação”, também produzira, no século IV a.C., seu tratado sobre tipos 
humanos, obra intitulada Os Caracteres, comumente associada aos 
personagens tipificados que povoaram a chamada Comédia Nova. (LUNA, 
2008, p. 37). 

 

 As considerações de Teofrasto fundaram uma galeria de personagens 

cômicas, tais como o desconfiado, o bajulador, o supersticioso, que retratavam o 

lado ridículo do homem. Daí uma das principais diferenças entre a comédia e a 

tragédia, na visão de Luna (2008): a primeira rebaixa os indivíduos a seres 

medíocres e vulgares; a segunda enaltece os valores humanos, como honra, 

coragem e sabedoria, ao destacar os percalços sofridos pelos heróis trágicos.  

 

  

1.3 OS VALORES ABSOLUTOS NA DRAMATURGIA DO RENASCIMENTO 

 

 

 Expostas algumas reflexões de Aristóteles acerca da tragédia clássica, passa-

se à exposição das mesmas em outro contexto, haja vista que essas considerações 
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aristotélicas serviram de fundamento a outras reflexões surgidas no decorrer da 

história do teatro. Como aconteceu no Renascimento, período em que se deu ênfase 

à razão, ao individualismo e à personalidade do ser humano, na tentativa de se 

aproximar do pensamento racional e filosófico da era greco-latina (BERTHOLD, 

2006). 

 Nesse período, o modelo aristotélico de dramaturgia foi discutido e repercutiu 

entre os filósofos e, nesse sentido, a Arte poética (2011), de Aristóteles, ganhou 

várias traduções e interpretações. Muitos críticos até reformularam algumas ideias e 

acrescentaram outras às do pensador grego, como foi o caso do italiano Lodovico 

Castelvetro.  

 
Em 1570, Castelvetro apresenta um novo comentário da Poética. Não visa 
apenas tornar compreensível o texto. Faz dele a base de uma estética 
moderna [...]. Assim, é Castelvetro quem coloca a necessidade da unidade 
de tempo [e] evoca a necessidade da unidade de lugar, um ponto que 
Aristóteles não aborda. (ROUBINE, 2003, p. 21-22). 

 

 As considerações de Castelvetro, portanto, serviram de base aos estudos que 

depois se desenvolveram sobre a dramaturgia, inclusive na estruturação do drama 

moderno, que já se constituía na Renascença, como será exposto mais adiante. 

Além disso, conforme Roubine (2003), deve-se citar que as unidades de tempo e de 

lugar de Castelvetro, assim como a unidade de ação estabelecida por Aristóteles, 

propunham a verossimilhança do texto teatral. 

 Desse modo, à luz do crítico italiano, a tragédia deveria ter “[...] uma ação que 

ocorreu em uma extensão muito limitada de lugar e naquele tempo, durante o qual 

os atores [...] permanecem ocupados em atuar [...]”. (CASTELVETRO apud LUNA, 

2008, p. 137). De acordo com a “Lei das três unidades” de Castelvetro, a unidade 

temporal estava relacionada ao tempo da representação. Moisés (2012) explica que 

o tempo no teatro é “concentrado” e “veloz”, porque, em uma representação teatral 

que dura poucas horas, vê-se toda a trajetória e os dilemas das personagens. Na 

visão de Castelvetro, a ação da peça tornava-se inverossímil se requeresse dias, 

meses ou anos, por isso o tempo da ação deveria transcorrer no período de vinte e 

quatro horas.  

 No entanto, Aristóteles pouco discutiu sobre a unidade temporal em suas 

considerações acerca da tragédia, o que pode justificar a incompreensão de 

Castelvetro em relação à unidade aristotélica de tempo: 
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Aliás, não recomendou Aristóteles que a ação representada na tragédia 
durasse “exatamente” o tempo equivalente ao curto tempo do espetáculo. 
Ao propor que a ação dramatizada fosse limitada a uma “revolução do Sol”, 
estava certamente considerando as dificuldades de representar cenas 
noturnas em um teatro aberto, exposto ao sol forte da primavera 
mediterrânea, período em que ocorriam os concursos dramáticos. (LUNA, 
2008, p. 142-143). 

 

 Desse modo, o pensamento de Aristóteles sobre a unidade de tempo estava 

focado nas limitações das representações teatrais na Antiguidade, principalmente ao 

que se referia ao espaço cênico onde estas aconteciam. 

 Quanto à unidade de lugar, Castelvetro também considerava inverossímil que 

uma encenação pudesse ter uma ação dramática desenvolvida em vários lugares. 

Assim, o espaço percorrido pelas personagens, durante a representação, deveria 

ser único, pois a diversidade de espaços exigiria constantes mudanças de cenários, 

e para Castelvetro essas mudanças poderiam quebrar a realidade da encenação e 

até mesmo causar confusão ao público (ROUBINE, 2003). 

 Apesar de as unidades de tempo e lugar terem sido base modelar para uma 

nova dramaturgia, nem todos os dramaturgos renascentistas obedeceram às 

unidades propostas por Castelvetro. Segundo Roubine (2003), foram dois os 

motivos para isso: de um lado, a exigência de diretores de companhias teatrais, 

preocupados com novas fórmulas cênicas que agradassem ao público, como a 

variedade de cenários e a utilização de efeitos técnicos produzidos por maquinários, 

durante a encenação; de outro, os próprios autores acreditavam que, se 

obedecessem a tais unidades, restringiriam sua liberdade de criação.  

 Dentre os autores renascentistas que deixaram de lado as unidades de 

Castelvetro estava o inglês William Shakespeare. Contudo, suas peças mostram 

uma preocupação com a dramaturgia ou com o teatro de seu tempo: 

 

[...] ajusta o gesto à palavra, a palavra ao gesto, com o cuidado de não 
perder a simplicidade natural. Pois tudo que é forçado deturpa o intuito da 
representação, cuja finalidade, em sua origem e agora, era, e é, exibir um 
espelho à natureza; mostrar à virtude sua própria expressão [...]. 
(SHAKESPEARE, 2013, p. 71).  

 

 Esse fragmento da peça Hamlet (2013), retirado do diálogo entre o próprio 

Hamlet e um dos atores que se apresentaria na Corte, pode comprovar como 

Shakespeare encarava as encenações teatrais de seu tempo: o aconselhamento 

que Hamlet dá ao ator é, em primeira instância, uma referência à relação entre o 
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texto teatral e a encenação, representados pelos termos “palavra” e “gesto”, dando a 

ideia da contínua interligação entre texto e representação cênica. Em seguida, 

aparece a preocupação de Hamlet (ou de Shakespeare?) com a verossimilhança 

que a peça de teatro deve transmitir ao público, como reflexo da realidade que se 

pretende apresentar, evidenciando-se as paixões e os vícios do caráter humano. 

 Nietzsche (2013), no que concerne à exposição das verdades humanas nas 

peças shakespeareanas, compara os seres ficcionais do dramaturgo inglês com as 

personagens trágicas: 

 

Nesse sentido, o homem dionisíaco tem alguma semelhança com Hamlet; 
ambos mergulharam na essência das coisas um olhar lúcido: tomaram 
conhecimento e se decepcionaram com a ação, pois sua atividade nada 
pode mudar da eterna essência das coisas; eles se sentem como ridículos 
ou envergonhados por se exigir deles repor a prumo um mundo que saiu 
dos eixos. [...] é o verdadeiro conhecimento, a visão da verdade, que 
aniquila todo ímpeto, todo motivo para agir, em Hamlet bem como no 
homem dionisíaco. Então nenhum consolo pode prevalecer, o desejo se 
lança por cima de tudo num mundo para a morte e despreza os próprios 
deuses; a existência é negada e com ela o reflexo enganoso de sua 
imagem no mundo dos deuses ou num imortal além. Sob a influência da 
verdade contemplada, o homem não percebe mais agora e em toda parte 
senão o horrível e o absurdo da existência. (NIETZSCHE, 2013, p. 93). 

 

 Em Shakespeare, como nas tragédias gregas, a existência e as virtudes do 

ser humano são postas em xeque. Em Hamlet, por exemplo, os princípios do 

indivíduo são mostrados por meio da honestidade e da corrupção das personagens: 

após descobrir os planos ambiciosos de seu tio Cláudio, o príncipe Hamlet pretende 

punir o rei, na disputa pelo trono da Dinamarca. Assim, como fez na trama do 

príncipe dinamarquês, William Shakespeare soube, de forma verossímil, expor nos 

palcos elizabetanos2 críticas ao homem, à sociedade e à política de seu tempo, por 

meio do conteúdo de suas tragédias.  

 

[...] Shakespeare mergulhou na história da própria Inglaterra e posicionou-
se apaixonadamente em relação aos problemas do poder e do destino. 
Ascensão repentina e queda abrupta, a embriaguez do poder, crime, 
vingança e assassinato [...]. As peças de Shakespeare oferecem alimento 
abundante para a transformadora capacidade da imaginação [...]. 
(BERTHOLD, 2006, p. 312-313). 

 

                                                           
2
 Referência ao teatro inglês renascentista correspondente ao reino da rainha Elizabeth I, entre 1558 e 1603, 

período em que despontou o teatro de Shakespeare. (BERTHOLD, 2006). 
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 Nas obras do dramaturgo inglês, a constante busca pelo poder é conquistada, 

muitas vezes, com ganância e ambição desregradas, sendo as personagens 

conscientes de suas próprias ações. Outra peça de Shakespeare que trata da cobiça 

humana é Otelo, o mouro de Veneza (2003), cuja trama central narra como Iago, 

motivado pela inveja e pelo desejo de conquistar uma alta patente militar, planeja 

contra o seu companheiro Otelo. “Antes, busque ser enforcado por tramar a própria 

alegria [...]” (SHAKESPEARE, 2003, p. 275), conclui Iago, demonstrando sua total 

ausência de limites para conquistar os próprios objetivos. Para tal, tenta destruir o 

casamento de Otelo e Desdêmona, sendo esta uma vítima da submissão sofrida 

pelas mulheres da época, enquanto Otelo, lidando com o preconceito racial e “[...] 

deixando-se levar por artimanhas alheias, chegou aos extremos de uma mente 

desnorteada [...]”. (SHAKESPEARE, 2003, p. 396). 

 Traçando um paralelo entre o teatro shakespeareano e o de Plínio Marcos, à 

primeira vista, parece impossível haver alguma relação entre uma peça inglesa do 

século XVI e outra contemporânea e brasileira, mas nota-se que, tanto em 

Shakespeare quanto em Plínio, as personagens protagonistas não medem esforços 

para enfrentar todos os problemas e conquistar o que desejam. Por exemplo, na 

peça Querô, uma reportagem maldita, Plínio coloca em cena o drama de Jerônimo 

da Paixão, menor infrator apelidado de Querô (abreviação de querosene), cuja 

alcunha remete ao fato de sua mãe ter se suicidado ingerindo tal líquido inflamável.  

 

Nelsão – É o filho da puta do Querô. 
(Sarará contém o Nelsão.) 
Sarará – (Afetado.) É mesmo. Nosso chapinha Querô. 
Nelsão – Está folgado. Dando bandeira. 
Sarará – [...] Mas não tem nada, não. Com o tempo ele aprende a ser mais 
maneiro. Ele é pivete ainda. Mas acaba aprendendo. Tenho quase certeza 
que acaba aprendendo [...]. (MARCOS, 2003, p. 235-236). 

 

 Essas falas iniciais de Querô, uma reportagem maldita demonstram como o 

garoto é mal visto por Nelsão e Sarará, autoridades policiais que o perseguem. Tal 

situação pode ser comparada à de Otelo, que também é perseguido por uma alta 

autoridade, o senador Brabantio. Apesar de se diferenciarem por conta da posição 

social que ocupam – Querô é um menor infrator e Otelo, um militar –, outro ponto 

que aproxima Querô do mouro é a traição de seus amigos, respectivamente Tainha 

e Iago, fazendo com que Otelo e Querô almejem vingança. No entanto, após serem 
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traídos, Querô passa a ser explorado por Nelsão e Sarará, enquanto para Otelo a 

traição o faz acreditar que sua esposa seja adúltera. 

Em Hamlet, o desejo de vingança do protagonista é impulsionado pelo 

fantasma3 de seu pai, e Hamlet arquiteta seus planos para se vingar do “inimigo”. 

Situação esta que muito se aproxima à de Querô, que é motivado pelo espectro de 

sua mãe para se vingar daqueles que o exploram. Apesar dessa semelhança, o que 

difere o sentimento vingativo de Querô do de Hamlet é que este almeja recuperar o 

poder, o trono dinamarquês e a honra, esta última representada como ética social 

presente nas personagens de William Shakespeare. 

 Otelo e Hamlet chegam às últimas consequências e concretizam seus 

objetivos, pois acreditam, como diz Hamlet, que “[ser] verdadeiramente grande é não 

se agitar sem uma causa maior, mas encontrar motivo de contenda numa palha 

quando a honra está em jogo”. (SHAKESPEARE, 2013, p. 102). É por isso que 

punem com a morte aqueles que são considerados seus algozes e morrem em 

nome da honra em concretizar o que desejam. Por sua vez, Querô também 

extrapola os limites na concretização de seus fins: mata e morre, sem a intenção de 

ter sua honra defendida, já que, de modo geral, nas peças de Plínio Marcos, 

recuperar a honra significa as personagens garantirem a sobrevivência em um 

espaço zoomorfizante. 

 Como uma das temáticas abordadas por William Shakespeare e Plínio 

Marcos, a condição da mulher aparece em suas obras. Mesmo separadas por 

séculos e em contextos sociais diferentes, tanto a nobre Desdêmona, de Otelo, 

como a prostituta Leda, de Querô, podem ser comparadas quando sofrem as 

imposições das sociedades patriarcais de seus respectivos momentos históricos.  

 

Todas as noites eles vinham em bando, como os porcos andam na floresta, 
e arrotavam suas vantagens, bebiam seus triunfos, depois me arrastavam 
pra cama, arrancavam meu vestido, mordiam meu corpo, cuspiam suas 

                                                           
3
 Ainda em relação à verossimilhança das tragédias shakespeareanas, Luna (2008) destaca nestas a presença de 

fantasmas, elemento sobrenatural que poderia romper com o verossímil dessas peças. A pesquisadora propõe 

um debate sobre a aparição do espectro em Hamlet: [...] faze do-o surgir à meia-noite, [Shakespeare] 

introduz o fantasma numa hora-limite, divisa entre noite e dia, escuridão e claridade [...], o espectro também 

se investe no papel de arauto da revelação, sombra que prenuncia a luz. [...] E mais, o espectro aparecerá por 

três noites consecutivas e diante de três sentinelas, valendo-se da repetição como um padrão que se oferece a 

um tempo como signo de instauração de uma realidade mística, [...] mas também como signo de confiabilidade 

racional – a recorrência garante a possibilidade de confirmação do fato . (LUNA, 2008, p. 164-165). Assim, com 

tais argumentações oriundas da própria peça, Luna (2008) confere a verossimilhança da trama e do fantasma 

paterno na tragédia do príncipe dinamarquês.  
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aflições no meu ventre, babavam como porcos que eram. Depois atiravam 
dinheiro na minha cara, como se fosse gorjeta, como se estivessem 
gratificando por favor alguém que lhes deu gozo. [...]. (MARCOS, 2003, p. 
257). 

 

 O fragmento acima, retirado da fala de Leda, mostra como os homens 

descarregavam sua virilidade na meretriz, tratando-a com desprezo e sentimento de 

posse. Além disso, ele ilustra uma sociedade movida pelo dinheiro, que pode 

comprar tudo, até mesmo o prazer à custa do outro. No caso de Desdêmona, o 

tratamento recebido de seu pai e de seu marido, que a acusa de adultério, 

demonstra o poder possessivo aliado à opressão. Desse modo, o destino trágico 

dessas duas mulheres é motivado pelo desespero (Leda se mata e Desdêmona é 

assassinada) e pela crueldade daqueles que as julgam indignas.  

 Diferentemente de Shakespeare, Plínio Marcos não insere totalmente as 

questões sociais no conteúdo das tramas. Na citação anterior, a fala de Leda parece 

estar fora da ação da personagem, servindo apenas para relatar ao público um 

problema social. O mesmo acontece nesta outra passagem de Querô, uma 

reportagem maldita:   

 

(Luz apaga [...] e acende no Repórter, que se dirige ao público.) 
Repórter – E o Querô foi espremido, empilhado, esmagado de corpo e alma 
num cubículo imundo, com outros meninos. Meninos todos espremidos, 
empilhados, esmagados de corpo e alma, alucinados pelos seus 
desesperos, cegados por muitas aflições. Muitos meninos, com seus 
desesperos e seus ódios, empilhados, espremidos, esmagados de corpo e 
alma no imundo cubículo do reformatório. E foi lá que o Querô cresceu. 
(Luz apaga e acende na cama onde Querô está deitado [...].) (MARCOS, 
2003, p. 255). 

 

 Nota-se que a situação dos menores infratores descrita na fala do Repórter é 

intencionalmente direcionada aos espectadores como forma de denúncia. Por meio 

das coordenadas dadas pelas rubricas, ele deixa de se envolver, por instantes, com 

a trama do garoto Querô e passa a descrever tal mazela social. 

 Pode-se observar também que essa última fala muito se assemelha à técnica 

teatral do aparte. De acordo com Moisés (1974), o aparte utilizado a partir do 

Renascimento consiste em o ser ficcional manifestar brevemente seus pensamentos 

em suas falas, sem que as outras personagens em cena possam escutar. “No 

aparte, o confidente somos nós: por convenção, só o público ouve as maquinações 

em voz alta [das personagens]”. (CANDIDO e PRADO, 2009, p. 89).  De tal modo, o 
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aparte torna-se um diálogo direto entre a personagem e o público, o que acontece 

na breve fala do Repórter, que, como demonstrado, dialoga com a plateia. 

 Ainda em relação ao Renascimento, deve-se salientar que, no teatro 

renascentista, vislumbrou-se uma arte livre das amarras do pensamento dogmático 

medieval ao se retratarem os princípios da existência humana (liberdade, vontade e 

decisão) e o aprofundamento das intensas relações entre os homens. Com isso, a 

própria estrutura das peças teatrais passou a privilegiar, “[d]epois de eliminados 

prólogo, coro e epílogo, [o diálogo, que] se tornou no Renascimento, talvez pela 

primeira vez na história do teatro, o único componente do tecido dramático [...]” 

(SZONDI, 2011, p. 24) capaz de evidenciar a consciência das personagens. 

  

 

1.4 A RELATIVIZAÇÃO DOS VALORES DA TRAGÉDIA NO DRAMA MODERNO 

 

 

 A representação de um indivíduo com o poder de decidir a própria sorte e de 

estabelecer fortes relações com outros indivíduos são peculiaridades que marcaram 

as peças surgidas no Renascimento, período que Nietzsche (2013) considera como 

aquele em que a dramaturgia trágica sofreu profundas rupturas estruturais. Devido a 

tais características, Peter Szondi (2011) vai afirmar que a instauração do drama 

moderno se deu na Renascença. Quanto à acepção de drama, enquanto gênero 

teatral, de acordo com Pavis (2011, p. 109), é “[...] o poema dramático, o texto 

escrito para diferentes papéis e de acordo com uma ação conflituosa”. Tal 

conceituação, além de destacar a superioridade do texto sobre os demais elementos 

constitutivos de uma peça teatral, ainda retoma a unidade aristotélica ao se referir à 

ação única.  

 Essa ampla conceituação de drama feita por Pavis (2011) não se restringe 

apenas ao teatro renascentista, porém confirma a ideia de que os dramaturgos da 

Renascença não se preocuparam em fundar uma “estética original”. De acordo com 

Szondi (2011), após os renascentistas revisitarem Aristóteles e efetuarem 

reformulações nas regras unitárias de dramaturgia, assim como fez Castelvetro, é 

fundada uma nova configuração das unidades dramatúrgicas para o drama 

considerado moderno. 
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 Segundo Luna (2008), a partir dos escritos do crítico e dramaturgo John 

Dryden, destaca-se o novo enfoque dado à unidade de ação, cuja concretização 

poderia ocorrer, agora, por meio de ações menores, paralelas à ação principal. 

Dessa forma, esses “subenredos” da trama estariam inter-relacionados sem perder 

de vista a unidade da peça. Quanto às unidades temporal e espacial, as quais 

acompanharam a mudança da unidade de ação, Szondi (2011) aponta uma nova 

configuração das mesmas no drama moderno:  

- o tempo da ação decorre sempre em um presente absoluto, no qual a passagem 

cronológica da trama não é tão evidente, tendo-se a impressão de que passado e 

futuro estão fora da representação teatral, sendo que as ações são realizadas em 

uma “sequência de presentes absolutos”. (SZONDI, 2011). Embora no teatro sempre 

se presentifique a ação, mesmo quando se trata de momentos históricos passados, 

o presente absoluto no drama moderno dá-se pela exposição de um breve recorte 

na vida dos seres ficcionais. Toma-se como exemplo de dramaturgia moderna a 

peça Esperando Godot, de Samuel Beckett, em que a constante espera das 

personagens Vladimir e Estragon por um alguém que mal conhecem, durante o 

primeiro ato, faz com que esses indivíduos vivam somente aquela situação 

momentânea, o presente deles, sem se importarem com passado ou futuro. Nesta 

fala de Estragon: “Tem certeza que era hoje? [...] E hoje é sábado? E se for 

domingo? (Pausa.) Ou segunda? (Pausa.) Ou sexta-feira? [...] Ou quinta?” 

(BECKETT, 1976, p. 21-22), percebe-se que o tempo cronológico é, muitas vezes, 

desconhecido pelas personagens, porque a preocupação maior delas é o encontro 

com Godot, e a própria espera acarreta uma estagnação na evolução do tempo na 

trama; 

- quanto ao lugar dos dramas modernos, para estar em consonância com a unidade 

temporal, exigia-se que o “entorno espacial” não fosse totalmente assimilado pelo 

espectador, a fim de dar a impressão de lugar único (SZONDI, 2011). Na citada 

peça de Beckett, há a presença de um lugar incerto onde acontece a ação: “Uma 

estrada. Uma árvore”. (BECKETT, 1976, p. 9). A descrição genérica desse lugar 

determina que a atenção da plateia esteja voltada apenas para a ação e para as 

relações das personagens em cada cena. Tal lugar “[é] indescritível. É como o nada. 

Não há nada. Há uma árvore”. (BECKETT, 1976, p. 170). A descrição feita pela 

personagem Vladimir demonstra que esse lugar pode representar qualquer situação, 
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desde o “vazio” sentido pelas personagens até a dúvida de que as mesmas se 

encontrem ou não com Godot. 

 Observando Barrela, Dois perdidos numa noite suja e Navalha na carne, na 

tentativa de compará-las e relacioná-las às novas regras unitárias do drama, notam-

se semelhanças e diferenças que merecem ser destacadas quanto ao tempo e ao 

lugar dessas peças. De modo geral, o lugar é único nas peças plinianas, e, embora 

em algumas delas apareça o “recorte” de um momento das personagens, fica 

implícita a passagem do tempo cronológico. Em Barrela, por exemplo, as ações das 

personagens são realizadas no presente, sem que existam, a priori, marcas do 

decurso do tempo. Somente no diálogo final entre os presidiários Bahia e Bereco é 

que a passagem temporal da peça é demonstrada: 

 

Bahia – (Da janelinha da porta.) Já está amanhecendo. 
(Pausa longa.) 
Bahia – Já estão servindo café no xadrez um. 
(Pausa longa.) 
Bereco – É... Mais um dia... (MARCOS, 2003, p. 60). 

 

 As sequências “está amanhecendo” e “estão servindo café” sinalizam a 

passagem de tempo e informam que todos os conflitos apresentados e vividos pelas 

personagens aconteceram no dia anterior. Desse modo, a unidade de tempo, que, 

no drama moderno, deveria focar o tempo presente, é contrariada em Barrela. Além 

disso, cabe dizer que a aparente falta de transcurso do tempo pode estar associada 

ao ócio e ao dia a dia moroso dos cárceres, como mostra a lamentação de Bereco, 

informando a chegada de “mais um dia” igual na vida dos detentos. 

 Já em Dois perdidos numa noite suja, a passagem temporal passa 

despercebida, mas a presença de um recurso de iluminação, o black out, rompe com 

essa estagnação do tempo. De acordo com Pavis, (2011), a função da iluminação no 

teatro é dar o tom na encenação, destacando a ação, o ritmo do espetáculo e a 

transição dos momentos da peça.  

 

(Paco começa a tocar. Tonho acende um cigarro e dá uma longa tragada. 
Luz apaga. Fim do primeiro quadro.)  
Segundo Quadro  
(Paco está deitado, entra Tonho. Paco para de tocar.). (MARCOS, 2003, p. 
75).  

 



39 

 

  Na peça em questão, o chamado black out (= apagar das luzes) tem como 

função assegurar a continuidade do tempo e das ações das personagens na 

encenação, tal como acontece na sequência transcrita, na qual se tem a impressão 

de uma ação ininterrupta, iniciada no final do primeiro quadro e finalizada no começo 

do segundo quadro da peça. Em Dois perdidos numa noite suja, a utilização do 

black out como recurso divisor entre atos e quadros traz a possibilidade da trama de 

Tonho e Paco se passar não em uma, mas em várias noites seguidas. 

 Em Navalha na carne, o tempo é o presente absoluto, um “recorte” do 

cotidiano de Vado e Neusa Sueli: estruturalmente, a trama se desenvolve em um ato 

apenas, o que inviabiliza mudanças temporais. Comparada a Barrela, composta 

também por um só ato, mas com marcas temporais, Navalha na carne lança mão de 

outros recursos dramatúrgicos, como as poucas rubricas e a ausência de black outs, 

para que as ações das personagens estejam sempre no momento presente, sem a 

perspectiva de passagem cronológica. 

 Embora em Barrela, Dois perdidos numa noite suja e Navalha na carne, o 

tempo receba tratamento diferenciado, nas três peças a unidade de lugar é 

respeitada. Aos moldes do drama moderno, o lugar onde as personagens agem é 

sempre único, no decorrer de cada trama, como sinalizam as descrições desses 

lugares em cada peça: “um xadrez” (Barrela), “um quarto de hospedaria” (Dois 

perdidos) e “um quarto de hotel” (Navalha). Além disso, nas três peças o lugar 

descrito, de forma genérica, serve para situar as condições e os estados de espírito 

das personagens, dando ênfase à convivência entre os seres ficcionais, aspecto a 

ser aprofundado na análise das peças em estudo. 

 Retomando a configuração do drama moderno, Szondi (2011) explica que 

rupturas levaram ao estremecimento de suas bases, a começar pelo 

aprofundamento que se deu à subjetividade da personagem teatral, quando esta se 

isolava nas lembranças do passado, por exemplo. Nos dramas de Anton Tchekhov, 

ilustra Szondi (2011), a insatisfação com o tempo presente faz com que as 

personagens tentem resgatar um passado utópico, em um momento solitário de 

reflexão sobre elas mesmas.  

 Esse aprofundamento dado ao subjetivo da personagem inaugurou uma 

“dramaturgia do eu”, porém foi Johan August Strindberg que, em seus dramas, 

intensificou essa perspectiva: 
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O drama, forma artística por excelência da abertura e da franqueza 
dialógicas, recebe como tarefa expor acontecimentos recônditos da psique. 
Ele a realiza na medida em que recolhe à sua figura central, seja 
restringindo-se exclusivamente a ela (na dramaturgia de um único 
personagem) seja pela apreensão de todo o restante a partir de sua 
perspectiva (na dramaturgia do eu) [...]. (SZONDI, 2011, p. 51). 

 

 Em contraste com o drama moderno, essa dramaturgia subjetiva substituiu a 

unidade de ação pela unidade do “eu”. De acordo com Szondi (2011), em Strindberg 

o continuum das ações é dissolvido em uma sequência de cenas sem ligação uma 

com a outra, e é nessa sucessão de cenas que a personagem dramática alcança 

sua consciência, à medida que seu “eu” interior progride. 

 Tal subjetividade da personagem pode ser ilustrada mediante o seguinte 

fragmento de Homens de papel, de Plínio Marcos: 

 

Nhanha – Não. (Pausa) Frido deve trazer comida pra gente. Ele nunca se 
esquece de nós. Ele é um bom homem. Hoje ele está ruim. Foi beber ontem 
à noite, não tem costume, deu o que deu. (Pausa) Mas, o Frido é um 
homem de trabalho. Sempre deu duro. É que a sorte não caiu pra gente. [...] 
A gente já podia ter se ajeitado na vida. 
Gá – Nana, nana, nana... 
(Coco ri.) 
Nhanha – Pobre Gá. Nós temos que ajuntar dinheiro logo pra te levar no 
doutor. Assim que tu sarar, nós volta pra nossa terra. Lá é que é nosso 
lugar. [...] Lá que a gente estava bem. [...] (Coco, sem ligar para o que 
Nhanha fala, contempla, com desejo estampado no rosto, a menina ninar a 
boneca.). (MARCOS, 1978, p. 59-60). 

 

 A personagem Nhanha lamenta as dificuldades de seu momento presente e 

dele pretende se afastar, quando se recorda do passado em sua terra natal. Nesse 

sentido, a volta a tempos anteriores faz com a personagem reflita sobre sua vida, 

sobre sua visão do marido e sobre as necessidades de sua filha. Apesar da 

presença de outras personagens – Gá e Coco – na cena, há uma sequência de 

ações distintas que acontecem isoladamente: Nhanhá reflete sobre si, Gá embala a 

boneca e Coco contempla a menina. Desse modo, embora as três estejam juntas 

em cena, elas valorizam apenas as ações de seu próprio “eu”, em seus momentos 

subjetivos. Nessa cena de Homens de papel, pode-se dizer que é instaurado um 

breve monólogo, no qual Nhanha fala sem uma interação com as demais 

personagens presentes, e o que ocorre contraria a definição de Pavis (2011), 

segundo a qual o monólogo é o discurso de uma só personagem, sem que haja a 

presença de outro ser fictício em cena.  
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 Para Szondi (2011), o monólogo surge como um recurso que desestabiliza o 

drama moderno, já que este, como se disse antes, prioriza o diálogo. Contudo, os 

monólogos de dramas como os de Anton Tchekhov, por exemplo, não assumiam 

totalmente o “sentido tradicional do termo”, porque as falas das personagens 

tchekhovianas não são proferidas isoladamente e sim na frente de outros seres 

fictícios. Entretanto, o que caracteriza suas falas como monólogos é que elas se 

constituem como “autoanálises”, individualizando os seres ficcionais. 

 Ainda de acordo com as considerações de Szondi (2011), a evolução do 

drama aconteceu a partir das peças do Naturalismo, vistas como forma de resgate 

dos alicerces primordiais do drama moderno. De modo geral, a estética naturalista 

preconizava a reconstituição não estilizada nem idealizada de certa realidade da 

existência humana, e o drama naturalista, entendido como um teatro denunciador 

dos problemas do homem e da sociedade, focou as mazelas dos grupos sociais 

menos abastados como as principais causas do caos social. 

 

O drama naturalista escolhia seus heróis nas camadas baixas da 
sociedade. Aqui ele encontrava homens cuja força de vontade era 
inquebrantável; que podiam se engajar todo seu ser em favor de uma ação 
a qual a paixão os impelisse; que nada de fundamental podia uns dos 
outros separar: nem o personagem, nem a reflexão. (SZONDI, 2011, p. 85). 

 

 No drama naturalista, as personagens erguiam uma voz uníssona contra as 

injustiças sociais sofridas pelos seus e, focalizados no âmbito da coletividade, esses 

indivíduos tinham seus comportamentos justificados pela raça e pelo meio em que 

estavam inseridos (BERTHOLD, 2006). Nesse sentido, pode-se fazer um paralelo 

entre as personagens naturalistas e os seres ficcionais da peça Homens de papel. 

 

Giló – Se todos toparem, eu pago pra ver. 
Chicão – Só dá certo se ninguém mijar fora do penico. [...] 
Giló – Eu já disse. Se todos toparem, estou aí. 
Pelado – Também eu. 
Noca – Vamos lá. 
Bichado – Há muito tempo que esse Berrão precisava de uma entortada. 
[...] Poquinha – Eu vou firme. 
Maria-Vai – Tu me fez de palhaça, mas eu vou firme. [...] 
Poquinha – O Berrão vai se estrepar! (MARCOS, 1978, p. 55-56). 

 

 O diálogo acima se dá no momento em que os catadores de papel são 

incitados por Chicão a prejudicar os negócios de Berrão. Sentindo-se explorados e 

indignados com a situação em que se encontram, eles decidem aderir ao plano 
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contra quem os massacra. Nota-se que, como propõe o drama naturalista, essas 

personagens aliam-se em comum acordo para lutar por seus direitos, devido às 

condições sociais restritas em que vivem. Até mesmo quando, mais adiante, se 

veem impossibilitados de enfrentar o negociante, a voz da coletividade impera entre 

os catadores de papel: “A gente é frouxo mesmo. Sempre fomos. Sorte do Berrão”. 

(MARCOS, 1978, p. 72). Por meio dessa fala, a personagem Pelado confirma como 

os catadores de Homens de papel passam a se enxergar: vulneráveis aos mandos e 

desmandos de Berrão e, consequentemente, sem possibilidades de avanços em 

suas vidas. 

 Com o intuito de expor a realidade humana, as encenações do teatro 

naturalista passaram a dar um tratamento mais rigoroso às técnicas de interpretação 

dos atores (BERTHOLD, 2006). Em relação a esse aspecto, Roubine (2003) destaca 

os estudos do russo Constantin Stanilavski, que, além de responsáveis pela 

encenação naturalista, tiveram como proposta eliminar a mecanização e os 

estereótipos da interpretação teatral.  

 Para Stanilavski, o ator cria e experimenta a gênese do ser ficcional, o que 

“[...] consiste em tirar partido de tudo o que pode sugerir a relação da personagem 

com seu ambiente, sua maneira de olhar, de escutar, de evoluir em um espaço 

dado, [...] de se aproximar ou se afastar dos outros [...]”. (ROUBINE, 2003, p. 117). 

Na visão stanilaviskiana, o meticuloso trabalho de preparação do ator deveria 

consistir nas experiências emocionais, isto é, o ator deveria realmente “viver” as 

emoções da personagem, como uma atividade orgânica e psicológica de 

interpretação, e toda essa preocupação com o trabalho de ator estava relacionada à 

verossimilhança. Com o intuito do verossímil, o método de interpretação teatral de 

Stanilavski pode ser entendido como mais uma busca pela representação da 

realidade, assim como pretenderam as diversas teorizações sobre teatro desde a 

Antiguidade clássica. 

 Cabe ainda citar que Luna (2008) aponta outra concepção dramatúrgica, 

surgida no final do século XIX: a chamada “Lei do drama”, do crítico Ferdinand 

Brunetière. Dentre as suas propostas, Brunetière argumenta sobre a vontade 

consciente da personagem, que luta contra “obstáculos insuperáveis”. A vontade do 

sujeito passa a ser o “componente determinante” da ação no novo drama, no qual o 

desejo desse indivíduo é a consolidação de uma intenção determinada. 
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Mas mesmo considerando que a intenção ou a “vontade” do ponto de vista 
teórico, seja efetivamente o móvel das ações trágicas – antigas ou 
modernas, parece certo que a dramaturgia da modernidade confere um 
tratamento diferenciado a essa categoria. Isso porque a conduta do homem 
moderno, sua consciência muito mais racionalizada de sujeito, chama a si 
os méritos e as culpas do indivíduo [...] A “vontade consciente”, deixando de 
ser apenas o móvel das ações para representar uma das dimensões 
essenciais da pessoa humana nos tempos modernos, acaba por resultar na 
preeminência do caráter sobre a ação que o agente realiza. (LUNA, 2008, p. 
223). 

 

 Na visão de Brunetière (apud Luna, 2008), a personagem é responsável por 

todos os seus atos no novo drama. Por conta disso, o ser ficcional tornou-se o 

“centro exclusivo” de sua consciência e, assim, as escolhas conscientes feitas por 

ele são delineadoras do seu caráter.  

 Chegados os primeiros anos do século XX, após o surgimento da função do 

encenador no teatro e das vanguardas artísticas europeias4, a experimentação 

tornou-se constante nas representações teatrais. As duas grandes guerras mundiais 

foram o mote para uma arte cênica comprometida com a denúncia e contra a 

alienação de seu público, porque, de acordo com Roubine (2003), o teatro desse 

período passou a incitar o povo a tomar consciência cidadã pela luta por seus 

direitos e interesses.  

 Nesse contexto, de acordo com Szondi (2011), o Expressionismo alemão 

apareceu como uma “tentativa de resolução” para o drama. Cabe citar que o teatro 

expressionista difere do teatro naturalista pelo fato de as peças naturalistas 

abordarem a consciência coletiva, enquanto a preocupação dos dramas 

expressionistas era a consciência individual da personagem. Baseada no 

aprofundamento do “eu”, proposto por Strindberg, e tida como uma estética de 

êxtase, confissão e protesto, a dramaturgia expressionista, na visão de Berthold 

(2006), caracterizou-se como um modelo teatral em cujas cenas predominaram a 

autodestruição, o pesadelo, as decisões individuais, o conflito entre o instinto e a 

religião, os horrores da guerra, a agressividade, a luta entre o novo e o velho. Enfim, 

configurou-se como uma espécie de retrato social das problemáticas que assolaram 

os homens naquele começo de Era e que, transpostas para o palco, tornavam 

frágeis as relações das personagens dramáticas.  
                                                           
4
 As vanguardas artísticas europeias foram um conjunto de novos conceitos estéticos que surgiram, 

principalmente, nas artes plásticas e depois foram se incorporando aos demais segmentos artísticos. Os 

principais movimentos vanguardistas foram Futurismo, Cubismo, Dadaísmo, Surrealismo e Expressionismo. De 

a o do o  as o epç es das va gua das, Be thold 6, p.  afi a: Os it ios pa a o teat o do futu o 
deveriam ser a dinâmica da máquina, a mecanizaç o da vida, o p i ípio fu io al do aut ato . 
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 Baseado no “drama social” dos naturalistas e no engajamento do teatro 

expressionista, o drama “[...] assumia o ritmo [...] do século XX. Enquanto a 

reformulação com fins de agitação [...] ainda estava em andamento, o novo drama 

encontrou um autor em Bertolt Brecht”. (BERTHOLD, 2006, p. 504). Os trabalhos de 

Brecht influenciaram o teatro contemporâneo e se concentraram na formação de 

ideias dos espectadores. Como principal representante do teatro épico, o 

dramaturgo alemão Bertolt Brecht entendia que as personagens deveriam narrar as 

situações e não apenas vivenciá-las. 

 Segundo Pavis (2011), no teatro épico, existia a importância da narração, ou 

seja, a intervenção de um “narrador” que relatava seu ponto de vista sobre a trama 

ou a encenação. Nesse sentido, esse tipo de teatro assumia um caráter 

exposicional, capaz de transformar seu espectador em um atento “observador” do 

que estava sendo narrado. De modo geral, para Roubine (2003), a exigência do 

teatro épico era a tomada de consciência do espectador em sua própria condição 

histórica e o conhecimento de uma situação particular, o que não significa que o 

teatro épico brechitiniano seja um teatro de tese ou com fins pedagógicos. 

 Tomando como exemplo a peça Mãe Coragem e seus filhos, Brecht coloca 

em cena a trajetória da mascate Anna Fierling e seus filhos em meio à Guerra dos 

Trinta Anos. Nessa obra, escrita em 1939, percebe-se uma crítica aos regimes 

totalitários:  

 

Não acredito que estejamos tão perdidos assim, mas de noite eu não 
consigo dormir. [...] Mas acho que ainda posso dar um jeito. Eu já lhes disse 
que sou contra o Anticristo, o sueco dos chifres, e o chifre esquerdo está um 
pouco arranhado, sim, que eu já vi. [...] Talvez a gente ainda possa dar um 
golpe: estamos presos, mas é como piolhos em couro cabeludo. (BRECHT, 
1999, p. 204). 

 

 Na fala transcrita, Anna Fierling narra sua situação nesse contexto de guerra, 

no qual a figura do Anticristo está relacionada à imagem do ditador ou do próprio 

regime totalitário. Pode-se até mesmo dizer que tal contexto se relaciona à época 

em que a peça foi escrita, quando o mundo sofria com o Nazi-fascismo e, numa 

tentativa de ir contra a opressão, esse fragmento de Mãe Coragem e seus filhos 

propõe um “golpe” contra o totalitarismo e incita uma comoção social em busca da 

liberdade. 



45 

 

 Brecht provocava os espectadores das suas peças, na tensão entre a 

narração e a encenação, o que possibilitava o chamado “distanciamento” da plateia, 

técnica que despertava a reflexão de seus espectadores sobre o que estava sendo 

encenado, sem pretender despertar fortes emoções no público. Além disso, 

dramaturgicamente falando, esse distanciamento ocorria quando o dramaturgo 

alemão utilizava recursos não convencionais em sua escrita dramática como, por 

exemplo, a fala das personagens em terceira pessoa quando se referiam a elas 

mesmas (SZONDI, 2011). Isso acontece nesta fala de Mãe Coragem e seus filhos: 

 

Mãe Coragem – Gente de negócios. Canta – [...] 
Seu Capitão, seus homens vão marchando 
Para a morte, sem nem uma salsicha: 
Deixe que Mãe Coragem trate deles 
Com vinho para o corpo e para a alma. [...] (BRECHT, 1999, p. 176). 

 

  Mãe Coragem, com certa ironia, continua a narrar as consequências da 

guerra, porém a narração da personagem agora se dá por meio de uma música por 

ela entoada. Na peça em questão, a música, que trata de temas da época, 

comentando e refletindo sobre os fatos apresentados na trama, é um recurso 

bastante recorrente na dramaturgia de Brecht.  

 Além da música, há na fala das personagens brechtinianas a inserção de 

sentenças que causariam certo impacto na plateia (BERTHOLD, 2006). Como 

acontece na citação anterior, na qual aparecem os seguintes termos: “marchar para 

a morte” ou “vinho para o corpo e para a alma”. Expressões estas que, na peça Mãe 

Coragem e seus filhos, ganham proporções ao se referirem às condições de vida e 

morte dos seres humanos. Outro exemplo de sentença de impacto seria o 

comentário que Eilif, filho soldado de Mãe Coragem, faz a seu sargento: “Esfolar 

camponês abre o apetite!” (BRECHT, 1999, p. 189), referindo-se à missão que foi 

obrigado a cumprir e que demonstra a crueldade da guerra e como atos de violência 

tornaram-se banais na contemporaneidade. 

 Em uma tentativa de aproximação entre o teatro de Bertolt Brecht e o de 

Plínio Marcos, nota-se que ambos são preocupados em denunciar uma realidade 

social. Além disso, observa-se, como exemplificação, outro ponto de convergência 

entre os dois dramaturgos: a utilização da música como recurso dramatúrgico, 

podendo-se, até mesmo, dizer que retomam os primórdios do teatro, que, como já 

mencionado, teve a música como um dos principais elementos geradores da 
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tragédia. Em Querô, uma reportagem maldita, por exemplo, a música aparece para 

pontuar a trama: 

 

(Leda vem pra frente do palco e canta “Meu precioso bem”.) 
Leda – Eu quero tanto, tanto 
ter um precioso bem 
que seja meu, meu 
muito meu, meu 
amor garantido 
meu amor sentido 
Mas não sinto ninguém 
meu precioso bem 
na cidade populosa 
me faça venturosa 
única na multidão 
que se consome de solidão [...] (MARCOS, 2003, p. 248-249; grifo meu).  

 

 A música cantada por Leda recupera o estado de espírito da personagem, 

que deseja ser mãe, mas que se vê impossibilitada, por causa da solidão e do 

descaso da sociedade. Todavia, observa-se na parte grifada da rubrica que a 

personagem canta direcionada para a plateia, como se deixasse por alguns 

instantes a peça e passasse somente a cantar; diferentemente de Brecht, que 

integrava as músicas à trama de suas peças teatrais. Além do mais, há uma 

diferença de tom na letra das músicas: em Plínio Marcos, as músicas enfatizam o 

lado subjetivo das personagens, como é demonstrado na citação anterior. 

 Pelo fato de Bertolt  Brecht também ter sido diretor teatral, suas ideias se 

vinculavam, muitas vezes, às técnicas de palco, tais como a cenografia, a 

iluminação e a própria música, embora elas já tivessem sido exploradas por 

encenações anteriores ao teatro épico. No caso de Brecht, esses recursos serviram 

inclusive como técnicas eficazes para o distanciamento proposto pelo seu teatro. 

 Portanto, a partir das propostas do teatro de Brecht, as propriedades do 

drama moderno extrapolaram o sentido original de dramaturgia e intensificaram a 

natureza híbrida do teatro. Contudo, segundo Pavis (2010, p. 185), “[...] o texto 

dramático [permaneceu] como um dos componentes essenciais da representação. 

Por muito tempo até, foi assimilado ao teatro por excelência, atribuindo-se à sua 

representação um papel apenas acessório ou facultativo”. Conforme essa citação de 

Pavis (2010) e como observado neste breve histórico da arte dramática, nem as 

tentativas de se privilegiar a encenação, quando as atenções se voltavam às 

técnicas de palco e da interpretação, nem as constantes reformulações de 
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elementos da dramaturgia, como as unidades de ação, tempo e lugar, os diálogos e 

as personagens, tornaram irrelevante o papel do texto dramático, nas artes cênicas.  

 Deve-se frisar que, além das concepções cênicas de Brecht e das demais 

aqui mencionadas, outras técnicas e teorias também contribuíram para os estudos 

da dramaturgia ou do fazer teatral, como por exemplo, os modelos teóricos de 

Edward Gordon Craig e Antonin Artaud, que, respectivamente, visavam ao 

simbolismo e ao corpo do ator em cena. No entanto, foram mencionadas aqui as 

ideias consideradas fundamentais para este trabalho à acepção de dramaturgia e 

aquelas que pudessem, de alguma forma, estabelecer comparações com a obra de 

Plínio Marcos. Como se viu, desde os antigos gregos, a quem se deve toda a base 

modelar da dramaturgia de hoje, o teatro é uma arte que requer relações: relação 

entre o texto teatral e a encenação, entre o público e o que está sendo encenado e, 

sobretudo, entre os seres ficcionais da peça. Assim, serão apresentados aspectos 

relevantes da personagem teatral, com o propósito de se aprofundar a análise desta 

na dramaturgia pliniana. 

 

 

1.5 A PERSONAGEM TEATRAL: IDENTIDADE E ALTERIDADE 

 

 

 A personagem, nos textos ficcionais, é elemento importante para o 

desenvolvimento da ação. De acordo com Candido e Prado (2009), a “camada 

imaginária” da ficção se adensa por meio da personagem. Ceia (2010) 

complementa:  

 

Tanto no que respeita o teatro como nos relatos narrativos, a personagem 
constitui o elemento dinamizador sobre o qual se desenrola toda a acção. 
[...] Ainda dentro desta caracterização podemos encontrar aquelas 
personagens que são conhecidas como portadoras de um conjunto de 
características psicológicas e morais que o público identifica de imediato 
não só pelo seu aspecto físico como também pela sua conduta. Dentro 
deste contexto há ainda as personagens que se destacam pelo seu carácter 
individual e tanto na narrativa como no teatro podemos contar com a 
originalidade [dessas] figuras [...]. (CEIA, 2010, [s.p.]). 

 

 Caracteriza-se o ser de ficção como um produto atuante numa realidade 

criada por seu autor. Desse modo, a personagem adquire características próprias, e 

o público reconhece seu caráter, chegando até a se identificar com ela. Nota-se que, 
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muitas vezes, esse reconhecimento se dá por conta de a personagem desenvolver 

postura comum à dos homens e, no teatro, também pelo fato de criar e incorporar 

um ser ficcional, por meio da técnica de interpretação. 

 A palavra personagem – do grego prosopon (= rosto) e do latim persona (= 

máscara) – remete às encenações teatrais da antiga Grécia, nas quais os atores 

utilizavam máscaras. Segundo Pavis (2011), no teatro grego, a máscara serviu como 

instrumento para a identificação da personagem, isto é, esta era a própria máscara, 

e o ator era “executante” de seu papel. Nessas antigas encenações, o ator não 

encarnava moral e psicologicamente sua personagem, mas, mesmo assim, pode-se 

dizer que, desde a origem do teatro, o que garante a existência da personagem 

teatral é a “presença viva e carnal” do ator. 

 De acordo com Moisés (2012), em uma peça teatral, a personagem é 

caracterizada como uma “individualidade autônoma”. Diferentemente do que 

acontece no conto tradicional ou no romance, por exemplo, em que há a presença 

do narrador que anuncia as ações do ser ficcional; no texto teatral, a personagem 

não necessita de um foco narrativo que conduz suas falas e seus atos, quer dizer, 

ela tem voz própria e ela mesma executa suas ações. Nesse sentido, pode-se dizer 

que, no texto para encenação, o narrador dissipa-se em vários “eus” que falam e 

agem de acordo com suas vontades.  

 Sobre a fala e a ação da personagem teatral, Peacock (1968, p. 212) 

esclarece que “[essa] ligação íntima entre dois modos naturais de expressão, 

reconhecida em manuais de interpretação teatral desde os tempos elizabetanos, é a 

base do drama, o qual [...] representa [personagens] em uma relação de crise entre 

elas”. Como na vida, em que toda fala acompanha um mínimo de expressão gestual 

e de sentimentos, uma peça teatral caracteriza-se por conter seres que agem e se 

relacionam a partir da exposição de suas falas. Nessa citação de Peacock (1968), 

ainda há uma referência ao teatro elizabetano, o que retoma Hamlet, de William 

Shakespeare, que, como se analisou anteriormente, tal preocupação em se conjugar 

fala e ação no teatro é manifestada pela boca de uma das personagens dessa peça. 

Assim, pode-se dizer que 

 

[...] é a fala característica do drama. Ela é o agente da ação, do enredo, das 
tensões. É uma linguagem ativada, que implica movimentos constantes, em 
desenvolvimento, e mudanças nos sentimentos e nas relações das 
pessoas. É uma linguagem que torna explícitos tanto a ação exterior quanto 
os motivos que as compelem. A fala dramática é, assim, a realização 
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completa e adequada, em diálogo, de uma situação tensa entre pessoas. 
(PEACOCK, 1968, p. 212). 

 

 Portanto, ao serem postos em cena, as falas (mesmo que proferidas de forma 

uníssona, como no caso do coro das antigas tragédias) e os atos das personagens, 

bem como as já mencionadas unidades dramatúrgicas de ação, tempo e lugar, 

adquirem concretude cênica por serem mediados pelo diálogo (MOISÉS, 2012). 

  Visto como uma das características elementares à essência da personagem 

teatral, o diálogo – do grego dialógos (= conversa) – confere a existência do ser 

ficcional e do mundo habitado por este. Segundo Moisés (1974), o diálogo é o 

“intercâmbio verbal” entre as personagens de uma narrativa teatral e, desde sempre, 

estabelece as relações entre as personagens dessa narrativa. “[O] teatro é antes de 

tudo diálogo, ou seja, [...] nele a palavra [é] partilhada entre vários emissores. Essas 

palavras em ação assumidas pelas personagens constituem o essencial da ficção”. 

(RYNGAERT, 1996, p. 12). Dessa forma, pode-se dizer que o conflito das peças 

teatrais é gerado continuamente na perspectiva do diálogo entre seres fictícios. Na 

concepção de Pavis (2011), o diálogo no teatro funciona como “troca” de pontos de 

vista entre as personagens. É o que acontece, por exemplo, na citação de O 

assassinato do anão neste capítulo, em que o coro aponta sua visão acerca de uma 

das personagens. 

 Desse modo, nota-se que o teatro é uma forma de arte que utiliza, 

sistematicamente, o diálogo. Essa afirmação leva à seguinte questão: e outras 

narrativas, como o romance, a novela e o conto, não utilizam também o diálogo em 

suas tramas? Sim, utilizam, contudo os textos dramáticos têm como finalidade a 

encenação, enquanto que, em outros gêneros literários, 

  

[o] diálogo literário basta-se e cumpre-se como fim em si próprio, na medida 
em que remete para a personagem que o enuncia, por sua vez existente 
como ser fictício cuja evidência se vai montando na linha do discurso, pela 
adesão do leitor ao espaço imaginário textual que lhe é oferecido. [...]  
Ao contrário, o diálogo dramático atinge sua inteireza quando o ator o 
projeta para outros atores no jogo cênico sobre o tablado, ou quando o 
enuncia em monólogos ou peças de uma só personagem. [...] 
Por outro lado, o diálogo teatral difere do diálogo literário em razão de se 
destinar a ser enunciado em voz alta e implicar a presença de um corpo e 
de uma voz. Espécie de roteiro, script neutro, ganha vida sobre o palco, 
graças ao ator e sua circunstância: [...] o diálogo teatral é uma expectativa 
que se cumpre em abandonar-se como texto (impresso) e em se tornar ato. 
(MOISÉS, 2012, p. 644-645). 
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 No decorrer da peça teatral, o diálogo implica as ações da personagem e sua 

interação com o outro, permitindo que a consciência moral ou psicológica e as ideias 

do ser ficcional sejam reveladas a partir das relações que ele estabelece com os 

demais à sua volta. 

 Além dos diálogos, segundo Candido e Prado (2009), há três formas que 

também caracterizam o perfil da personagem no teatro: o que ela diz sobre si, as 

ações que desenvolve durante o enredo e o que os outros dizem dela. Essa 

proposta de caracterização da personagem teatral defendida pelos teóricos (2009) 

encontra-se, por exemplo, em Dois perdidos numa noite suja, peça na qual Plínio 

Marcos coloca em cena duas personagens que ganham a vida fazendo “biscate” 

como carregadores de um mercado. Afastados cada vez mais das convenções 

sociais, pois não têm uma ocupação mais rentável e são obrigados a levar uma vida 

criminosa, Tonho e Paco têm seus caracteres e suas vontades revelados a partir 

das atitudes que assumem e das relações que estabelecem entre si durante a 

trama.  

 De acordo com Bakhtin (2008), as relações entre as personagens propõem 

um novo olhar sobre a caracterização do ser fictício, no qual o que deve ser levado 

em consideração é o posicionamento que a personagem assume de si e do mundo 

que a cerca. Conforme o enfoque do teórico (2008, p. 52), “[...] não importa o que [a] 

personagem é no mundo, mas, acima de tudo, o que o mundo é para a personagem 

e o que ela é para si mesma”. Sob essa perspectiva, a personagem assume valores 

que são estabelecidos nos relacionamentos com o que está em seu mundo, 

sobretudo no seu envolvimento com o outro. Para Bakhtin (2008), essas relações 

são basilares para a construção do ser ficcional. 

 À luz dessa teoria bakhtiniana, a forma como o ser ficcional se apresenta, a 

partir do contato que estabelece com o outro, no qual são confrontadas duas 

realidades distintas, denomina-se autoconsciência, ou seja, a ideia que a 

personagem tem dela própria e do meio em que se insere, resultado da interação 

entre o eu e o outro. 

 

Além da realidade da própria personagem, o mundo exterior que a rodeia e 
os costumes se inserem no processo de autoconsciência [...] Ao lado da 
autoconsciência da personagem, que personifica todo o mundo material, só 
pode coexistir no mesmo plano outra consciência, ao lado do seu campo de 
visão, ao lado da sua concepção de mundo, outra concepção de mundo. 
(BAKHTIN, 2008, p. 55-56). 
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 A autoconscientização faz com que a personagem assuma a relação 

conflituosa com o outro, e traz à cena o embate entre pontos de vista diferentes e a 

aceitação (ou não) das convenções que são impostas ao ser ficcional. Cabe notar 

que essa teoria de Bakhtin (2008) não se reduz às personagens de teatro, porém tal 

amparo teórico se amplia quando aplicado ao texto teatral, já que este, como 

observado, estrutura-se essencialmente em diálogos, pelos quais se estabelece a 

profícua relação eu e o outro. 

 Ainda sobre a formação da identidade do ser ficcional, interessante é a 

observação de Ryngaert (1996, p. 132): “[...] uma personagem não se constrói 

apenas a partir de seu nome, mas não podemos ignorar o modo como os autores as 

nomeiam”. Na perspectiva do teórico (1996), os nomes dados às personagens 

podem revelar alguns traços de seu caráter. Reportando-se à dramaturgia de Plínio 

Marcos, percebe-se que, de modo geral, a maioria das personagens não possui 

nomes próprios e sim apelidos: Bereco, Portuga, Fumaça (Barrela); Querô, Sarará, 

Ju (Querô, uma reportagem maldita); Chicão, Pelado, Bichado (Homens de papel). 

Na obra pliniana, essa ausência de identificação social revela a marginalidade dos 

seres ficcionais, nos quais 

 

[...] o apagamento social, a identificação informal [...] pelo apelido, exclui 
toda e qualquer chance [destes pertencerem] a uma classe social distinta. 
[Eles são] a concretização de um coletivo que vive no anonimato, pois 
excluir o sobrenome do indivíduo é o mesmo que dissipá-lo de sua própria 
essência, é colocá-lo de forma indiferente e desconsiderar a sua 
individualidade. (ENEDINO e SOUSA, 2014, p. 375). 

 

 Sem nome nem sobrenome, as personagens de Plínio se veem 

impossibilitadas de ser “alguém” no contexto social ou de adquirirem bens comuns, 

tais como ocupação digna, família, amigos, conduta moral. Exemplificando: em Dois 

perdidos numa noite suja, as alcunhas dadas aos seres marginais são vistas como 

denominações que contribuem para a perda da identidade, como se observa no 

enfoque dado a Negrão: embora não seja considerado uma personagem 

propriamente dita, sua imagem se presentifica na trama através das falas de Tonho 

e Paco, as quais se referem a ele apenas “[...] pela cor e pelo tratamento popular 

dado ao negro: Negão“. (DIAS, 1996, p. 115). Assim, conforme Dias (1996), ao se 

generalizar algumas características de um ser marginalizado socialmente, como 



52 

 

acontece a Negrão, intensifica-se sua ausência de identidade e, por conseguinte, 

sua exclusão da sociedade. 

 Destacadas essas primeiras considerações acerca da dramaturgia, assim 

como a caracterização da personagem teatral e a autoconsciência bakhtiniana, 

fundamentos teóricos a serem retomados nos capítulos seguintes deste trabalho, 

passa-se, agora, à análise particular das peças teatrais em estudo. 
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CAPÍTULO II – DUAS PERSONAGENS NUMA NOITE SUJA 
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“O lugar é aqui. O tempo é este que vivemos. Os personagens são nossos conhecidos, pois 
sangram a sua realidade enquistados como câncer social no corpo capitalista de todas as 

grandes metrópoles como São Paulo”. 
(João Apolinário apud ARENA, 1966, p. 4)5  

 

 

 Após Barrela (1958) e Os fantoches (1960), peças que não renderam 

bilheteria nem fizeram muito sucesso na época, devido à censura que sofreram, 

Plínio Marcos dedicou-se a escrever Dois perdidos numa noite suja (1966). Baseado 

no conto O terror de Roma6, do escritor italiano Alberto Moravia (apud Freire, 2008), 

Dois perdidos seria, a princípio, um “teleteatro” para o programa TV de Vanguarda, 

da extinta TV Tupi, onde Plínio trabalhava como roteirista e ator.  

 Intitulada de O terror, essa adaptação do texto de Moravia foi recusada pela 

direção do programa, que alegou morbidez da trama e crise na produção da TV de 

Vanguarda. Segundo Freire (2008), Plínio Marcos ficou muito impressionado com a 

trajetória dos dois meliantes do conto de Alberto Moravia e, mesmo depois da 

recusa de seu roteiro para a TV, o dramaturgo decidiu dar continuidade a seu projeto 

de escritura, transformando sua adaptação televisiva em uma peça de teatro. 

 No entanto, o receio de ser censurado pela ditadura militar, como aconteceu 

com suas obras anteriores, levou Plínio Marcos a alterar o título de sua peça de O 

terror para Dois perdidos numa noite suja, para que ela não fosse relacionada ao 

clima de terrorismo que se manifestava no Brasil, por conta dos atentados e das 

guerrilhas entre grupos armados de esquerda e as organizações militares brasileiras 

(FREIRE, 2008). 

                                                           
5
 Depoimento retirado do programa da peça Dois perdidos numa noite suja, durante temporada no Teatro de 

Arena de São Paulo, em 1966. 

 
6
 No conto O terror de Roma, de Moravia (1985), o narrador e a personagem Lorusso são dois subempregados 

que pretendem realizar seus desejos: o primeiro almeja sapatos novos e o segundo, um pífaro; pois, assim, 

acreditam obter uma vida melhor. Decidem, portanto, assaltar os casais que frequentam o Villa Borghese, 

considerado um dos lugares mais ermos de Roma à noite, para conseguirem o que tanto desejam. Ao 

abordarem Gino e sua namorada em um dos jardins do parque, os dois se dizem policiais, mas logo a farsa é 

desfeita e o assalto é anunciado. No entanto, o lado sanguinário e a precipitação de Lorusso fazem com que 

este golpeie com o cabo de uma chave inglesa a cabeça de Gino, que cai desmaiado. Desesperados, os 

assalta tes foge  e, depois de dividi e  os o jetos fu tados, volta  ao po o  ue alugavam para dormir. 

Após perceber que os sapatos roubados de Gino não lhe cabiam, o comparsa de Lorusso decide afanar os 

calçados deste, que, ao acordar, percebe a artimanha do companheiro. Eles travam uma luta corporal violenta, 

acordando os demais habitantes dali, os quais tentam apaziguar a briga. Por fim, os dois companheiros são 

encaminhados ao distrito policial, onde são reconhecidos como os golpistas do Villa Borghese, e acabam 

detidos pela acusação de roubo à mão armada e tentativa de homicídio. (MORAVIA, 1985). 
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 Com o intuito de ganhar dinheiro para o sustento de sua família e por não 

encontrar algum grupo teatral interessado em encenar esse texto, o próprio Plínio 

decidiu produzir Dois perdidos: convidou o ator Ademir Rocha para contracenar com 

ele e seu amigo Benjamim Cattan para assinar a direção. 

 Dois perdidos numa noite suja foi encenada pela primeira vez em um bar, no 

Centro de São Paulo, alcançando um inesperado sucesso de crítica. De acordo com 

Vieira (1994, p. 73), o crítico teatral “João Apolinário sustentou, entusiasticamente, 

que a peça é uma pequena obra-prima da dramaturgia brasileira [...]”. O crítico (apud 

Vieira, 1994) ainda elogiou o dramaturgo pela construção das personagens Tonho e 

Paco, que beiram à margem da sociedade, e pela forma como se dá a tensa relação 

entre elas no decorrer da trama.  

 Outro especialista da área, Alberto D’Aversa, sobre a estreia de Dois perdidos 

numa noite suja, declarou que esta era “[...] sem dúvida a peça mais inquietante e 

viva destes últimos e anêmicos anos de teatro brasileiro”. (apud MENDES, 2009, p. 

136). Portanto, esse foi o texto teatral que projetou a carreira de Plínio Marcos como 

dramaturgo. Liberada pelos censores da época, a peça iniciou temporada em vários 

teatros, a começar pelo Teatro de Arena, em São Paulo, e, em seguida, Plínio 

autorizou a montagem de Dois perdidos no Rio de Janeiro, o que consolidou de vez 

sua dramaturgia. 

 

No teatro, 1967 ficaria na história como o ano Plínio Marcos. “Foi ele, dentro 
de nosso teatro, um surto epidêmico. Alastrou-se por todos os palcos, 
elencos e plateias. Apanhava-se Plínio Marcos como, outrora, a febre 
amarela, a peste bubônica, a bexiga e a escarlatina”, constatou Nelson 
Rodrigues em artigo na revista da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais 
(SBAT). Embora convivessem pouco, eles se conheceram e ficaram amigos 
logo depois da estreia de Dois perdidos no Rio. (MENDES, 2009, p. 157). 

 

 Assim como São Paulo, a capital carioca era – e ainda é – referência em 

relação às grandes produções teatrais. A partir das encenações de suas peças nas 

duas grandes capitais, os textos do autor santista passaram a ser requisitados por 

muitos grupos teatrais. Enfim, Plínio Marcos havia saído de vez do anonimato como 

dramaturgo, e suas personagens foram projetadas como indivíduos rancorosos e 

ressentidos daquele mundo que os isolava das possibilidades por uma vida social 

mais justa. 
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2.1 EM CENA PERSONAGENS MARGINAIS (OU MARGINALIZADAS?) 

 

 

 Conforme já mencionado, Plínio Marcos criou um universo dramatúrgico 

habitado por seres marginalizados. Estes, de modo geral, podem ser vistos como 

indivíduos que “[...] tiveram suas vozes muitas vezes silenciadas por um poder 

violento e excludente, o qual quase sempre funcionou no sentido de garantir os 

interesses das classes dominantes”. (MARTIN, 2008, p. 13-14). Nesse sentido, nas 

peças teatrais do dramaturgo santista, as personagens lutam contra a exclusão 

social, na busca por seus direitos, representadas por 

 

[...] uma fauna de alcaguetes, prostitutas, homossexuais, cafetões e 
cafetinas, policiais corruptos, desempregados, prisioneiros assassinos, 
loucos, débeis mentais, meninos abandonados: seres jogados em cena, 
sem nenhuma cortina de fumaça. (PARANHOS, 2009, p. 3). 

  

 Mostrando aos espectadores os dramas dessas figuras marginais como o 

foco de atenção, Plínio Marcos deu tratamento mais realista, no teatro brasileiro, a 

esses seres ficcionais, expondo em suas peças a condição dos menos favorecidos. 

Quando se fala em realismo na literatura e no teatro, nota-se que tal termo, muitas 

vezes, “[...] adquire o sentido de confrontação com uma realidade desagradável [...]” 

(PEACOCK, 1968, p. 29), como acontece nas peças plinianas, nas quais os seres 

ficcionais se deparam com situações que os desestabilizam moral e socialmente, o 

que causa uma imersão destes na marginalidade. E, como será demonstrado neste 

trabalho, tais situações de desequilíbrio das personagens são marcadas, 

principalmente, pela violência, pelo crime e pela imposição de poder. 

 Nas obras de Plínio Marcos, ao se falar de personagens marginais, deve-se 

considerar a definição de Ferreira (2008, p. 538) para o termo marginal: “[Quem] vive 

fora do âmbito da sociedade ou da lei, como vagabundo, mendigo ou delinquente 

[...]”; confunde-se tal acepção com a de bandido ou infrator, porém, na obra pliniana, 

nem todas as personagens são marginais no sentido de criminoso, mas pode-se 

dizer que são marginalizadas, ou seja, excluídas socialmente. Em sentido mais 

amplo, os grupos marginalizados são “[...] todos aqueles que vivenciam uma 

identidade coletiva que recebe valoração negativa da cultura dominante, sejam 
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definidos por sexo, etnia, cor, orientação sexual, posição nas relações de produção, 

condição física ou outro critério”. (DALCASTAGNÈ, 2008, p. 78). 

 Segundo Martin (2008), a marginalização do indivíduo caracteriza-se pela 

desumanização deste; haja vista que a condição marginalizada condiciona o sujeito 

a enfrentar a realidade de modo que aja conforme seu instinto de sobrevivência, 

com a prática de ações ilícitas, como o roubo, por exemplo, contra a sociedade. 

Essa ausência de cidadania, acrescentam Enedino e Sousa (2014), é uma 

demonstração de força desses indivíduos e faz com que eles fiquem cada vez mais 

à margem social.  

 No caso de Dois perdidos numa noite suja, Mendes (2009, p. 130) observa 

que tal peça não trata “[de] dois marginais. Dois marginalizados, o que é muito 

diferente. Dois homens que não haviam merecido sequer um olhar. De ninguém. 

Nem do teatro”. Na época em que essa peça foi encenada pela primeira vez, expor 

as dificuldades enfrentadas pelas minorias era – e continua sendo – necessário para 

se mostrarem os problemas sociais enfrentados por um país que, dos anos 50 aos 

70, sofreu os mandos e desmandos de governos militaristas. 

 Ainda de acordo com Mendes (2009), essas personagens marginalizadas 

incomodam o público não porque suas falas são carregadas de palavras de baixo 

nível, mas porque falam o que sentem e o que pensam a respeito de suas 

necessidades pessoais. Deve-se notar que, nas peças de Plínio Marcos, além da 

presença de personagens marginalizadas, tais como prostitutas, homossexuais ou 

indivíduos em péssimas condições de vida, a linguagem marginal e a violência 

exposta em cena “agridem” o público mais conservador e fazem que esse 

dramaturgo se diferencie dos demais autores teatrais brasileiros. 

 

Se Oswald de Andrade, Nelson Rodrigues, Jorge Andrade, Ariano 
Suassuna, Gianfrancesco Guarnieri, Oduvaldo Vianna Filho, Augusto Boal e 
Dias Gomes, entre outros, deram contribuições específicas à dramaturgia 
brasileira, a de Plínio Marcos foi a de incorporar o tema da marginalidade, 
em linguagem de desconhecida violência. (MAGALDI, 2003, p. 95). 

 

 Como será verificado, a linguagem agressiva das peças de Plínio Marcos é 

própria dos grupos marginalizados. De acordo com Contreras (2002), a linguagem 

de obras como Dois perdidos numa noite suja, Navalha na carne e O abajur lilás é 

resultado do convívio que Plínio Marcos teve em sua juventude com os 

desocupados das ruas e com os malandros frequentadores de cabarés. O próprio 
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dramaturgo (apud Steen, 2008) confirma essa influência em sua produção 

dramatúrgica, ao ser questionado sobre a utilização de palavrões em suas peças: 

“Eu [...] punha palavrão, porque não tinha outra palavra para xingar. Eu convivia com 

vagabundos e sabia qual era a linguagem deles. Não foi um negócio pensado, foi 

um negócio espontâneo”. (STEEN, 2008, p. 69). Para ilustrar essa linguagem 

utilizada por ele em suas obras teatrais, toma-se como exemplo o seguinte 

fragmento de Barrela: 

 

FUMAÇA – Agora não adianta pedir arreglo. Já acordou meio mundo. 
PORTUGA – Não fiz por querer. 
TIRICA – Disso a gente sabe. Se tu tivesse a cara de pau de cortar a onda 
de sono que a gente engatou, ia levar tanta pancada que quando a gente te 
largasse tu ia estar um mingau. 
BERECO – Por querer ou não, esse filho da puta me fez perder o sono. 
Desgraçado, vou te aprontar uma sacanagem que você vai parar na 
solitária. Lá não vai encher o saco de puto nenhum. 
PORTUGA – Poxa, Bereco, livra a minha cara. 
BERECO – Livra a sua cara, uma porra! Vou te aprontar. E se ciscar, já 
sabe: te arrebento de porrada. 
FUMAÇA – Tá certo assim. [...] É o fim da picada. Tem que pegar uma 
gelada pra tomar um chá de semancol. 
TIRICA – Se eu fosse o xerife dessa merda, já viu. Dava o castigo agora 
mesmo. Não ia ser mole. 
LOUCO – Enraba ele! Enraba! (MARCOS, 2003, p. 28; grifo meu). 

 

 Nessa peça, expressões de um determinado grupo (presidiários) são 

utilizadas à exaustão, exemplificadas no excerto acima por palavras como “solitária” 

(tipo de cela carcerária) e “xerife” (o líder do bando de presos). Na obra de Plínio, a 

utilização de expressões do submundo do crime, termos informais, gírias e 

palavrões (grifos da citação), rompe com o padrão culto da língua portuguesa. A 

concordância verbal inadequada também tem papel importante nessa ruptura: “Se tu 

tivesse”, “tu ia estar” e “vou te aprontar uma sacanagem que você vai”, em vez das 

respectivas formas: <Se tu tivesses>, <tu ias estar> e <vou te aprontar uma 

sacanagem que tu vais>, adequadas, conforme as normas gramaticais. 

 Desse modo, pode-se dizer que a marginalização das personagens de Plínio 

materializa-se pelo modo como utilizam a língua, subvertendo as regras da 

gramática normativa e distanciando-se da variante padrão falada pelos grupos 

sociais ditos elitizados. O mesmo acontece quando esses seres ficcionais lançam 

mão de termos pejorativos e obscenos em sua linguagem, porque, de acordo com 

Bliskstein (1978, p. 120-121), “[a] obscenidade e a pornografia são antes resultados 

da destrutibilidade do sistema em que [essa gama de personagens] foi gerado, 
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marginalizado, deformado e destruído”. Nesse sentido, a partir dessa afirmação do 

teórico (1978), pode-se relacionar a linguagem das personagens de Plínio Marcos 

ao meio em que vivem: nele, elas subvertem o tradicional e burlam o sistema 

(linguístico e social) em que foram inseridas, desestruturando convenções pré-

estabelecidas pelos membros de uma comunidade conservadora. Sendo assim, 

elege-se a personagem Querô como exemplo dessa ruptura das imposições sociais 

na dramaturgia pliniana: 

 

Não obstante, Querô é denominado “marginal” por suas atitudes ilícitas e 
por quebrar as regras e padrões comportamentais impostos pela sociedade 
civil organizada. Demonstra toda a sua revolta perante as autoridades, 
utilizando a violência verbal e física como sua principal forma de protesto. 
Conduz a narrativa a um processo de dramatização, cujas descrições 
espaciais e a existência dos diálogos são capazes de trilhar um caminho 
rumo ao espetáculo de horror e violência [...]. (ENEDINO e SOUSA, 2014, 
p. 379). 

 

 Em Querô, uma reportagem maldita, a imagem modelar e social da criança é 

rompida com a figura de um menor infrator. Os paradigmas da sociedade que 

estabelecem a criança como indefesa ou ingênua são subvertidos por Querô, que, 

assim como muitos menores abandonados, “[...] praticam crimes contra o patrimônio 

e contra a segurança dos cidadãos contribuintes”. (MARCOS, 2003, p. 237). Querô 

utiliza-se das agressões verbais e da violência física como meios para se rebelar 

contra a sociedade excludente, opondo-se em particular à polícia, instituição 

responsável pela ordem social. 

 Curiosamente, a utilização da linguagem marginal em seus textos e sua 

popularidade junto aos presidiários levaram Plínio Marcos a participar de uma 

campanha publicitária em 1988. Tal campanha tratava da prevenção à AIDS no 

sistema penitenciário e seria veiculada nos presídios. Escolhido pelos próprios 

detentos para protagonizar essa mensagem publicitária, Plínio aceitou fazê-la sem 

cobrar cachê: escreveu o texto, limitando-se a descrever o problema da doença nas 

prisões, e gravou o vídeo na TV Cultura. (MENDES, 2009). Na sequência, 

fragmentos desse texto, intitulado Ei, amizade!: 

 

AIDS é uma praga que rói até os mais fortes. E rói devagarinho, deixa o 
corpo sem defesa contra a doença. Quem pega essa praga está ralado de 
verde e amarelo, do primeiro ao quinto, sem vaselina. [...] Pegou AIDS, foi 
pro brejo. Agora, sente o aroma da perpétua: AIDS passa pelo esperma e 
pelo sangue. Entendeu? [...] Então, se toca! Não é porque tu tá na tranca 
que virou anjo. Muito pelo contrário, cana dura deixa o cara ruim. Mas é 
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preciso que cada um se cuide. [...] Tu aí que é metido a esculachar os 
outros, metido a ganhar o companheiro na força bruta, na congesta: para 
com isso, senão tu vai acabar empesteado. [...] Quanto a tu, mais chegado 
ao pico [...], a seringa é o canal pro AIDS. No desespero, tu não se toca, 
não vê, não quer nem saber. Às vezes, a seringa vem até com um pingo de 
sangue e tu mete ela direto em ti. [...] Então, malandro, se cobre! Quem 
gosta de tu é tu mesmo. A saúde é como liberdade. A gente só dá valor pra 
ela quando ela já era. (TV CULTURA, 1988, [s.p.]; grifo meu). 

 

 Numa linguagem que retratava a realidade carcerária, por conta do uso de 

termos e gírias (grifos da citação) próprios dos detentos e da descrição de situações 

como estupro e consumo de drogas, esse texto causou comoção entre os 

presidiários, devido à forma direta como Plínio Marcos se dirigia a eles e lhes 

explicava as causas da doença. Mendes (2009) também informa que essa 

campanha ganhou prêmio internacional e serviu de inspiração a Plínio para 

escrever, no ano seguinte, a peça A mancha roxa, a qual trata do contágio do vírus 

da AIDS em presídios femininos. 

 Sobre essa linguagem agressiva nas peças de Plínio Marcos, Contreras 

(2002) salienta que ela deve ser entendida pelo público para que este possa 

compreender quem são essas personagens marginalizadas, suas relações e seu 

universo. Na visão de Contreras (2002), o espectador/leitor de Plínio necessita 

“despir-se da carga literária” que traz consigo, dos preconceitos e do 

conservadorismo imposto pelas elites, para poder apreciar e se envolver com o 

mundo marginal exposto pelo dramaturgo. 

 Entretanto, essa exposição de personagens excluídas socialmente na obra do 

dramaturgo santista, a partir da década de 60 do século XX, não significa que as 

mesmas não tenham aparecido antes na dramaturgia nacional. Em 1955, por 

exemplo, Gianfrancesco Guarnieri escreveu a peça Eles não usam black-tie, 

colocando em cena os anseios de um grupo não dominante, a classe operária. 

Comparando as peças de Plínio e Guarnieri (2010), percebe-se que neste a 

preocupação com o momento sociopolítico brasileiro é mais evidente: “[...] Aos 

nossos filhos! Ao futuro casamento e à Libertação do Brasil!” (p. 48) e “[...] Queria 

pegá a chance pra te mostrá. Chegava a Presidente, liberava o jogo de bicho e 

ajeitava as finança do país”. (p. 67). Nessas falas de Eles não usam black-tie, o 

discurso em defesa de uma nação melhor contra um poder instaurado funde-se ao 

desejo particular das personagens; já em Dois perdidos numa noite suja, há uma 

intensificação das vontades das personagens que, individualmente, lutam pelo que 
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tanto almejam, ou seja, procuram melhores condições financeiras, o que leva Tonho 

e Paco a disputarem um simples par de sapatos durante todo o enredo da peça, 

podendo-se perceber o desespero deles, quando um agride o outro pela posse de 

tal objeto. 

 Ainda em relação a Eles não usam black-tie, nota-se que os seres fictícios 

buscam seus direitos, mas pensando no bem-estar de todo o grupo de operários, 

exceto Tião.  

 

Tião – Quem tem de sustentá mulhé sou eu, não eles! Problema é meu, não 
deles! Que fiquem por aí com suas greves, eu não sou trouxa. Já imaginou, 
Zuíno... A gente entra pro escritório, faz um curso de qualqué coisa, sai da 
fábrica e arruma a vida [...] Não, velho, tô resolvido. Vou casá e vou tê a 
vida que eu quero tê. Vida de morro estraga qualqué amô! (GUARNIERI, 
2010, p. 65). 

 

 Ao boicotar o movimento grevista organizado pelos seus companheiros, Tião 

demonstra valer apenas sua vontade pessoal: sair da vida de sacrifícios em que ele, 

sua família e seus vizinhos se encontram. Nessa fala citada, a personagem sustenta 

o que realmente deseja para si, e tal vontade se assemelha à de Tonho, de Dois 

perdidos numa noite suja, uma vez que este, como será mostrado, pleiteia uma vida 

mais decente e com melhores condições, chances estas que a marginalidade não 

poderia lhe proporcionar. 

 

 

2.2 MALANDROS, TRAPACEIROS E LADRÕES 

 

 

 Levando em consideração o tratamento dado pela literatura aos menos 

favorecidos socialmente, Geremek (1995) informa que, já no século XV, havia 

interesse por essas personagens. No entanto, a visão que se tinha dos miseráveis 

em textos da época era “impiedosamente sarcástica”, sendo satirizados seus 

desvios de conduta e seus truques de mendicância e charlatanismo. Em 

comparação ao tratamento conferido por Plínio Marcos aos marginalizados, nota-se 

que este inova, ao dar voz própria a essas personagens, colocando-as em evidência 

na dramaturgia brasileira, sem caricaturá-las nem tipificá-las. 
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 Embora, na Europa, sobretudo em países como Alemanha, França, Itália e 

Inglaterra, os textos literários que retratavam a vida de vigaristas, mendigos e 

vagabundos fossem considerados obras medíocres e sem riqueza artística, na 

Espanha, o destino desses seres ficcionais foi posto em destaque e incorporado à 

grande literatura, constituindo-se, assim, em um “novo gênero literário”, entre 1552 e 

1646, denominado romance picaresco. Dentre as diversas definições, pode-se tomar 

esse gênero literário como 

 

[...] a marcação autobiográfica de uma vida vulgar, sem direcionamento 
definido, cuja preocupação é sobreviver de qualquer maneira no meio de 
um mundo pouco estimável. Não há um plano rigoroso: a unidade está dada 
pela presença constante do protagonista. Este não chega a ser, nas obras 
iniciais, um delinquente profissional. Vale-se de enganos e trapaças e tem 
como armas a resignação e a astúcia. O pícaro é de origem desonrosa; fica 
sozinho, aprende, é criado de muitos amos, torna-se pessimista e 
ressentido, e seu relato se carrega de sátira social. (GONZÁLEZ, 1994, p. 
221). 

 

 Apesar de seus antecedentes estarem na literatura medieval e na 

renascentista, a presença do pícaro como protagonista e sua vida contada em 

primeira pessoa são marcas das narrativas picarescas espanholas. O pícaro era 

definido em 1726, conforme o Dicionário da Academia da Espanha (apud 

GEREMEK, 1995, p. 213), como “[...] baixo, criminoso, enganador, privado de honra 

e vergonha [...]”. Tal verbete da época reflete postura radical, ao relacionar 

diretamente a vida miserável desse indivíduo à criminalidade, da mesma forma, 

como visto no item anterior deste capítulo, a definição contemporânea de marginal 

que se confunde com a de bandido.  

 Considerado como um anti-herói, o pícaro tem sua imagem associada à do 

“vagabundo solitário”, e sua existência é narrada desde suas origens, passando-se 

por uma série de aventuras até um final nada feliz. Habitando um mundo 

conturbado, centrado no caos das grandes cidades, a personagem pícara vive sem 

profissão ou ocupação definida, vendo-se obrigada a se envolver em trapaças e a se 

valer de meios ilícitos para sobreviver. Por isso, como afirma Geremek (1995), a 

figura do pícaro pode ser definida por sua marginalização social, que se dá não 

apenas por sua posição inferior na camada hierárquica da sociedade, mas 

principalmente por suas atitudes, as quais o afastam ainda mais das convenções 

sociais.  



63 

 

Numa aproximação entre o pícaro espanhol e as personagens marginais de 

Plínio Marcos, notam-se algumas convergências: “[...] a luta pela sobrevivência, a 

solidão [...], o desemprego, [...] o individualismo [...], a exposição dos preconceitos 

sociais, a busca pelo ‘caminho fácil’ do crime, o desânimo, a crueldade, a violência”. 

(PARANHOS, 2009, p. 08). Verifica-se que as personagens plinianas, igualmente às 

pícaras, são vítimas da exclusão social, habitam um ambiente sórdido – apenas o 

que restou a elas – e, por isso, se restringem a atitudes agressivas em suas pelejas 

cotidianas. 

 Desse modo, a literatura espanhola, mais precisamente o romance picaresco, 

introduz e perpetua a figura do pícaro na literatura mundial. No Brasil, esse anti-herói 

será representado pelo malandro, cujo “[...] comportamento, pautado pelas idas e 

vindas entre os polos da ordem e da desordem sociais, [...] resumiria a regra de vida 

de um setor intermediário da sociedade”. (MARTIN, 2008, p. 36). Grosso modo, a 

figura do malandro, constantemente retratada na literatura e na música popular, 

representa no imaginário cultural brasileiro a transgressão social, a contravenção e a 

resistência contra a ordem institucionalizada. 

 Na literatura brasileira, Candido (2004) considera Leonardo Filho, 

protagonista do romance Memórias de um sargento de milícias (escrito por Manuel 

Antônio de Almeida em 1852), o representante maior da personagem malandra: 

 

Digamos então que Leonardo não é um pícaro, saído da tradição 
espanhola, mas o primeiro grande malandro que entra na novelística 
brasileira, vindo de uma tradição quase folclórica e correspondendo, mais 
do que se costuma dizer, a certa atmosfera cômica e popularesca de seu 
tempo, no Brasil. (CANDIDO, 2004, p. 22). 

 

 Sobre a versão brasileira do pícaro, Candido (2004) acrescenta que Leonardo 

Filho não assume totalmente as características do pícaro clássico: este, por 

exemplo, é um “largado no mundo”, que fica a mercê do destino e do abandono, o 

que não ocorre com a personagem de Memórias, já que não é abandonada pelos 

seus nem vive a solidão. Muito pelo contrário: os parentes e amigos de Leonardo 

demonstram preocupação com sua vida e carreira profissional, como atesta o 

seguinte excerto do romance: 

 

Como sempre acontece a quem tem muito onde escolher, o pequeno, a 
quem o padrinho queria fazer clérigo mandando-o a Coimbra, a quem a 
madrinha queria fazer um artista metendo-o na Conceição, a quem D. Maria 
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queria fazer rábula arranjando-o em algum cartório, e a quem enfim cada 
conhecido ou amigo queria dar um destino que julgava mais conveniente às 
inclinações que nele descobria, o pequeno [...] não fez nenhuma dessas 
coisas, nem também outra qualquer: constituiu-se um completo vadio, 
vadio-mestre, vadio-tipo. (ALMEIDA, 2001, p. 124-125). 

 

 A malandragem de Leonardo vem de berço, é própria do indivíduo e não 

gerada pelas circunstâncias da vida. Sua condição difere da do pícaro, pois, para 

este, segundo Candido (2004, p. 19-20), “[...] o choque áspero com a realidade [o] 

leva à mentira, à dissimulação, ao roubo e [...] a brutalidade da vida é que aos 

poucos o vai tornando esperto e sem escrúpulos, quase como defesa [...]”. Isto é, 

são as dificuldades vividas e a impossibilidade de mudanças que transformam o 

pícaro em um meliante. 

 Em Dois perdidos numa noite suja, por exemplo, os traços de Tonho e Paco 

podem ser comparados aos do pícaro espanhol. A começar pela condição de 

subempregados dessas duas personagens, que, tal qual o pícaro, vivem de uma 

ocupação irregular. Nessa comparação, pode-se dizer ainda que Tonho e Paco 

assumem um estado que beira à ociosidade, como se observa no seguinte 

fragmento: “Terceiro quadro: Tonho está deitado, Paco vai entrando. Senta-se na 

cama, fica olhando fixo para Tonho”. (MARCOS, 2003, p. 83). Segundo González 

(1994), na literatura picaresca o ócio funciona como ausência do trabalho produtivo, 

e, assim como o pícaro clássico, as personagens plinianas buscam o que simboliza 

as classes superiores, como o ócio, além de bens materiais e do poder.  

Por outro lado, Geremek (1995) informa que a ociosidade do pícaro é um 

meio de este adentrar em uma “vida antissocial”, em que a vagabundagem se torna 

um comportamento típico desse indivíduo. No excerto de Dois perdidos, transcrito no 

parágrafo anterior, já passada metade do primeiro ato, ainda se percebe a falta de 

qualquer iniciativa das personagens. Embora trabalhem como carregadores no 

mercado (atividade esta que causa extremo cansaço físico e exige descanso ao fim 

do dia), as ações “estar deitado” e “olhar fixamente” revelam certa ociosidade 

desses seres ficcionais, que permanecem em estado de estagnação diante das 

dificuldades que enfrentam, como a de encontrar um bom emprego, e a falta de 

expectativas, justificada na seguinte fala de Paco: “Bela merda. Estudar, pra 

carregar caixa”. (MARCOS, 2003, p. 74). Ao mesmo tempo, a acomodação desses 

seres ficcionais os afasta de qualquer convívio em sociedade, uma vez que ambos 

se isolam em seu quarto, pouco trabalham nem levam vida social ativa. 
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 Apesar de o pícaro espanhol caracterizar-se por sua ociosidade, ele é 

considerado um andarilho. “A viagem em busca do emprego é uma das motivações 

mais frequentes do picaresco [...]” (GONZÁLEZ, 1994, p. 211) e, no decorrer de sua 

peregrinação, o pícaro se envolve em diversas “aventuras”. Sobre migrações e 

viagens de negócio, Geremek (1995) afirma o seguinte: 

 

A peregrinação como condição existencial ou mesmo como etapa de 
adaptação à vida social teve seu papel nas sociedades tradicionais. De fato, 
precisavam viajar os comerciantes e mercadores, os especialistas de toda 
sorte, os padres, os aprendizes e os estudantes. [...] Os lugares próprios 
dessa cultura eram a estalagem e a praça do mercado, aos quais o “pessoal 
da peregrinação” se ligava em virtude de sua vida cotidiana e do interesse 
profissional. Essa situação reunia diversas profissões e ocupações, e 
aqueles que faziam da peregrinação sua profissão pareciam não respeitar 
as especializações profissionais e corporativas. (GEREMEK, 1995, p. 247). 

 

 No contexto dos séculos XVI e XVII, descrito na citação anterior, os vadios, 

junto aos viajantes, aproveitavam aquela ocasião e aplicavam seus golpes, como 

era o caso daqueles que diziam ter o dom da profecia (ciganos, cartomantes, 

adivinhos), uma vez que eram verdadeiros charlatões. Enquadram-se também como 

pícaros peregrinos os artistas mambembes (músicos, atores, contadores de 

histórias), não por serem trapaceiros ou ladrões, mas justamente por serem 

nômades e, portanto, não terem um paradeiro certo. 

 Incluídos nessa lista de artistas ambulantes estão os artistas de circo, que, 

igualmente ao pícaro, são vistos como seres marginalizados. Na obra teatral de 

Plínio Marcos, por exemplo, pode-se observar a marginalização dos circenses em 

peças como O assassinato do anão do caralho grande: 

 

Dona Ciloca – (Poderosa) Vamos, vagabundos. Acordem. Acordem. 
Canalhada. Vagabundos. Não sei onde o Nicanor, meu marido, estava com 
a cabeça quando deixou esses ciganos acamparem na cidade. Pra que 
queremos uma espelunca dessas por aqui? [...] Mal chegaram e já criaram 
aborrecimento, encrenca, confusão. [...] O Nicanor cedeu o terreno. Que se 
há de fazer? (MARCOS, 1996, p. 85-86). 

 

 Nessa fala da personagem Dona Ciloca, já se observa a maneira como ela vê 

os artistas do circo instalado na cidade. A esposa do prefeito refere-se a eles 

sempre com ofensas, salientando constantemente que esses “ciganos” estão ali de 

favor. Dona Ciloca abusa de seu poder de primeira dama, como atesta a rubrica da 
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fala transcrita, e tenta expulsá-los da cidade, o que, no fundo, é uma forma de 

colocá-los à margem da sociedade. 

 Ainda sobre a peregrinação do pícaro, Candido (2004) acrescenta que o 

espírito astucioso desse vadio está relacionado a seu dinamismo, na possibilidade 

de não se prender a um só lugar, deslocando-se em vários espaços. Por sua vez, 

em contraste com o pícaro, as personagens plinianas não se movimentam 

externamente; seu movimento é interno. Exemplificando: 

 

NINA – Antes de fazer besteira... Lembra que agora você vai ser pai. 
(PAUSA LONGA. ZÉ PARECE TER UM GRANDE CONFLITO INTERIOR. 
DEPOIS DE MUITO TEMPO, VIRA-SE DE COSTAS PARA NINA.) 
ZÉ – Nina... Você vai tirar esse filho. (MARCOS, 2007, p. 88; grifo meu). 

 

 Nesse trecho de Quando as máquinas param, nota-se que Zé nega, pela 

primeira vez, o nascimento de seu filho, após uma breve reflexão sobre sua vida. Tal 

negação se dá, como já comentado no capítulo anterior, devido ao estado de miséria 

em que o casal se encontra e que, na visão de Zé, não favorece o sustento de uma 

criança. Nesse movimento interior e reflexivo, a personagem tem seu caráter 

transformado: abandona a esperança por dias melhores e a alegria de ser pai, 

assumindo um espírito pessimista e até mesmo assassino, por desejar o aborto de 

seu filho. Sua relação com a esposa também se altera: na cena em questão, Zé vira-

se de costas para Nina, numa atitude que representa indiferença e desprezo. 

 Por fim, deve-se mencionar que a visão de mundo do pícaro aparece como 

elemento essencial no romance picaresco. Seu olhar sobre o que o cerca surge 

como uma “[...] espécie de aprendizagem, que amadurece e faz o protagonista 

recapitular a vida à luz de uma filosofia desencantada”. (CANDIDO, 2004, p. 20). 

Assim, o pícaro assume um “comportamento próprio”, e sua realidade choca-se com 

a da sociedade, provocando-lhe a conscientização de sua marginalidade. Cabe dizer 

que o mesmo acontece aos seres ficcionais plinianos, exemplificado pela 

personagem Zé, de Quando as máquinas param, que, como demonstrado 

anteriormente, ao se conscientizar de sua miséria, desiste da ideia de ser pai. 

 Tendo como base essas considerações sobre as figuras marginalizadas na 

literatura, pode-se notar a existência de elos entre o pícaro espanhol e as 

personagens de Plínio Marcos, os quais serão retomados e discutidos no decorrer 

deste trabalho. Logo, as informações referentes à picaresca, expostas até aqui, 
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constituem-se em mais um elemento da análise dos seres ficcionais de Plínio, sob a 

perspectiva da relação eu e o outro. 

 

 

2.3 DUAS PERSONAGENS, MUITOS CONFLITOS  

 

 

 Observando primeiramente a estrutura, Dois perdidos numa noite suja é 

dividida em dois atos, sendo que o primeiro se compõe de cinco quadros e o 

segundo de um único. Segundo Pavis (2011), a palavra ato vem do latim (actus = 

ação) e pode ser definida como a divisão de uma peça teatral que delimita o 

conjunto das ações dos seres ficcionais na trama. O quadro, por sua vez, como 

microestrutura do texto teatral, delineia o universo das personagens, dispondo-as no 

palco de forma a ressaltar os mínimos detalhes de seu caráter.  

 A importância da divisão estrutural de Dois perdidos se justifica pelas 

alterações comportamentais que Tonho e Paco sofrem durante as mudanças de 

quadros e atos, nos quais são revelados pouco a pouco o caráter dessas 

personagens. Nos quadros do primeiro ato, as ações, os desejos e a impotência de 

Tonho e de Paco são revelados a partir das rubricas iniciais e finais de cada quadro, 

as quais descrevem a forma como cada personagem aparece em cena. Como já 

mencionado, ora um, ora outro está sentado ou deitado na cama, isto é, as duas 

personagens, de acordo com a teoria aristotélica de que o ser ficcional assume sua 

identidade conforme suas ações, encontram-se em posições que podem demonstrar 

a passividade diante da marginalização e da ausência de qualquer possibilidade de 

mudança. 

 A imobilidade ou o ócio das duas personagens também acontece porque elas 

são impossibilitadas de realizar o que almejam quando se relacionam, uma 

impedindo a satisfação das vontades da outra. De início, os dois carregadores 

discutem por causa da gaita de Paco; este se mostra indiferente ao pedido de Tonho 

que, desejando dormir, solicita-lhe que acabe com o barulho. A partir dessa primeira 

oposição das vontades, percebe-se o embate entre as duas personalidades bem 

como a gama de conflitos, no decorrer da trama, gerados, em grande parte, pelo fato 

de uma personagem não aceitar a visão da outra. 
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 Além disso, conforme Mendes (2009), por não se enquadrarem em classe 

social privilegiada, Tonho e Paco mostram-se incapazes de encarar os problemas do 

mundo exterior, principalmente os financeiros, até mesmo quando encontram uma 

maneira fácil de ganhar dinheiro, por exemplo, no momento em que Tonho arruma 

um revólver e diz ter encontrado uma saída para conseguir algum dinheiro. 

Entretanto, no início do quarto quadro, ao ser questionado pelo companheiro sobre a 

venda da arma, Tonho responde desanimadamente que, por vontade própria, não 

saiu do quarto o dia inteiro.  

 Ao se enclausurarem em seu quarto imundo, demonstram insatisfação com o 

mundo que os cerca e tentam se proteger dele. Nesse sentido, aparece o isolamento 

de Tonho e Paco e, conforme as reflexões de Szondi (2011), esse confinamento da 

personagem dramática também caracteriza o drama moderno. 

 

A relação é distinta em numerosas obras da dramaturgia mais recente nas 
quais, por um ato dramatúrgico que precede o drama, as personagens são 
transportadas para uma situação de estreitamento que não lhes sendo de 
modo algum característica é, no entanto, o que possibilita sua entrada em 
cena. Obras que têm como palco uma prisão, uma casa trancada, um 
esconderijo, um posto militar isolado. (SZONDI, 2011, p. 99). 

 

 O confinamento, denominado como “estreitamento” por Szondi (2011), é 

necessário apenas quando for essencial à vida da personagem, que, embora presa 

a um espaço físico, é livre na relação com os demais confinados. Nesse sentido, o 

confinamento “estreita” as relações entre as personagens, como se vê nas tramas 

plinianas. 

 Na maioria das peças de Plínio Marcos, as personagens são limitadas a um 

só lugar onde acontece a ação, tornando-se vulneráveis a discussões e brigas, 

acarretadas pela proximidade desses seres ficcionais. Tome-se, como exemplo, a já 

citada Barrela: as personagens, confinadas em uma cela de cadeia, se veem 

obrigadas a conviver e a se relacionar com indivíduos, contra os quais disputam pela 

não privação de suas vontades.  

 Em Dois perdidos numa noite suja, o quarto onde Tonho e Paco estão 

confinados é descrito como um lugar de que emana decadência: 

 

Um quarto de hospedaria de última categoria, onde se veem duas camas 
bem velhas, caixotes improvisando cadeiras, roupas espalhadas etc. Nas 
paredes estão colados recortes, fotografias de time de futebol e de 
mulheres nuas. (MARCOS, 2003, p. 64). 
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 Nesse espaço que, a princípio, são apresentadas as personagens, e, a partir 

da apresentação do lugar onde elas vivem, começa-se a perceber o estado de 

pobreza e de marginalização em que se encontram. De acordo com Szondi (2011), o 

meio é apenas uma situação e não um elemento determinante das ações do ser 

ficcional. Assim, o indivíduo é exposto em sua busca pelas relações subjetivas, 

defrontando-se com um mundo que lhe parece estranho. Para o autor (2011), a 

personagem conscientiza-se de seu vazio interior, na agonia de estar confinada e de 

se relacionar de forma não amistosa com os demais confinados. 

 No caso de Dois perdidos, estar confinado nesse quarto representa para Paco 

e Tonho fugir e se esconder da marginalização que sofrem da sociedade. Além 

disso, tal espaço sugere uma arena, na qual ambos se relacionam em uma “luta” 

pela sobrevivência, da qual apenas um será o vencedor, o que realmente acontece 

quando Tonho elimina Paco. 

 Destarte, a divisão de um mesmo quarto pelos dois leva-os a se privarem de 

momentos seus. Por outro lado, esse cômodo serve como uma espécie de 

“confessionário” para as personagens, onde elas “confessam” uma à outra suas 

angústias e seus anseios, principalmente Tonho. Para Freire (2008, p. 49), “[embora] 

a superioridade física de Tonho tivesse ficado evidente, ele também demonstrava 

carência emocional, fazendo confissões sobre sua vida [...]”, o que revela a 

consciência dessa personagem no contato direto com o outro.  

 A partir do segundo ato, as personagens aparecem em cena de outra forma, 

após finalmente assaltarem os transeuntes do parque: saem do estado de 

acomodação e confinamento em que se encontravam no ato anterior. Tal mudança 

de comportamento se inscreve na explicação dada por Patrice Pavis, ainda no que 

se refere à divisão de uma peça de teatro em atos: o “[...] ato se define [...] quando 

há uma mudança notável na continuidade espaço-temporal, sendo a fábula cortada 

então em grandes momentos”. (PAVIS, 2011, p. 29). Tendo como base essa 

definição, observa-se que, no segundo ato de Dois Perdidos, além de um corte 

temporal na trama, há o deslocamento espacial das personagens, marcando uma 

reviravolta de suas ações. 

 Nesse momento, Tonho e Paco passam da passividade e do planejamento de 

ações à sua realização (assalto, partilha dos bens roubados, assassinato), tornando 

mais intensos e violentos os confrontos entre eles, como o que vivenciam ao repartir 

os objetos roubados. Tais embates são motivados, principalmente, pelo desejo de os 
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dois escaparem da condição marginal, sem que se importem com a vida e as 

necessidades do outro. No segundo ato da peça, duas realidades – ser e fazer – 

também se confrontam, e, como será demonstrado a seguir, tanto Paco como Tonho 

agem de forma contrária ao que dizem de si. 

 

 

2.3.1 Mocinho e bandido 

 

  

 Em suas primeiras falas, a personagem Tonho declara ser estudado e diz ter 

saído do interior a fim de melhores oportunidades: “Só preciso é ganhar uma grana 

pra me ajeitar um pouco [...] Fiquei assim porque vim do interior. Não conhecia 

ninguém nessa terra, foi difícil me virar. Mas logo acerto tudo”. (MARCOS, 2003, p. 

74); contudo, ao se instalar na cidade grande, Tonho se envolveu em uma vida 

marginal, devido às suas dificuldades financeiras. Tomando como base essa sua 

estada na cidade, logo se percebe que seu perfil se relaciona ao do pícaro, pois  

 

[a] cidade é o espaço das relações humanas adequadas e até necessárias 
para o picaresco. Fora da cidade, o pícaro desaparece [...]. Ele é um modo 
de existência numa cidade grande e populosa, preferentemente uma capital, 
que permita o comportamento irregular ao facilitar o anonimato, os 
deslocamentos e o encontro de vítimas. Não é a cidade a origem do pícaro, 
porém ela é seu centro de atração, pois nela encurtam-se as distâncias 
sociais. (GONZÁLEZ, 1994, p. 74). 

 

 Os grandes centros urbanos são próprios para as ações fraudulentas da 

personagem picaresca e de Tonho: ao vir para a cidade, passa a cometer delitos e 

tem seu caráter transformado. A condição de desempregado e a falta de 

perspectivas o levam a atitudes extremas, tais como roubo e assassinato, o que 

permite nova relação entre Tonho e o pícaro, já que este, como afirma González 

(1994, p. 54), “[...] não seria um aventureiro, mas um homem que, devido à crise, 

perdeu sua estabilidade; seu objetivo seria recuperar essa estabilidade e abandonar 

a vida picaresca [...]”. Assim como acontece ao pícaro, Tonho se desestabiliza 

socialmente; porém, antes de se envolver em seus crimes, ele tenta de todas as 

maneiras sair de forma honesta da situação de miséria, prova disso, cita-se 

novamente, aquela sua ideia de vender um revólver, a fim de obter algum dinheiro e 

se incorporar ao meio social. Tal como o pícaro, “[...] infringe as normas de 
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convivência social, mas, ao mesmo tempo, procura meios de entrar na sociedade 

[...]”. (GEREMEK, 1995, p. 214).  

 Por outro lado, as constantes humilhações que sofre, principalmente as de 

Paco, fazem com que Tonho se sinta inconformado com sua vida. Essa situação 

muito se assemelha à de Zé, de Quando as máquinas param, e, até mesmo, à dos 

catadores de papel de Homens de papel: indivíduos que, sem uma atividade formal 

e endividados, submetem-se a todo tipo de humilhações para o sustento financeiro e 

não se conformam com isso. Tonho lamenta a falta de uma ocupação que considere 

digna para si: “[...] Sou inteligente, podia ter uma chance. Não precisava viver nessa 

bosta como um vagabundo qualquer. Tenho que aturar até desaforo” (MARCOS, 

2003, p. 94), e observa-se sua revolta por se enxergar como sujeito que não se 

enquadraria naquela situação de miséria, nem suportar as dificuldades financeiras 

enfrentadas em seu cotidiano. 

 No que se refere à relação entre Tonho e Paco, pode-se dizer que ela é 

marcada por uma série de desentendimentos, de confrontos de pontos de vista, em 

acontecimentos, muitas vezes, banais. Essas personagens, assim como “[...] os 

viventes de Plínio Marcos, estão sempre agredindo e expondo[-se] a agressões e 

violências, numa permanente destruição”. (BLISKSTEIN, 1978, p. 122). Prova maior 

disso é o assalto que ambos planejam, o qual não rende bons resultados a eles 

devido ao modo como um quer se aproveitar do outro na partilha dos objetos 

roubados, como será analisado adiante. 

 Percebe-se que, na relação eu e outro, Tonho e Paco tentam apoiar-se um ao 

outro, mas isso não ocorre. Exemplificando: 

 

TONHO – Você podia me ajudar. 
PACO – Ninguém me ajuda. Por que vou te ajudar? 
TONHO – É só você me emprestar seu sapato. Eu arranjo emprego, depois, 
se eu puder fazer alguma coisa por você, eu faço. 
PACO – Eu, te emprestar meu sapato? Não tenho filho do seu tamanho. 
TONHO – É só um dia. 
PACO – Sai pra lá. Se vira de outro jeito. (MARCOS, 2003, p. 82). 

 

 O individualismo de Paco o faz negar qualquer ajuda ao companheiro de 

quarto, e atos como esse seu são um dos motivos que, aos poucos, levam essas 

personagens ao aniquilamento físico e moral: Paco morre e Tonho se torna 

assassino; condições estas resultantes da incapacidade de um conhecer o caráter e 

a formação sociocultural do outro, como nesta fala de Tonho, carregada de juízo de 
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valor sobre Paco: “Eu sou muito mais esperto e trabalho muito mais que você”. 

(MARCOS, 2003, p. 70). Nessa autoafirmação, Tonho se enxerga superior ao 

companheiro, devido à sua formação intelectual, portanto com maiores chances de 

arrumar um bom emprego e obter melhores condições financeiras.  

 Aliado a essa competitividade entre ambos, o modo violento de os dois 

agirem é resultado de um mundo em que muitos buscam apenas a realização de 

suas próprias vontades, por meio de atos ilícitos e sem a preocupação com o outro. 

Essas duas personagens, assim como grande parte dos seres ficcionais plinianos, 

são capazes das maiores atrocidades, rivalizando com outros indivíduos para 

conquistar o que tanto desejam. 

 Além da disputa pelo par de sapatos, outro fato agrava a relação entre os dois 

carregadores: Tonho é informado de que um trabalhador do mercado, apelidado de 

“Negrão”, está irado e à sua procura, por questões de trabalho.  

 

TONHO – O que é que você quer me avisar? 
PACO – O que o Negrão mandou te avisar, poxa. [...] 
TONHO – O que ele quer comigo? 
PACO – Ele mandou avisar que vai te dar tanta porrada, que é até capaz de 
te apagar. [...] Só sei que ele disse que você é muito fresco e que ele vai 
acabar com essa frescura. Que você é um cara que não aguenta nem um 
peido e que ele vai te ensinar a não se atravessar na vida dos outros. [...] 
Você tem medo do Negrão? 
TONHO – (Sem convicção.) Eu, não. (MARCOS, 2003, p. 76-77).  
 

 No diálogo acima, além de ameaçado de morte, como se percebe no sentido 

figurado do termo “te apagar”, Tonho tem sua masculinidade posta em dúvida 

quando agredido verbalmente de afeminado (“fresco”) e visto pelos demais como um 

indivíduo fraco (“não aguenta nem um peido”7). Sob essa perspectiva, Tonho 

contraria a visão de macho dominante, ligada a atos extremamente violentos, 

imagem esta que aparece na obra de Plínio Marcos como uma forma de se 

minimizar o sentimento de inferioridade provocado pela vida marginalizada das 

personagens. Desse modo, o sexo masculino é elevado a uma condição de poder, 

acima dos “fracos”, sobretudo em relação ao sexo feminino, como será observado 

nas demais peças em análise, nas quais há a presença de personagens femininas.  

                                                           
7
 Essa expressão exemplifica muito bem o chamado estilo hiperbólico, que, conforme Dias (1996), é o emprego 

figurado de palavras ou termos linguísticos que esbocem exagero, marca peculiar do discurso oral popular; 

nesse sentido, pode-se dizer que o estilo hiperbólico é uma constante na linguagem das peças de Plínio 

Marcos.  
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 Na produção do dramaturgo santista, ao se chamar um “valentão” de “fresco”, 

comete-se uma afronta terrível à sua masculinidade, já que, de acordo com Vieira 

(1994, p. 19), “[...] há um inegável desprezo pela figura do homossexual e, mesmo 

que uma personagem não o seja, xingá-lo de tal é um insulto imenso, a ponto de [...] 

fazê-lo descer alguns degraus numa escada de valores negativos [...]”. O 

homossexual, no universo pliniano, é visto pelos demais como um ser pervertido, 

inescrupuloso, cuja fraqueza iguala-se à da mulher. Destarte, na dramaturgia de 

Plínio Marcos, as personagens homossexuais tentam extinguir de todas as formas a 

imagem negativa da homossexualidade na sociedade, como se observará em 

Veludo, de Navalha na carne, e Giro, de O abajur lilás.   

 Ademais, além de defender sua masculinidade, Tonho rebate as acusações 

de Paco, enaltecendo-se como pessoa culta e civilizada e, por isso, avessa a atos 

violentos: 

  

TONHO – Você é tarado. Eu só quero um sapato novo. Não vou desgraçar 
ninguém. 
PACO – Não quer mulher? 
TONHO – Na marra, não. 
PACO – E você apanha de outro jeito? 
TONHO – Claro. Sempre apanhei. Lá na minha terra eu tinha uma 
namorada que era um estouro. 
PACO – Lá na sua cidade todo mundo é fresco como você. Aqui nunca te vi 
com mulher. 
TONHO – Natural. Quem é que vai querer namorar com um sujeito assim? 
Com um sapato que é uma droga? (MARCOS, 2003, p. 104). 

 

 Nessa discussão, novamente a questão sexual é colocada em pauta: Tonho 

passa a enxergar Paco como um “tarado” e novamente é visto por este como um 

“fresco”. Na visão de ambos, tais xingamentos condizem a desvios do caráter 

humano, confirmando a informação de Bliskstein (1978), na qual se atesta que, na 

dramaturgia de Plínio Marcos, o emprego de termos linguísticos que agridem a 

sexualidade dos indivíduos serve para destruir a identidade do outro.  

 Entretanto, a situação de Tonho se complica e ele passa a ser alvo das 

zombarias dos outros carregadores, principalmente, por não ser favorável à 

violência, como ilustra o diálogo seguinte:  

 

PACO – Homem de merda que você é. 
TONHO – Só porque não quero me pegar com o Negrão? 
PACO – Poxa, ele anda dizendo que você é fresco. Deixa barato, vai 
deixando. Um dia a turma começa a passar a mão no teu rabo, daí vai 
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querer gritar, mas já é tarde, ninguém mais respeita. (MARCOS, 2003, p. 
80; grifo meu). 

 

 Embora Tonho seja informado de que terceiros estão maldizendo de sua 

imagem, Paco é quem expõe as impressões que tem do companheiro, por meio de 

suas falas carregadas de agressividade, reduzindo cada vez mais a condição 

humana de Tonho, como na fala grifada acima, por exemplo, em que o termo “rabo” 

é utilizado de forma pejorativa e maliciosa por Paco.  

 A representação da malícia no discurso, explica Dias (1996), pode admitir 

leituras dúbias de um mesmo referente, ligadas a conotações sexuais, como se 

observa na dupla significação que a palavra “rabo” assume no contexto da fala 

supracitada: primeiramente, agredindo a honra moral de Tonho, numa referência à 

parte íntima deste, como meio de ridicularizá-lo, pois, conforme Bliskstein (1978), 

alcança-se a destruição da identidade dos indivíduos com a ridicularização das 

“partes tabus” do corpo humano; por outro lado, tal vocábulo se refere ao já 

mencionado estado de desumanização da personagem, pois, como se sabe, o rabo 

é membro constituinte do corpo dos animais. 

 Para provocar ainda mais, Paco passa a chamar constantemente o 

companheiro de quarto de “Boneca do Negrão”, o que faz Tonho consciente de que 

está sendo prejudicado por Negrão, quando afirma para si: “Esse negrão é a minha 

desgraça” (MARCOS, 2003, p. 108), já que se encontra impedido de continuar suas 

ocupações no mercado por causa desse homem. É por esse motivo que, embora vá 

contra seus princípios, Tonho decide colocar em prática o plano do assalto, a fim de 

obter um retorno financeiro, contrariando, assim, o que dizia anteriormente: “Não sou 

ladrão”. (MARCOS, 2003, p. 94). 

 A ideia de assaltar os namorados do parque revela o espírito articulador de 

Tonho, pois seu plano, além de ter sido muito bem arquitetado antes, imediatamente 

envolve Paco, como ilustra esta outra cena: 

 

PACO – Um assalto? 
TONHO – É. Um assalto. 
(Pausa. Os dois se olham fixo nos olhos.) 
PACO – Pode ser sua saída. 
TONHO – E sua também. 
PACO – Não estou no mato. 
TONHO – Não precisa da flauta? 
PACO – É... Isso é... [...]  
TONHO – Você topa? 
PACO – Topo! (MARCOS, 2003, p. 101). 
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 O fato de planejar o assalto faz com que Tonho demonstre seu estado 

desesperador por obter dinheiro e novos sapatos. Quanto ao envolvimento de Paco, 

pode-se dizer que Tonho, na relação com aquele, observou que seu companheiro de 

quarto, propenso a uma vida de crimes, aceitaria de qualquer forma ajudá-lo naquela 

empreitada. 

 Realizado seu plano, a princípio Tonho arrepende-se desse ato criminoso e 

reconhece que foi levado por sua desesperadora situação: “Eu estudei, Paco. Só 

tive aquela infeliz ideia do assalto porque precisava mesmo do sapato. Eu quero ser 

como todo mundo, ter um emprego de gente, trabalhar”. (MARCOS, 2003, p. 126). 

Ele, assim, aspira a um modelo não marginalizado de vida, em que conviva 

socialmente, tenha um emprego e viva no seio de sua família. De acordo com 

Dalcastagnè (2008, p. 86), esses valores perseguidos pela personagem “[...] estão 

de acordo com os princípios da classe média”, sendo estes, assim como sua 

autoafirmação de boa escolaridade, possíveis marcas indicadoras da superioridade 

de Tonho perante os demais marginalizados; contudo, seus crimes (assalto e 

assassinato) dissolvem todo o seu caráter. 

 Segundo Vieira (1994, p. 31), “[...] Tonho necessita de um simples par de 

sapatos para mudar seu destino. Vê-se obrigado a assaltar, e o gesto prende-o 

ainda mais à vida que desejava abandonar”. Além de suas necessidades financeiras 

e do ocorrido com Negrão, a convivência com as provocações e com a falta de 

companheirismo de Paco colabora para que as ações de Tonho demonstrem o lado 

violento de seu caráter. 

 Outra agravante que colabora para que Tonho assuma um comportamento 

irado é a má distribuição dos objetos roubados. Após discutir com Paco, Tonho 

aceita, dentre os itens do roubo, ficar apenas com o par de sapatos roubado, uma 

vez que sua pretensão era obter calçados novos. Porém, ao calçar seus sapatos, 

percebe que os mesmos não lhe servem, porque são menores que seus pés. Tal 

situação serve para que Paco acentue seu deboche: 

 

PACO – Pensa que vai embora? 
TONHO – Penso, não. Vou. 
PACO – Você não pode ir [...] 
TONHO – E por que não? 
PACO – Porque nós temos que ficar juntos. (MARCOS, 2003, p. 122). 
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 A constatação feita por Paco de que pertencem àquele mundo marginal, 

conotando a ideia de uma cumplicidade criminosa entre ambos, provoca mais 

desespero em Tonho, que passa a enxergar o outro como responsável por arrastá-lo 

à miséria financeira e humana, assim mata Paco, contrariando o que dizia sobre si 

mesmo, conforme Marcos (2003): “[...] não estou a fim de matar ninguém”. (p. 79) ou 

“Eu estudei, meu chapa. Não estou a fim de apodrecer na cadeia por causa de um 

desgraçado qualquer”. (p. 87). No entanto, ao tomar essa atitude extrema, Tonho 

assume de vez a condição marginal de que tanto desejava se livrar, já que o 

assassinato é uma contravenção que contraria os princípios morais da sociedade, a 

qual pune com a exclusão aqueles que desobedecem às normas sociais.  

 Cabe notar que, nesse momento, os conceitos aristotélicos de peripécia, 

reconhecimento e catástrofe, procedimentos próprios da tragédia grega 

conceituados no primeiro capítulo, aparecem em Dois perdidos: Tonho almeja 

sapatos novos e consegue-os, após realizar um assalto; com isso, vê seu objetivo 

alcançado, porém os calçados não cabem em seus pés. Esse acontecimento vem 

representar uma quebra inesperada na expectativa da personagem, provocando 

uma “reviravolta” na vida de Tonho e podendo ser considerado a peripécia da ação. 

 

TONHO – [...] Minha vida é uma merda, eu já não aguento mais. [...] Eu 
estudei, posso ser alguma coisa na puta da vida. Estou cansado de tudo 
isso. De comer mal, de dormir nessa joça, de trabalhar no mercado, de te 
aturar. Estou farto! [...] 
PACO – [...] Não gosta da sua droga de vida, se dane! Dá um tiro nos 
cornos e não enche mais o saco dos outros. [...] (MARCOS, 2003, p. 129-
130). 

 

No fragmento acima, o reconhecimento de sua situação e o inconformismo 

com sua marginalidade levam Tonho ao limite da tolerância: vendo castrada sua 

possibilidade de livrar-se da desgraça em que se encontra, finalmente mata Paco 

brutalmente. Esse acontecimento catastrófico é resultado da autoconscientização de 

Tonho, que passa a enxergar a própria vida, presa àquele contexto marginal, no qual 

a personagem se choca com uma realidade adversa. Em seu confronto eu e o outro, 

pode-se dizer que as situações humilhantes pelas quais passou, tais como os 

xingamentos de Paco, são as responsáveis pela sua autoconsciência, já que, de 

acordo com o pensamento bakhtiniano, “[...] tudo deve atingir o herói [= personagem] 

em cheio, provocá-lo, interrogá-lo, até polemizar com ele e zombar dele, tudo deve 
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estar [...] voltado para ele [...]” (BAKHTIN, 2008, p. 73), para que a 

autoconscientização corrobore na “construção da imagem” do ser ficcional.  

Conseguindo livrar-se definitivamente de Paco, Tonho toma os sapatos que 

pertenciam àquele e busca a chance de sair daquela realidade de extrema miséria. 

Antes, porém, é a principal vítima das agressões do companheiro de quarto e visto 

como covarde na óptica deste: “Quem mandou você afinar? Agora é dureza fazer a 

moçada pensar que você é de alguma coisa. Seu apelido lá no mercado agora é 

‘Boneca do Negrão’”. (MARCOS, 2003, p. 85). Quando se vê derrotado, seja pela 

dureza da vida, seja pela tensa relação com seu companheiro, assume o papel de 

dominador e expõe toda a sua frieza, quando ameaça Paco: “Vou acabar com você. 

[...] Prefere um tiro nos cornos ou um beliscão? Só que o beliscão vai ser no saco 

com o alicate. E, enquanto eu aperto, você vai ter que tocar gaita”. (MARCOS, 2003, 

p. 133). O espírito zombador, antes incorporado por Paco, agora faz parte do caráter 

perverso de Tonho, que de oprimido transforma-se em opressor daquele que pode 

ser considerado seu inimigo. 

 A partir do momento em que consegue o almejado, Tonho passa a se 

considerar o dono da situação, como mostra sua última fala, em tom de vitória e 

deboche: “Eu sou o Tonho Maluco, o Perigoso! Mau pacas!” (MARCOS, 2003, p. 

134), imitando a mesma fala de Paco, proferida antes com sarcasmo, como se 

passasse a admirar o modelo criminoso que este tanto gostava de ostentar; todavia, 

diferentemente de Paco, Tonho realmente comete seus delitos. 

 Curiosamente, o significado do apelido Tonho no Dicionário de nomes 

próprios (2014), pode ser relacionado a essa mudança de caráter da personagem. 

Tonho é uma forma diminutiva do nome Antonio, tendo este o seguinte significado: 

“Mesmo com origem obscura, é possível que o nome Antônio tenha surgido do 

latim Antonius, que significa ‘valioso, inestimável, digno de apreço’". (SIGNIFICADO, 

2014, [s.p.]). De certa forma, o significado de Antonio pode se referir à identidade 

que Tonho assume durante a trama, quando se engrandece dos predicados que 

possui, enxergando-se como um ser cujos atributos morais e profissionais superam 

os de Paco. Porém, acaba revelando uma imagem que contradiz isso, e, de Antonio 

(nome social) passa a Tonho (nome marginalizado), alcunha esta que supõe a 

minimização de suas qualidades. 

 Além do mais, a inversão do caráter das personagens em Dois perdidos numa 

noite suja retoma as reflexões aristotélicas acerca dos caracteres da personagem: 
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são suas ações que determinam quem ela é. Segundo Pavis, (2011), a personagem 

teatral é um agente que se revela durante as intrigas “encadeadas” da peça, como 

acontece com os dois carregadores do mercado, que se apresentam brutais um com 

o outro, em diversos momentos. No caso de Tonho, inicialmente contrário a atos 

violentos, ele chega ao ápice da maldade quando resolve assaltar pessoas e depois 

assassinar Paco. Consciente de seus crimes, ele se torna um bandido e perde-se, 

como sugere o título da obra, no mundo em que tanto evitara mergulhar – o da 

marginalização e do crime. 

  

 

2.3.2 Paco Maluco, o Perigoso 

 

 

 As primeiras características observadas em Paco demonstram que ele é um 

sujeito analfabeto, pretensioso e que sempre humilha seu companheiro de quarto. A 

maioria das falas e ações de Paco é carregada de desprezo e até mesmo repulsa 

por todos que possam impedir a realização de suas vontades. Diz ter vivido em um 

asilo, nunca se refere às suas origens e almeja ser gaitista. 

 

Mas, quando aprender gaita, adeus, mercado. Dou pinote. Me largo na vida 
de novo. Não quero outra coisa. Só ali no come-e-dorme. Pelos bares, 
enchendo a caveira de cachaça, às custas dos trouxas. Você precisa ver, 
seu. Arrumava cada jogada! Sentava na mesa dos bacanas. Bebia, bebia, 
bebia, tocava um pouquinho só e metia o olho na coxa da mulherada. Era 
de lascar. Poxa, vida legal eu levava. (MARCOS, 2003, p. 91-92). 

 

 Por essa fala, percebe-se a importância que Paco dá a uma vida boêmia, sem 

se preocupar com família, trabalho formal ou outras tarefas vitais do ser humano, o 

que demonstra seu comportamento de indivíduo livre das convenções sociais. 

Relacionado a isso, no Dicionário de nomes próprios (2014), o apelido Paco é um 

diminutivo de origem espanhola do nome Francisco, que: “Tem origem no 

latim Franciscus, que veio do germânico Frank, que quer dizer ‘franco’ [...]. Franco 

significa ‘livre’ [...]”. (SIGNIFICADO, 2014, [s.p.]). Nesse sentido, pode-se dizer que o 

significado do nome Francisco tem a ver com as atitudes de Paco, já que este 

prioriza sua liberdade, mas, por outro lado, seu apelido, da mesma forma que a 

alcunha Tonho, conota sua condição marginal. 
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 Apesar de se igualarem quanto à precariedade de vida e à vontade de sair da 

marginalidade em que se encontram, percebe-se, por meio de suas falas e ações, 

que Paco e Tonho têm comportamentos e expectativas de vida distintas: este, ao 

contrário daquele, deseja trabalhar honestamente, visando à carreira de funcionário 

público, e sempre preocupado com seus pais, como se observa a seguir: 

 

TONHO – [...] Poxa, se eu faço uma besteira qualquer, minha mãe é que 
sofre. Ela já chorou paca no dia que saí de casa. [...] Mas minha cidade não 
tem emprego. Quem quer ser alguma coisa na vida tem que sair de lá. Foi o 
que fiz. [...] Vou voltar, mas só quando me aprumar na vida. 
PACO – Então nunca mais vai ver sua coroa. 
TONHO – E por que não? 
PACO – Não força a paciência. Você nunca vai ser alguém. [...] Aqui você 
só vai entrar bem. (MARCOS, 2003, p. 80-81; grifo meu).  

 

 Em sua relação com o outro, Paco tenta eliminar por meio de sua visão de 

mundo ruim as expectativas de Tonho (exemplificado no grifo da citação acima), por 

isso, como tentativa de resolução das dificuldades que enfrentam, tenta induzir o 

companheiro a cometer atos violentos, sugerindo-lhe, por exemplo, que pratique um 

assalto: “Você tem um berro, os outros têm sapato. [...] Tem a faca e o queijo na 

mão e não sabe cortar. Poxa, já vi muito cara louco, mas você é o rei. Quero que se 

dane!”. (MARCOS, 2003, p. 96). Nessa fala, Paco demonstra um ponto de vista seu: 

a violência como a única saída para os problemas das duas personagens; ideia 

negada a princípio por Tonho, mas logo este acata as provocações do outro, porque 

se autoconscientiza de sua situação.  

 Ainda sobre a fala de Paco no parágrafo anterior, o uso do termo “louco” 

antecipa o estado em que as personagens se encontrarão até o final da trama. Em 

outros momentos, Tonho também chama Paco de “louco”, o que remete à perda da 

razão das personagens. 

 

[A loucura] também aparece no texto Dois perdidos numa noite suja. Desta 
vez o autor cria em Paco um alienado fantástico, porque a ação não 
denuncia, pela obviedade, o seu estado patológico. O comportamento 
antissocial de Paco não é apenas resultado de sua vida miserável, mas 
também efeito da psicopatia que sofre. E são diversas as pistas que 
conduzem a esta conclusão [...] No fim do texto, Tonho também 
enlouquece. (VIEIRA, 1994, p. 17-18). 

 

 Pode-se dizer que a irracionalidade de Tonho e de Paco não só os afasta 

ainda mais do convívio social como também da condição de seres humanos, e, 
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conforme explicado nas páginas anteriores deste capítulo, a desumanização do 

indivíduo está ligada à sua marginalidade, iniciando neles um processo de 

animalização, como consequência da loucura que gradativamente sofrem no 

decorrer da trama. 

 Nota-se que, para essas personagens, a loucura está associada à violência, 

como atesta a visão que Paco tem de si: “Com Paco Maluco, o Perigoso, você tem 

que ter cuidado ou cai do burro. Vou te dar uma colher de chá, mas abre o teu olho. 

Se folgar, leva ferro”. (MARCOS, 2003, p. 116). Desse modo, a não razão em Tonho 

e Paco faz com que duelem feito feras, demonstrando intolerância recíproca, como 

ilustra a seguinte cena: 

 

PACO – De manhã, quando saio rápido com meu sapato novo e você 
demora aí forrando sua droga com jornal velho, deve ficar cheio de bronca. 
[...] (Gargalha.) Por isso é que você é azedo. Coitadinho! Deve ficar uma 
vara quando pisa num cigarro aceso. (Paco representa uma pantomima.) Lá 
vem o trouxão, todo cheio de panca. (Anda com pose.) Daí, um cara joga a 
bia de cigarro, o trouxão não vê e pisa em cima. O sapato do cavalão é 
furado, ele queima o pé e cai da panca. (Paco pega seu pé e finge que 
assopra.) Ai! Ai! Ai! (Paco começa a rir e cai na cama gargalhando.)  
TONHO – (Bravo.) Chega! 
(Paco aponta a cara de Tonho e estoura de tanto rir.) 
TONHO – Para com isso, Paco! 
(Paco continua a rir. Tonho pula sobre ele e, com fúria, dá violentos socos 
na cara de Paco. Este ainda ri. Depois, perde as forças e para; Tonho 
continua batendo. Por fim, para, cansado, ofegante, volta pra sua cama. 
Deita-se. [...]). (MARCOS, 2003, p. 71). 

 

 Nesse contexto de hostilidades, as atitudes de Tonho estão voltadas para a 

agressão física, como resposta às agressões verbais de Paco. Este, por sua vez, 

utiliza-se do deboche para atingir agressivamente seu companheiro. Nota-se que o 

tom debochado está aliado ao sentimento de superioridade de Paco, o que reflete o 

desejo dele em se impor sobre o outro. 

 A brutalidade também se relaciona às zombarias da personagem, uma vez 

que as humilhações e os xingamentos proferidos por esta ferem profundamente a 

moral de Tonho. Esse menosprezo pelo outro, arraigado no caráter de Paco e 

manifestado pelo deboche deste, remete à seguinte observação de González (1994, 

p. 73-74): “O pícaro parte, assim, para a agressão, que frequentemente assume a 

forma de vingança. [...] Uma forma de agressão na picaresca é a burla, que deriva 

no riso, mas num riso desumano e insolidario [...]”. Semelhante ao pícaro espanhol, 

como descrito por González (1994), Paco agride porque tenta se vingar de todos 
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aqueles que o marginalizam e, no choque com aquela realidade cruel, não conhece 

a solidariedade nem pratica atos afetuosos.  

 Na relação de Paco e Tonho, como dito anteriormente, percebe-se que a 

ausência de qualquer traço fraterno agrava a rivalidade entre os dois, principalmente 

por parte de Paco, que defende sua forma de agir da seguinte maneira: “Não dou 

arreglo. Mesmo que possa, não dou bandeja pra sacana nenhum. Nunca ninguém 

me deu nada. [...] Você acha que alguém dá alguma coisa de graça pra alguém?”. 

(MARCOS, 2003, p. 99). As palavras do ex-flautista apontam para a sua condição 

marginalizada, quando diz não receber auxílio de ninguém, e demonstram 

novamente sua visão negativa de mundo, segundo a qual é impossível uma relação 

tranquila entre indivíduos, sendo cada um por si. A partir desse seu ponto de vista, 

Paco intensifica sua agressividade verbal contra aquele com quem se relaciona no 

decorrer da peça:  

 

PACO – Você é um trouxa. 
TONHO – Você não tem nada que ver com a minha vida. 
PACO – Afinou como uma bicha. Poxa, que papelão! 
TONHO – Papelão, não. Bati um papo com o negrão, ficou tudo certo. 
PACO – Você é que acha. 
TONHO – O negrão está legal comigo. Até tomamos umas pinguinhas 
juntos. 
PACO – Muito bonito pra sua cara. O sujeito te cafetina, você ainda paga 
bebida pra ele. Você é um otário. [...] 
TONHO – [...] Foi pra evitar briga. Eu estudei, não preciso me meter em 
encrenca. (MARCOS, 2003, p. 83-84). 

 

  Denegrindo a imagem do outro, Paco também revela como ele enxerga o 

companheiro de quarto. De acordo com Candido e Prado (2009), o embate 

provocado pela visão que Paco tem de Tonho e vice-versa vai delineando novas 

características dos dois. Como se vê, o primeiro julga a personalidade de Tonho, 

insultando-o com termos pejorativos, como “trouxa”, “bicha” e “otário”, uma vez que 

se mostra inconformado com o fato de o companheiro ter resolvido pacificamente 

seu problema com Negrão, dizendo-se contrário àquele modo de agir: “[...] se um 

cara começa a dizer pra todo mundo que eu sou fresco e os cambaus, eu ferro o 

miserável. Comigo é assim. Pode ser quem for; folgou, dou pau [...]”. (MARCOS, 

2003, p. 78).  Assumindo-se como “machão”, Paco acredita que tal condição 

possibilite sua superioridade diante o outro no mundo degradado em que vive, por 

isso humilha e despreza aqueles que ele julga os mais fracos. Como justifica Vieira 

(1994), no universo machista enfocado por Plínio Marcos, a exposição da força bruta 
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e a agressão à honra do outro são os dois elementos que caracterizam os “machos 

dominantes”, para se ajustarem ao meio social. 

 Outro ponto divergente entre Paco e Tonho é a imagem que têm de Negrão, 

figura que motiva os anseios e as ações dos dois carregadores. Enquanto Tonho, 

como observado anteriormente, enxerga tal sujeito como mau elemento, Paco 

considera esse mesmo indivíduo de outra forma:  

 

PACO – [...] Poxa, aquele negrão é cheio de chaveco. [Ele] dá uma sorte 
bárbara. Sempre tem um cara dando moleza pra ele. Arrumou você pra 
cafetinar... e hoje o filho da puta me levou no bico. Dei toda a ficha do 
assalto pro desgraçado e ele não me deixou ir junto. Vai levar aquela besta 
do Carocinho, um miserável que não é de coisa nenhuma. [...] Disse que eu 
sou muito porra-louca. [Aquele] Carocinho vai entrar bem comigo. Não tinha 
nada que botar o nariz nessa jogada. 
TONHO – Você é metido a malandro, mas todo mundo te leva. (MARCOS, 
2003, p. 107). 

 

 Nesse momento da trama, percebe-se que, mesmo sendo enganado, Paco 

nutre uma espécie de idolatria por Negrão, como se este fosse um modelo de 

contravenção a ser seguido. Isso porque, na visão de Paco, Negrão é o exemplo 

ideal de homem, o típico machão violento e sem escrúpulos, que utiliza a 

agressividade para exercer o poder sobre o outro. 

 Nesse sentido, Lima (1999, p. 17) explica que “[...] é da violência que se vale 

o homem para manter o poder ou o que talvez julgue ser o seu direito de domínio”; 

tal afirmação justifica a admiração de Paco pela perspicácia e valentia de Negrão, 

pois, vivendo na miséria e dela não conseguindo se livrar, Paco encontra na 

imposição de poder a garantia de se sentir moralmente acima do outro e amenizar 

seus problemas. 

 Embora seu caráter seja visto por Tonho como o de pessoa presunçosa e 

ingênua, a visão que Paco tem de si mesmo é percebida quando planeja o assalto 

com seu companheiro de quarto. Empolgado com o plano, Paco passa a se 

considerar uma “celebridade” criminosa, vislumbrando, na sua ingenuidade, um 

futuro promissor na bandidagem: “Eu sou Paco. Cara estrepado. Ruim como a peste 

[...] Minha fuça vai sair em tudo que é jornal. Todos vão se apavorar de saber que 

Paco, o Perigoso, anda solto por aí [...] Se folgar, leva ferro”. (MARCOS, 2003, p. 

116). Essa autoafirmação mostra que Paco, almejando ter seu retrato nos jornais, 

deseja no fundo ser reconhecido socialmente, mesmo que de forma negativa. 
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 Nos momentos decisivos da peça, após praticarem o assalto, os dois 

carregadores passam à partilha dos bens roubados:  

 

PACO – Metade da grana pra cada um. Relógio, isqueiro, caneta e carteira, 
pra mim. Pulseira, anel, broche e cinta pra você. Topa? 
TONHO – O brinco pra você, o sapato pra mim. 
PACO – Não! Um brinco pra você, outro pra mim. Um pé de sapato pra 
você, outro pra mim [...] 
TONHO – Não seja burro. O que é que vou fazer com um pé de sapato? [...] 
O sapato é meu. Eu já falei mais de mil vezes. Eu só entrei nesse assalto 
por causa dele e vou ficar com ele. (MARCOS, 2003, p. 121). 

 

 Movido pela ambição e pelo egoísmo, Paco exige sua parte no roubo, o que 

faz aumentar a rivalidade com Tonho. Finalmente, após aceitar todos os objetos 

roubados, em troca do par de sapatos, Paco humilha ainda mais Tonho: “Olha, pega 

os brincos pra você. [...] Quando for sair de brinco, avisa. Quero ver a bichona toda 

enfeitada. Vou morrer de rir”. (MARCOS, 2003, p. 122). Como analisado neste 

capítulo, diante dessas afrontas e totalmente sem expectativas, Tonho revela 

gradativamente sua personalidade violenta. Destarte, pode-se dizer que sua 

identidade se forma a partir da relação conflitante com o outro.  

 Na visão de Tonho, Paco é um obstáculo que impede a realização de seus 

anseios, e isso o desestrutura moral e socialmente. Nesse momento, há, portanto, 

uma inversão de comportamento das duas personagens: Paco comporta-se, durante 

toda a trama, como um delinquente, capaz das maiores atrocidades com os demais 

indivíduos, como demonstra esta sua fala sobre a abordagem às vítimas do assalto: 

“Se eles espernearem, dou uma paulada na cabeça do desgraçado. [...] Dou uma na 

cuca do cara e fim. Calam o bico na hora”. (MARCOS, 2003, p. 110). Porém, Paco 

fica à mercê da esperteza de Tonho, temendo-o e suplicando-lhe para que poupe 

sua vida, como atesta esta sua fala desesperada, quase no desfecho do enredo: 

“Poxa, Tonho, não faz isso comigo. Poxa, Tonho! Pelo amor de Deus! Não faz isso 

comigo!” (MARCOS, 2003, p. 133). Nesse sentido, passa da condição de agressor à 

de agredido, por ser enganado, humilhado e executado por conta de seu único bem 

material, o par de sapatos. 

 Essa inversão de identidade (agressor/agredido) de Tonho e Paco revela que 

ambos vivem aterrorizados, respectivamente, pela marginalização e pela morte. “O 

terror, por sua natureza, ataca a individualização [...], ele desumaniza. Há uma perda 

da identidade individual”. (GOLOMB, 2008, p. 188). Desse modo, as duas 
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personagens sentem o terror de se perder socialmente e nada têm (nem material 

nem moralmente), conhecem apenas a violência como resposta a seus problemas e 

necessidades. 

  

 

2.4 DRAMATURGIA DOS OBJETOS 

 

 

 Considerando o objeto de cena como parte integrante da cenografia teatral, 

Peacock (1968, p. 222) diz que “[a] imagística do cenário e outros elementos cênicos 

pode, como todas as imagens da arte, deslocar a ênfase figurativa, e assumir 

funções puramente, ou ao menos principalmente, expressivas ou simbólicas”. Nessa 

afirmação do teórico (1968), a função do objeto cênico transgride as convenções 

utilitárias deste, que adquire outras significações ou outros sentidos na trama teatral. 

Seguindo o mesmo raciocínio, Guinsburg et al (2009) informa que, sobretudo no 

teatro contemporâneo, são dadas novas dimensões ao objeto cênico, o qual pode se 

converter em elemento actante (personagem), lúdico ou simbólico. 

 Segundo Peacock (1968), na dramaturgia e em outras formas literárias, os 

objetos considerados como símbolos têm a função de referenciar imagens ou 

sentimentos. “Os símbolos são agentes de intensificação poética quando funcionam 

como focos de sentimentos, ou de um grupo de ideias e sentimentos mutuamente 

ligados, sendo que varia muito a densidade de tal simbolismo”. (PEACOCK, 1968, p. 

287). Desse modo, os símbolos são historicamente condicionados e adquirem 

significação diferente conforme o contexto em que são utilizados; no teatro, são 

elementos que representam metaforicamente a realidade das personagens, como 

acontece nas peças em análise, nas quais os objetos deixam de representar o que 

realmente são e seus significados são ampliados.     

 Como observado na introdução deste trabalho, as três peças teatrais em 

análise chamam a atenção devido ao enredo destas girar em torno de simples 

objetos: um par de sapatos (Dois perdidos numa noite suja), uma navalha (Navalha 

na carne) e um abajur (O abajur lilás). Além disso, percebe-se que a caracterização, 

as ações e as relações das personagens dessas peças também são associadas a 

tais objetos, que assumem uma simbologia nas tramas plinianas.  
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 Em Dois perdidos numa noite suja, por exemplo, o conflito central é 

desencadeado por um par de sapatos novos arranjados por Paco. Como a 

procedência de tais sapatos é duvidosa, Tonho passa a desconfiar do outro, 

considerando-o um ladrão. Paco nega o roubo: “(Bem nervoso) Eu não roubei! [...] 

(Começa a chorar.) Não roubei! Poxa, nunca fui ladrão! Nunca roubei nada! [...] Juro 

que não roubei!”. (MARCOS, 2003, p. 69). Embora os dois neguem qualquer 

possibilidade de assaltar alguém, essas palavras de Paco são contrariadas por suas 

atitudes, principalmente quando resolve assaltar as pessoas no parque da cidade, 

em parceria com o colega de quarto. Apesar da contestação moral de Tonho: “O 

crime não resolve” (MARCOS, 2003, 95), as personagens não encontram alternativa 

mais viável para a solução de seus problemas. 

 Passando a uma análise da simbologia do sapato, Chevalier e Gheerbrant 

(1996, p. 801) destacam que tal objeto simboliza a posse de bens materiais: “[...] 

antigamente era costume em Israel [...], para validar o negócio, um tirar a sandália e 

entregá-la ao outro [...] Assim, o calçado torna-se o símbolo do direito de 

propriedade”. Além dessa simbologia, os autores (1996) informam que o sapato 

também é símbolo de identificação. Tais representações desse objeto relacionam-se 

à sustentação social do sujeito e sua força interior perante os outros, exatamente o 

que Tonho e Paco buscam. Sem o par de sapatos, essas personagens têm a 

identidade perdida, como exposto anteriormente, nem podem adquirir dinheiro ou 

outros bens, sentindo-se acovardadas diante de suas dificuldades, como mostra a 

seguinte fala de Tonho: 

 

TONHO – Eu só preciso de um sapato. Uma boa apresentação abre as 
portas. Se eu tivesse sorte de me ajeitar logo que cheguei, a essas horas 
estava longe daqui. Mas dei azar. O sapato estragou. Eu não tenho 
coragem de ir procurar emprego com essa droga nos pés. Tenho que 
desafogar aqui no mercado. [...] Vou me aguentando. Um dia me firmo. 
(MARCOS, 2003, p. 81).  

 

 Como já citado neste capítulo, os dois carregadores acreditam que somente 

esse par de sapatos lhes possibilite a salvação, a vida decente e o poder sobre o 

outro; ou seja, os sapatos novos são, no texto, uma metonímia8 da vida a que tanto 

                                                           
8
 Ceia  e p ega o segui te o eito pa a esse te o: Co siste, assi , a a pliaç o do ito de 

significação de uma palavra ou expressão, partindo de uma relação objetiva entre a significação própria e a 

figurada. [Presta-se] a desta a  a uilo ue, u  dete i ado o texto,  esse ial o o eito desig ado . 
([s.p.]). Como em Dois perdidos numa noite suja, em que os sapatos adquirem valor essencial à vida das 
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Tonho e Paco aspiram. Como observa Paranhos (2011), a rivalidade entre essas 

duas personagens pelo par de sapatos se acentua porque acreditam que esses 

calçados sejam a condição elementar para sua ascensão social, para sua entrada 

em um mundo melhor que o vivido por elas. 

 

Se eu tivesse boa roupa, você ia ver. Nem precisava tanto, bastava eu ter 
um sapato [...] Eu só dependo do sapato. Como eu posso chegar em algum 
lugar com um pisante desses? Todo mundo, a primeira coisa que faz é ficar 
olhando para o pé da gente. Outro dia, me apresentei para fazer um teste 
num banco que precisava de um funcionário [...] O sujeito que parecia ser o 
chefe bateu os olhos em mim, me mediu de cima a baixo. Quando viu o 
meu sapato, deu uma risadinha, me invocou. Eu fiquei nervoso paca. Se 
não fosse isso, claro que eu seria aprovado. (MARCOS, 2003, p. 74). 

 

 Nessa fala de Tonho, nota-se sua preocupação pela aparência ao queixar-se 

das suas roupas e, principalmente, dos seus sapatos velhos. Enxergando-se como 

um maltrapilho, ele se difere nesse ponto da descrição que Geremek (1995, p. 241) 

faz à figura do vagabundo, cuja miséria “[...] livrara-o da preocupação de ter uma 

roupa decente, um aspecto digno, de seguir as exigências da moda [...]”. Portanto, 

Tonho não aceita igualar-se a sujeitos marginalizados, a começar pelos seus trajes, 

uma vez que pretende se incluir à sociedade, mas esta, na visão de González 

(1994), considera a roupa como elemento determinante da “presença social” do 

indivíduo, exigência que essa personagem tem dificuldade de cumprir. 

 Por sua vez, Paco se gaba de seu par de sapatos novos, objeto almejado por 

Tonho e fruto das desavenças entre os dois, como se observa no trecho seguinte: 

 

PACO – Veja lá, Boneca do Negrão! Não folga comigo, não. Já tenho 
bronca sua porque inveja o meu sapato. Se me enche o saco, te dou umas 
porradas. Depois, não adianta contar pro teu macho, que eu não tenho 
medo de negrão nenhum. 
TONHO – Cala essa boca! [...] 
PACO – Não sou que nem você que seca o sapato dos outros. 
TONHO – Eu não seco nada. 
PACO – Vive invejando meu pisante. [...] Você se invoca comigo todo dia 
por quê? Inveja! (MARCOS, 2003, p. 85-86). 

 

 A posse de tais calçados leva Paco a se sentir em vantagem à situação 

marginal de Tonho, visto agora como um invejoso pelo outro. Segundo Dalcastagnè 

(2008), a inveja é própria dos seres marginalizados e desperta neles a 

                                                                                                                                                                                     

personagens: deixam de ser uma simples peça de vestuário e passam a iconizar uma necessidade vital a Tonho 

e Paco. 
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autoconsciência, porque tal sentimento liga-se à “vontade de possuir”, necessidade 

patológica dos mais pobres em se equiparar economicamente às classes mais altas. 

Entretanto, Tonho diz não invejar os sapatos do companheiro, mas, ao se defrontar 

com a realidade em que está inserido, toma consciência de que precisa dos mesmos 

para se estabelecer social e financeiramente.    

 Para Bakhtin (2008), é no conflito entre a realidade da personagem e o 

mundo exterior que a autoconsciência do ser ficcional se aprofunda, levando-o a 

revelar sua identidade e sua concepção de mundo. Em Dois perdidos numa noite 

suja, as personagens Tonho e Paco acreditam que, se adquirissem sapatos novos, 

poderiam traçar novos rumos em suas vidas e se conscientizam disso. Disputar tais 

sapatos é uma forma de as personagens adentrarem “[...] no jogo de luta mortal por 

valores falsos, que é a característica básica de Dois perdidos numa noite suja”. 

(MICHALSKI, 1980, p. 2). Assim, o desejo por aqueles calçados faz com que Tonho 

e Paco vislumbrem a possibilidade de escapar da marginalidade, o que seria a 

transformação radical de suas vidas. Porém, os dois contrariam as convenções 

sociais e se mostram indivíduos que conhecem apenas os meios ilícitos e violentos 

como medidas reparadoras às suas necessidades, exemplo disso é a visão que 

Tonho passa a ter sobre a ideia do assalto: “É minha saída. [...] Não gosto disso. Só 

vou entrar nessa porque não vejo outro jeito de me arrumar”. (MARCOS, 2003, 101). 

 Cabe notar que outros objetos presentes na peça também podem se 

relacionar à caracterização e às ações das personagens: após o assalto, Tonho e 

Paco contabilizam os bens “adquiridos”, dentre eles estão um anel, um brinco e um 

cinto9. Segundo Chevalier e Gheerbrant (1996), tais objetos simbolizam um elo, um 

vínculo entre duas partes, em uma relação de submissão. Essa representação 

transposta para Dois perdidos é percebida justamente quando as personagens, em 

comum acordo, decidem se aliar e praticar o assalto; no entanto, os dois 

carregadores se desentendem – quebram a aliança entre si – e um torna-se 

submisso ao outro. Como já observado, Tonho torna-se o agressor, e, conforme 
                                                           
9
 Outro objeto que aparece na trama é a gaita de Paco. Levando em consideração a breve simbologia dos 

instrumentos musicais de sopro, Chevalier e Gheerbrant (1996) esclarecem que, nas antigas civilizações, tais 

objetos estavam associados às narrativas de caráter divino, nas quais os detentores de tais instrumentos eram 

vistos como seres superiores aos demais indivíduos. Desse modo, pode-se relacionar essa simbologia à 

pretensão de Paco, uma vez que possuir uma gaita ou almejar uma flauta confere a essa personagem o desejo 

de estar acima dos outros homens, com o intuito de, simplesmente, tornar-se livre do estado de marginalidade 

em que se encontra. Além disso, considerando-se o sentido figurado na linguagem popular para a palavra gaita 

(= dinheiro) e para a expressão levar a vida na flauta (= desfrutar a vida), obtém-se o que tanto Paco deseja 

para si, uma vida com regalias e sem preocupações ou responsabilidades.   
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Ginzburg (2013), tal condição se deve à não aceitação de perda do sujeito, que 

passa a rejeitar sua realidade, e a travar um embate com os demais indivíduos. Essa 

situação descrita pelo estudioso (2013) acontece a Tonho, já que este não suporta 

perder suas expectativas por uma vida melhor, e, intolerante à sua realidade 

imediata – a marginalidade –, tortura Paco. 

  

TONHO – Tudo pra mim. O brinco pra você. 
(Tonho joga o brinco em cima de Paco.) 
TONHO – Acabou sua malandragem. Bota essa droga na orelha!  
PACO – Poxa, Tonho... Isso é sacanagem. 
(Tonho encosta o revólver na testa de Paco.) 
TONHO – Não conversa e faz o que eu mando. 
(Paco põe o brinco.) 
TONHO – Agora anda pra lá e pra cá. Anda! É surdo, desgraçado? 
(Paco anda.) 
TONHO – Rebola! Rebola, filho da puta! 
(Paco anda rebolando. Está quase chorando.) 
TONHO – Bicha! Bicha sem-vergonha! Ria, bicha! Ria. (MARCOS, 2003, p. 
132-133). 

 

 No diálogo transcrito, Tonho humilha Paco com o brinco, e isso faz com que 

esse objeto passe a simbolizar o feminino. Como já observado anteriormente, Tonho 

era difamado pelo outro, sendo xingado com termos que feriam sua masculinidade, 

situação que agora se inverte quase ao término da peça. Essa inversão das ações 

das personagens se associa a outra simbologia do brinco: 

 

[O brinco], ao “morder a própria cauda”, cumpre um percurso que leva ao 
seu ponto de partida [...]. E, neste caso, [...] adquire um valor cíclico e 
simboliza o eterno retorno, em que alfa e ômega se reconduzem 
eternamente um ao outro: evoca o destino. (CHEVALIER e GHEERBRANT, 
1996, p. 434). 

 

 Esse “valor cíclico” citado acima pode se aplicar a Dois perdidos numa noite 

suja, pois, como se viu, Tonho adquire uma personalidade criminosa, dando 

continuidade a esse caráter antes assumido por Paco. Sendo assim, nota-se que 

Tonho permanece na marginalidade do início ao fim da peça, pois continua excluído 

socialmente, passando da condição de oprimido para a de opressor. 

 Com o assassinato de Paco, Tonho consegue se separar do indivíduo que 

tanto o atormentou e acaba roubando dele justamente o que poderia lhe devolver a 

humanidade perdida – o par de sapatos. Retomando a simbologia, Chevalier e 

Gheerbrant (1996, p. 801) acrescentam: “Nas tradições ocidentais, o calçado teria 

uma significação funerária: um agonizante está partindo [...], revela a morte”. 
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Considerando essa outra simbologia do sapato e a obsessão das personagens por 

tal objeto, pode-se dizer que, durante toda a peça, o par de calçados prenuncia a 

morte, sendo esta concretizada somente no final da trama. 

 Por outro lado, a morte de Paco acontece porque este não conhecia os limites 

do outro com quem se relacionava. Segundo Magaldi (1998), a relação de Tonho e 

Paco caracteriza-se pela “ausência de concessão”, já que esses seres não se 

auxiliam mutuamente nem prezam conveniências, como o empréstimo do sapato ou 

a divisão correta dos objetos roubados. Em suas relações, vivem uma “luta sem 

tréguas” e não medem as consequências para obter seus fins, nem que para isso 

seja necessário eliminar a existência do outro. 

 

   

2.5 MARGINALIZADOS EM NOVA YORK  

 

 

 Deve-se mencionar que a condição marginal das personagens plinianas não 

deve ser vista como fato isolado no contexto sociopolítico em que Plínio Marcos 

escreveu suas peças. Contreras (2002) informa que a obra do dramaturgo santista 

ainda é atual, porque continua sendo o reflexo das mazelas da sociedade em que se 

vive. Prova disso são algumas de suas peças que, após anos da estreia no teatro, 

foram adaptadas para o cinema. No caso de Dois perdidos numa noite suja, duas 

adaptações foram lançadas: a primeira em 1970, com a direção de Braz Chediak e a 

participação dos atores Nelson Xavier e Emiliano Queiroz nos papéis principais, e a 

segunda em 2002, dirigida por José Joffily e protagonizada por Roberto Bomtempo e 

Débora Falabella. 

 De acordo com Freire (2008), em ambas as adaptações cinematográficas, o 

fio condutor da peça permaneceu o mesmo: dois miseráveis que desejam sair da 

marginalidade em que vivem. No entanto, a versão mais recente transforma Tonho e 

Paco em imigrantes brasileiros em situação irregular nos Estados Unidos, o que não 

deixa de ser uma condição marginal, e faz referências a outras peças de Plínio 

Marcos, como uma forma de homenagear o dramaturgo. 

 Cabe notar que as principais convergências e divergências entre a adaptação 

de José Joffily e o texto original de Dois perdidos numa noite suja estão mesmo na 

construção e no tratamento dado às personagens. Tonho, por exemplo, inicia o filme 
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já inserido na vida marginal, pois se encontra detido há seis meses em uma prisão 

norte-americana, sob a acusação de prostituição de menores. Ainda nas cenas 

iniciais, Tonho é violentado sexualmente na cadeia, e, conforme Freire (2008), tal 

violência é uma menção a Barrela, peça citada neste trabalho e que trata de abusos 

sexuais praticados por presidiários contra um jovem detento. 

 Ao sair da prisão, a situação de Tonho piora: ele não encontra emprego, por 

não saber falar bem inglês, e passa a ser perseguido pelo Departamento de 

Imigração Americana, que investiga os meios fraudulentos com que ele conseguira 

seu Green Card. Sua única alternativa é retornar ao Brasil; contudo, sem dinheiro 

para a passagem de volta, pede ajuda a Paco, com quem divide o lugar em que 

vive. Tendo este recusado qualquer auxílio, Tonho opta por assaltar, e as vítimas, 

diferentemente da peça teatral, não serão os casais de namorados de um parque. 

No filme, ambientado em Nova York, Paco ironiza essa situação: “Não vai querer 

assaltar casalzinho dando amasso no Central Park?” (SILVA e JOFFILY, 2002, 

[s.p.]), fazendo uma breve referência ao texto original de Plínio Marcos. 

 Na peça Dois perdidos numa noite suja, não são revelados os nomes de 

batismo das personagens; no entanto, nessa adaptação cinematográfica, Tonho, ao 

escrever uma carta para sua mãe, assina como Antonio Carlos, já Paco é o apelido 

de uma garota chamada Rita. Segundo Freire (2008), a decisão de dar nomes aos 

seres ficcionais, ou de transformar Paco em uma personagem feminina foram formas 

encontradas pelo diretor José Joffily de manter a vitalidade da peça no cinema, 

visando a um novo público, em um novo tempo. 

 Relacionando-se o Paco da peça de Plínio e a Rita do filme, percebe-se que 

ambos têm o desejo de ser artista: enquanto o primeiro almeja ser gaitista, Rita 

pretende ser cantora e dançarina de hip hop. Entretanto, as dificuldades de se tornar 

famosa e sua péssima situação financeira levam a jovem a se prostituir nas ruas 

nova-iorquinas. Por conta disso, durante a trama da película, assim como o Paco do 

texto original, Rita revela revolta e agressividade contra aqueles que a marginalizam, 

como demonstra esta sua fala, após assaltar e agredir um de seus “clientes”: 

 

Sabe de uma coisa? Eu gostei de bater naquele velho sim. [...] Quanto mais 
ele gemia, aí que eu sentia mais vontade de bater nele. Se ele morreu, 
melhor. [...] Menos um nojento no mundo. [...] E tem mais: daqui pra frente, 
[...] eu vou passar na carne todos esses nojentos que eu tive de chupar. 
Todos eles. Vamos limpar o mundo dessa escória. (SILVA e JOFFILY, 
2002, [s.p.]). 
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 Com tais atitudes violentas e trajando roupas largas, a versão feminina de 

Paco nega suas fragilidades e sua condição de mulher; por outro lado, sua 

feminilidade é despertada quando se vê apaixonada por seu companheiro de quarto. 

Essa paixão se evidencia no fim da trama, quando Tonho vai embora e Paco/Rita, 

em vez de ser assassinado, tal como acontece na peça teatral, fica sozinho e suplica 

para aquele voltar. Conforme Freire (2008), essa tomada final do filme retoma a 

última cena de Navalha na carne, na qual a prostituta Neusa Sueli, abandonada por 

Vado e completamente solitária, murmura para que ele não a deixe.  

 Quanto ao conflito central da peça, a disputa das personagens por um par de 

calçados, se mantém no filme, porém não é tão evidenciado como no texto original, 

já que tal objeto aparece somente na segunda metade da película. Nessa versão de 

Joffily, Paco, em vez de sapatos masculinos, possui botas femininas, as quais são 

roubadas por Tonho, que pretende vendê-las e, finalmente, comprar uma passagem 

de avião para regressar à sua cidade natal.    

 De acordo com as observações de Paranhos (2011), os críticos não foram 

unânimes ao julgar essa adaptação cinematográfica de Dois perdidos nos principais 

festivais brasileiros de cinema, mas a película faturou alguns prêmios em 2002, tais 

como o de melhor atriz, melhor direção e melhor roteiro, no Festival de Cinema de 

Brasília, e o de melhor música e melhor montagem, no Festival de Gramado. 

Indiferente à crítica, a intenção do diretor foi revelar sentimentos contemporâneos, 

presentes na obra de Plínio Marcos e consequentemente na sociedade, 

considerando a desumanização dos indivíduos, arraigada em Tonho e Paco, como 

um dos temas centrais da obra pliniana. 

 Assim, tanto nos palcos quanto nas telas, a rivalidade entre essas duas 

personagens, vítimas da violência e da exclusão, retrata as injustiças sociais do 

mundo contemporâneo. “Em passant, Plínio diria que acha lamentável que sua peça 

continue atual, quando nas ruas de São Paulo se mata por um par de tênis”. 

(VIEIRA, 1994, p. 73). Em Dois perdidos numa noite suja, a situação dos dois 

carregadores muito se aproxima, segundo as palavras de Vieira (1994), do que o ser 

humano é capaz de fazer para suprir suas necessidades e revela a situação de 

grupos que necessitam de melhores condições de vida e de integração social. 

Tonho e Paco buscam um par de sapatos para sobreviver; são, portanto, os “sem-

sapatos”, condição que muito se assemelha à de minorias e grupos brasileiros, 

como os sem-terra ou os sem-teto. 
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CAPÍTULO III – A AUTOCONSCIÊNCIA COMO UMA NAVALHA NA CARNE 
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“A literatura teatral brasileira nunca produziu uma peça de verdade tão funda, de calor tão 

autêntico, de desnudamento tão cru da miséria humana como essa de Plínio Marcos. 

Navalha na carne fere mesmo [...]”. 

(Sábato Magaldi apud GRUPO UNIÃO, 1967, p. 17)10 

 

 

 O enorme sucesso de seus textos e suas necessidades econômicas fizeram 

com que Plínio Marcos escrevesse bastante. Dentre suas novas peças teatrais 

estava Navalha na carne, que foi escrita em apenas três noites do ano de 1967 

(MENDES, 2009). Composta por apenas um ato, essa peça de Plínio coloca em 

evidência a prostituição, tema bastante recorrente em toda sua produção teatral, 

narrando a conflituosa relação entre o cafetão Vado, a prostituta Neusa Sueli e o 

homossexual Veludo.  

 A temática de Navalha chamou a atenção dos integrantes do grupo teatral 

União, que buscavam uma peça para encenar e, por intermédio do diretor Fauzi 

Arap, conheceram Plínio Marcos. O próprio Plínio apresentou o texto recém-escrito 

aos atores do União e convenceu-os a encenar Navalha na carne. Iniciados os 

primeiros ensaios da montagem, um decreto do Departamento da Polícia Federal 

censurava a peça em todo país, por considerá-la obscena, mórbida e, como 

descrevia a portaria de tal decreto, “[...] desprovida de mensagem construtiva, 

positiva e de sanções a impulsos ilegítimos, o que a torna inadequada à plateia de 

qualquer nível etário [...]”. (MENDES, 2009, p. 160). 

 Organizou-se, então, uma grande campanha em defesa do texto de Plínio 

Marcos. Muitos artistas e intelectuais mobilizaram-se e entraram na Justiça com 

recurso, solicitando a liberação da peça e exigindo a presença das autoridades aos 

ensaios abertos realizados no apartamento da atriz Cacilda Becker, que também 

havia aderido à manifestação. De acordo com Contreras (2002), a comoção da 

classe teatral paulista que se reuniu a favor de Plínio teve efeito e marcou a carreira 

do dramaturgo. Finalmente, naquele mesmo ano, Navalha na carne foi liberada, 

porém com a classificação indicativa para maiores de 21 anos de idade. 

 A estreia de Navalha na carne nos palcos paulistas aconteceu no dia 11 de 

setembro de 1967 e obteve grande sucesso de público, apesar da linguagem 

pliniana, como já observado em páginas anteriores, ter causado (e ainda causa) o 

                                                           
10

 Depoimento retirado do programa da peça Navalha na carne, encenada pelo Grupo União em 1967. 
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estranhamento dos espectadores presentes, como comprova a crítica de Sábato 

Magaldi ao jornal O Estado de São Paulo: “[...] grande ovação no final do espetáculo 

[e] aplausos em cena aberta, repetidas vezes, [como] uma descarga emocional para 

equilibrar o incômodo provocado por numerosos diálogos de violenta dramaticidade”. 

(apud Mendes, 2009, p. 169). 

 Quem também se empenhou na campanha a favor da liberação de Navalha 

na carne foi Tônia Carrero. Interessada no papel da prostituta da peça, a atriz militou 

contra a censura a Plínio Marcos, conseguindo os direitos do texto para encená-lo 

no Rio de Janeiro. Tônia era considerada uma artista glamorosa na época, por isso 

teve de enfrentar diversos preconceitos por querer representar uma meretriz 

decadente, cujas falas eram repletas de palavras de baixo calão. Em entrevista 

concedida ao programa Jô Soares Onze e Meia, do Sistema Brasileiro de Televisão, 

em 1988, Plínio Marcos declarou:  

 

A Navalha na carne que foi feita [...] pela Tônia Carrero, essa mulher divina, 
que fazia [...] contra tudo e contra todos. Porque com ela funcionou a 
censura contra ela e mais, o preconceito. Todo mundo falava assim: “Mulher 
bonita não pode fazer esse papel!” [...] Ela foi lá, estraçalhou, deu um 
banho, arrebitou a boca do balão. Foi a primeira pessoa a arrebitar a boca 
do balão no Brasil. Foi ela com a Navalha na carne! (SISTEMA 
BRASILEIRO DE TELEVISÃO, 1988, [s.p.]). 

 

 A personagem Neusa Sueli rendeu a Tônia Carrero uma reviravolta em seu 

trabalho como atriz no teatro, pois sua atuação, além de marcante, rompeu com o 

estigma que ela carregava de só interpretar mulheres belas e elegantes. Além disso, 

essa montagem de Navalha, cuja produção artística era da própria Tônia, teve 

grande êxito. Na estreia, quando a peça terminou, como afirma Mendes (2009, p. 

168): foi “[...] uma ovação. Ao contrário do que [se] previa, o público de Tônia se 

rendeu à sua interpretação, ao espetáculo e à peça”, resultado este que, a exemplo 

da encenação paulista, confirmou a grandiosidade de Navalha na carne. 

   

 

3.1 EM ESTADO DE VIOLÊNCIA E MELANCOLIA 

 

 

 Conforme observado no capítulo anterior, a violência – palavra de origem 

latina (violentia) que significa bravura, força (DIAS, 1996) – se processa 



95 

 

constantemente nas ações das personagens de Plínio Marcos, sobretudo em 

decorrência das situações limítrofes em que esses seres ficcionais são expostos. 

Isto pode ser justificado por Ginzburg (2013) que considera a violência um “campo 

de vivência de limites”, já que os atos violentos provêm do extremo desespero do 

indivíduo, e acontecem devido às circunstâncias que causem danos materiais e/ou 

morais ao ser humano ou que ameacem à integridade dos membros de uma 

coletividade11. 

 

Há os que justificam a ação da violência falando em ciúme, e que agridem 
ou matam por se considerarem traídos. Justificativas econômicas são 
comuns, matar por dinheiro, em um roubo. Existe a assim chamada justiça 
pelas próprias mãos, o movimento de vingança, em que uma morte 
justificaria outra. No campo político, legislações organizam níveis de 
violência de Estado. A aplicação de tortura por militares ou policiais sob 
pretextos estratégicos, como obtenção de informações, estabelece 
parâmetros de emprego da violência justificada legalmente. Em 
perseguições com tiroteios, o ferimento ou morte daqueles considerados 
criminosos é parte considerada esperada no processo e, portanto, 
justificada. Em diversos países, no momento presente, a existência da pena 
de morte configura o ato de matar como exercício do governo. Em situações 
de guerra, em princípio, a morte e o ferimento de coletivos de militares de 
grupos opositores é considerada desejável para o bom andamento do 
percurso dos trabalhos. (GINZBURG, 2013, p. 86). 

 

 Na citação acima, as justificativas para a violência comprovam a inerência 

desta a contextos sociopolíticos. Para Ginzburg (2013), a violência caracteriza-se 

como uma “construção material e histórica”, porque é uma manifestação causada 

por seres humanos, independente da condição social destes, ocorrida em um 

determinado tempo e espaço. Por isso, o teórico (2013) aponta o constante “estado 

de alerta” em que as pessoas se encontram na sociedade contemporânea, uma vez 

que seres humanos, grupos sociais ou instituições podem, a qualquer momento, 

ceder à violência a outrem.  

 Desse modo, atesta Golomb (2008), a banalização da violência na 

contemporaneidade pode ser compreendida como um evento cotidiano do ser 

humano, que não se espanta mais com os atos agressivos ocorridos nas ruas e que 

são divulgados friamente nos meios de comunicação. Por outro lado, Ginzburg 

(2013) enxerga a violência no mundo contemporâneo como um modo de defesa ou 

                                                           
11

 Em relação à obra de Plínio Marcos, pode-se exemplificar essa violência empregada por uma coletividade em 

peças como Homens de papel e A mancha roxa. Na primeira, os catadores de papel se unem e, por meios 

violentos, opõem-se àqueles que ameaçam a integridade do grupo; na segunda, as presidiárias se aliam contra 

a sociedade que as marginaliza e tentam se vingar desta, transmitindo o vírus da AIDS a todos os cidadãos.  
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sobrevivência do indivíduo na sociedade. Sob esse enfoque do pesquisador (2013), 

pode-se dizer que as ações das personagens de Plínio Marcos exemplificam muito 

bem essa forma de sobreviver ou de preservar a vida por meio da violência, como 

fazem os catadores de papel na peça Homens de papel:  

 

(Todos se precipitam sobre os três novos. Frido e Nhanha tentam impedir, 
são derrubados, Gá grita. Reina grande confusão. Os catadores velhos 
pegam os sacos e disputam entre si com grande violência. Frido e Nhanha 
tentam recuperar os sacos, mas são repelidos. Berrão diverte-se.) 
(MARCOS, 1978, p. 28). 

 

 Na rubrica supracitada, a posse pelos sacos contendo papéis usados faz com 

que essas personagens disputem cruelmente por aquilo que garantiria o seu 

sustento, enquanto o chefe Berrão assiste àquele “espetáculo”, aguardando os 

“vencedores” da contenda, a quem pagará uma quantia irrisória pela maior 

quantidade de papéis coletada.  

 Para Vieira (1994), a violência exposta em textos literários, em particular na 

obra pliniana, pode ser considerada um artifício que recria a desumanização da 

sociedade. Como acontece na cena transcrita acima, na qual os atos de violência 

praticados pelos catadores refletem o estado de animalização dessas personagens 

que lutam pela sobrevivência, conferindo a elas o caráter de seres marginalizados. 

Quando se fala em desumanização ou animalização do indivíduo, observa-se que, 

segundo Lima (1999), a prática de atos violentos é a característica que diferencia o 

homem dos demais animais. Embora a violência seja um “sentimento” inato ao ser 

humano, o homem pode optar racionalmente pela utilização ou não dela em 

determinadas circunstâncias. Já os animais irracionais atacam ou matam 

instintivamente outros seres para sobreviver e se defender de seus predadores. Por 

isso, diz-se que, quando um ser humano pratica a violência, ele tem seu caráter 

alterado porque se rebaixa à categoria de animal, tornando-se um ser irracional por 

alguns instantes. 

 Reportando-se à violência no contexto histórico brasileiro, Martin (2008) 

aponta alguns fatos, como a colonização, a escravatura e o conservadorismo da 

sociedade, os responsáveis pela formação de um país marcado por atos violentos e 

pela segregação social. Sendo esta última uma das consequências para a 

marginalização de muitos brasileiros, ocorrido, por exemplo, de 1956 a 1961, no 

governo de Juscelino Kubitschek, quando houve uma exploração demasiada da 
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mão-de-obra proletária, acarretando o empobrecimento do poder econômico dos 

trabalhadores e um enorme índice de desempregados que se alojaram nas periferias 

das cidades.  

 Já Ginzburg (2013), dentro do processo histórico nacional, destaca a ditadura 

militar, entre 1960 e 1970, o acontecimento de maior demonstração de violência de 

grandes proporções, em que o Estado utilizou-se do autoritarismo e do poder de 

destruição às minorias e aos considerados opositores ao governo. Além disso, 

Schollhammer (2009) acresce outro componente gerador da violência nesse 

período: o crescimento acelerado das metrópoles, o qual trouxe graves problemas 

sociais, dentre eles, o aumento significativo da criminalidade urbana. Essa nova 

realidade brasileira, marcada pela agressividade de um regime ditatorial e da 

marginalidade, passa a ser representada nas Artes. 

 

[A] relação entre a violência e as manifestações culturais e artísticas é para 
sugerir que a representação da violência manifesta uma tentativa viva [...] 
de interpretar a realidade contemporânea e de se apropriar dela, 
artisticamente, de maneira mais “real”, com o intuito de intervir nos 
processos culturais. (SCHOLLHAMMER, 2009, p. 03). 

 

  A exemplo do Cinema Novo12, as expressões artísticas nacionais vão 

abordar a violência nos centros urbanos como temática ou argumento para a 

reflexão de seu público. No caso da literatura, Ginzburg (2013) informa que a 

violência se configura a partir de uma articulação entre a vivência de “episódios de 

destruição” e a condição de miséria de um sujeito, na exposição de uma situação 

traumática. “Nessa perspectiva, a ficcionalização literária da época pode ser 

compreendida em termos de ressimbolização da violenta realidade emergente dos 

confrontos sociais no submundo das grandes cidades”. (SCHOLLHAMMER, 2009, p. 

07). Essas obras literárias, portanto, apresentam a seus leitores situações de 

violência (roubo, assassinato, sequestro) como consequência das desigualdades 

sociais, por meio de uma linguagem coloquial e chula, oriunda de grupos 

marginalizados.  
                                                           
12

 Movi e to fu dado po  jove s i eastas asilei os, ue ti ha  o o o jetivo p i ipal a us a po  [...] 
um cinema sério (que se oporia ao descompromisso e despretensão das chanchadas), moderno (tanto em 

termos de linguagem, quanto em relação aos temas, ligados essencialmente ao universo urbano) e popular 

voltado pa a hist ias e pe so age s do povo asilei o, exp ess o da a io alidade . FREIRE, , p. . 
O longa-metragem Rio 40 graus, produzido por Nelson Pereira dos Santos em 1955, foi o marco do chamado 

Cinema Novo, que, a partir dos anos 60, investiu contra a ditadura militar brasileira, expondo em suas 

produções cinematográficas o caos social, por meio de cenas de sexo e de extrema violência. Nos primeiros 

anos da década de 1970, o movimento chegou ao seu fim, devido, sobretudo, à censura da época.     
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 Dentre os nomes representativos da literatura desse período está o de Plinio 

Marcos, que, como já mencionado, expõe em suas produções literárias a condição 

dos menos favorecidos socialmente e a violência cometida por estes, em uma 

linguagem vulgar, “[...] que nos agride e que constantemente ameaça romper a 

moldura que separa a arte da vida real [...]. O obsceno, como o feio e o 

nauseabundo, impõe a realidade crua [...]”. (ROSENFELD, 1967, p. 03). Referindo-

se à Navalha na carne, mas considerando toda dramaturgia pliniana, Rosenfeld 

(1967) informa que a linguagem das peças de Plínio Marcos é desprovida de 

eufemismos, ou seja, o dramaturgo se utiliza de termos e expressões que desnudam 

a natureza brutal do ser humano e, assim, são reveladas as degradações sociais e 

morais dos seres ficcionais. 

 Essa “estética da violência”, como denomina Ginzburg (2013), contempla a 

agressão e a mutilação do corpo na tensa relação entre a vida e a morte, isto é, a 

violência é uma situação em que um sujeito ou um grupo é capaz de produzir danos 

físicos a outro sujeito ou a outro grupo. Assim, a relação eu-outro no contexto da 

violência visa a “mutilar o corpo do outro”, chegando-se, em alguns casos, à morte. 

Sob essa óptica, citam-se como modelo algumas passagens da dramaturgia de 

Plínio Marcos: Garoto é estuprado pelos presidiários (Barrela); Nina sofre um aborto 

provocado pela agressão de Zé (Quando as máquinas param); o grupo de detentas 

transmite propositalmente o vírus HIV a Santa (A mancha roxa); Coco alicia e 

estrangula Gá (Homens de papel); Osvaldo tortura e fuzila Célia (O abajur lilás). 

Esses episódios, além de anunciarem a violência ao corpo do outro como 

característica do teatro pliniano, causam um mal-estar a todas as personagens, 

sejam elas vítimas ou testemunhas do ato violento cometido, pois se conscientizam 

da realidade hostil em que estão inseridas.  

 Esse mal-estar causado nas personagens plinianas retoma o pensamento de 

Ginzburg (2013), o qual ressalta que a violência está articulada ao estado de 

melancolia do indivíduo. “Estudada desde a Antiguidade, a melancolia (do grego, 

“bile negra”) tem sido objeto da reflexão de médicos, filósofos e escritores e 

fundamentado uma forte tradição pictórica e literária que a tematizou de diversas 

maneiras”. (MARTIN, 2008, p. 161-162). Associado ao sentimento de perda, o 

comportamento melancólico caracteriza-se pela desilusão, pelas incertezas e, 

consequentemente, pela não aceitação de uma realidade. 
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 Para exemplificar a articulação violência e melancolia, Ginzburg (2013) 

menciona a personagem Hamlet, da peça homônima e já citada neste trabalho, de 

William Shakespeare. Na visão do estudioso (2013), Hamlet é um “príncipe 

melancólico”, porque apresenta uma série de reflexões acerca do problema de 

identidade que enfrenta, como demonstra a mais célebre fala da personagem 

shakespeareana: 

 

Ser ou não ser – eis a questão. 
Será mais nobre sofrer na alma 
Pedradas e flechadas do destino feroz 
Ou pegar em armas contra o mar de angústias – 
E, combatendo-o, dar-lhe fim? Morrer; dormir; 
Só isso. [...] 
Talvez sonhar. Aí está o obstáculo! (SHAKESPEARE, 2013, p. 67). 

 

 O estado de melancolia de Hamlet se processa devido às suas incertezas, 

que, como já dito, são geradas pela suposta (e confirmada depois) traição de um 

dos membros de sua família. Disposto a descobrir a verdade, Hamlet vive o conflito 

em se abster ou se vingar do assassino de seu pai, ocasionando, por fim, outras 

mortes, inclusive a sua. 

 Ao que se refere à obra de Plínio Marcos, verifica-se que seus seres fictícios, 

assim como Neusa Sueli, também vivem um comportamento melancólico, devido à 

violência que padecem e porque “[encontram-se] isolados num mundo esvaziado de 

valores qualitativos, sentindo-se profundamente perdidos e frustrados”. (MARTIN, 

2008, p. 161). Em Dois perdidos numa noite suja, por exemplo, as incertezas e as 

humilhações sofridas por Tonho causam nele as frustrações de uma vida 

marginalizada. A melancolia da personagem Tonho chega ao limite quando mata 

friamente seu companheiro de quarto e rouba dele os bens que poderiam extinguir 

seu estado melancólico. Nesse caso, pode-se dizer que a melancolia gerada, a 

princípio, por atos de agressões, como xingamentos, brigas e discussões, faz com 

que a relação entre Tonho e Paco chegue ao ápice da violência no final da peça.  

 De acordo com o psicanalista Sigmund Freud (apud GINZBURG, 2013), um 

dos motivos que impede a plena felicidade do indivíduo é a dificuldade de sustentar 

os seus relacionamentos com outros indivíduos. No entanto, tais relações são de 

responsabilidade de cada indivíduo. 
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Somos responsáveis pelos relacionamentos com outras pessoas. As 
expectativas de interação resultam em dificuldades, e isso não é 
estabelecido por uma condição à revelia. Trata-se de algo que depende de 
envolvimento direto de nossas atitudes. [...] O reconhecimento de nossas 
limitações leva a um senso incerto a respeito do entendimento do humano. 
Não estamos à mercê apenas da hostilidade da natureza e da passagem do 
tempo, mas da insegurança de não sabermos o que esperar dos outros e, 
em última instância, de nós mesmos. (GINZBURG, 2013, p. 64-65). 

 

 A relação entre o eu e outros indivíduos é marcada pelas frustrações. Na obra 

pliniana, visto em Dois perdidos e como se observará em Navalha na carne e O 

abajur lilás, o contexto violento contribui ainda mais para a vulnerabilidade do eu 

perante a realidade externa e essa fragilidade é acentuada por sentimentos de 

angústia, medo e falta de autoconfiança, decorridos de ações destrutivas do outro. 

Sendo assim, faz sentido a consideração de Martim (2008) sobre o estado 

melancólico do ser, a qual afirma que o outro pode ser a representação da 

sociedade e o sujeito incapaz de interagir com ela sofre a melancolia. 

 Sob o enfoque dramatúrgico, Vieira (1994) entende que a concepção de 

violência no texto para teatro pode ser vista como conflito, sendo este, conforme se 

observou no primeiro capítulo, elemento primordial para a ação teatral e que a 

personagem precisa solucionar durante seu confronto com forças opostas. No caso 

de Navalha na carne, o conflito está na relação das três personagens, que pode ser 

justificada em razão destas serem “[habitantes] de um mundo [onde] somente a 

força e a coragem podem lhes valer alguma coisa. Elas são a tábua e a lei”. 

(VIEIRA, 1994, p. 13). Nas desavenças desses seres ficcionais, percebe-se que o 

principal artifício utilizado por estas para se imporem socialmente é a brutalidade 

contra o outro, recurso este que constitui o caráter dessas personagens 

marginalizadas. 

 Além disso, o lugar habitado por essas personagens pode ser considerado 

uma continuidade da marginalidade que sofrem, pois, segundo Candido (2004), a 

habitação da personagem pode definir o tipo de vida que esta leva. Assim como em 

Dois perdidos numa noite suja, o local onde as personagens de Navalha na carne se 

relacionam é uma moradia provisória e ordinária: “Um sórdido quarto de hotel de 

quinta classe. Um guarda-roupa bem velho, com espelho de corpo inteiro, uma cama 

de casal, um criado-mudo, uma cadeira velha são os móveis do quarto”. (MARCOS, 

2003, p. 138). De acordo com essa descrição do cenário, nota-se que, novamente, 

uma habitação coletiva confere às personagens plinianas a ausência de privacidade, 
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haja vista que nesse recinto Vado e Neusa Sueli expõem sua vida, sua relação e 

seus mais íntimos desejos a um estranho, Veludo.  

 Por habitarem uma moradia não definitiva, mísera e sem requinte algum, as 

personagens demonstram não possuírem bens nem condições financeiras 

suficientes, caso contrário, possuiriam residência mais decente. No entanto, a 

ausência de qualquer condição financeira de Vado e Neusa Sueli logo é percebida 

pelo conflito que se estabelece entre os dois no início da peça: o sumiço de certa 

quantia em dinheiro que pertencia a Vado. Reconhece-se, também, que o casal 

sobrevive dos programas sexuais praticados por Neusa Sueli, porém ele a explora, 

tomando grande parte do que ela recebe.  

 A exploração a que se submete Neusa Sueli é notada nas primeiras rubricas 

do texto: “Ao abrir o pano, Vado está deitado na cama, lendo uma revista de história 

em quadrinhos. Entra Neusa Sueli”. (MARCOS, 2003, p. 138). Tem-se aí uma 

indicação de como agem Vado e Neusa Sueli em seu cotidiano. Ele já demonstra a 

sua despreocupação com o trabalho ou qualquer outro tipo de ocupação e, assim 

como Paco e Tonho, de Dois perdidos numa noite suja, posiciona-se passivamente 

diante à vida, enquanto Neusa Sueli entra em cena, após mais uma noite na 

“viração” (= trabalho árduo), como ela mesma afirma em uma de suas falas. Apesar 

do pouco que recebe da profissão exercida, Neusa Sueli apresenta-se como uma 

mulher que consegue se manter e propiciar o sustento de seu amado. 

 Ao ser questionado pela prostituta por estar ali deitado, Vado responde: “Não 

cheguei, sua vaca! Ainda nem saí! [...] Mas pode ficar sabendo que estou com o ovo 

virado” (MARCOS, 2003, p. 138) e, na sequência, confessa que sua chateação é 

decorrente da falta de dinheiro. Logo, o fato de estar deitado mais a rejeição de sair 

do quarto por não ter uma moeda sequer também podem indicar o temor de Vado 

em assumir sua situação miserável perante um mundo que prioriza a posse de bens 

materiais e a boa aparência. 

 

 

3.2 APARÊNCIA E CONSCIÊNCIA 

 

 

 Nesta análise, deve-se considerar o valor que algumas personagens plinianas 

dão à sua imagem perante o outro, assim como se verificou no capítulo anterior, no 
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comportamento da personagem Tonho, que prezava sua aparência conforme os 

padrões sociais estabelecidos. Por essa atitude, esses seres ficcionais revelam sua 

identidade e como (re)agem à realidade circundante, na busca por melhores 

oportunidades de vida. Outro exemplo de preocupação da imagem perante o outro 

na obra de Plínio Marcos aparece em A mancha roxa. Nessa peça, o desespero das 

presidiárias em não adquirirem manchas roxas na pele não se relaciona 

propriamente à beleza corporal, mas sim à preservação de seus corpos, já que a 

“roxa”, como é chamada nesse texto de Plínio, refere-se a um dos sintomas da 

AIDS.   

 

[...] (Doutor puxa a Isa e, antes que alguém possa defender a menina, 
Doutor rasga-lhe a roupa. Saltam os seios. Têm manchas roxas.) [...] 
TITA – (dando outro tapa na Isa) Cadelinha nojenta! Tá podre e ficou quieta. 
Não falou que estava com a roxa. Sem-vergonha! (MARCOS, 2002, p. 08). 

 

 A constatação de que Isa está contaminada faz com que as demais detentas 

a desprezem por se sentirem ameaçadas pelo contágio da doença e da total 

exclusão que esta lhes causaria. Para essas mulheres, ter o corpo arroxeado 

significa ser mal vista aos olhos do outro, já que tais manchas denunciariam que 

elas são portadoras da moléstia que todos querem evitar. Na visão de Enedino 

(2009), a mancha roxa representa nessa peça a fraqueza e a degradação do caráter 

humano, além de intensificar a condição marginal das personagens, contudo essa 

mácula está impregnada nessas presidiárias, porque elas se descobrem 

contaminadas pela enfermidade no decorrer da peça.  

 Cabe mencionar, não pretendendo traçar um histórico social do culto à 

aparência, que essa valorização à imagem física já se materializava na Antiguidade 

clássica, a partir da visualização que o antigo grego possuía de seus deuses. Prova 

disso são as imagens dessas entidades retratadas pelo homem clássico no Olimpo: 

“[...] erguidas no frontispício desse templo, as majestosas figuras dos deuses do 

olímpicos, cujas façanhas, brilhando ao longe em seus relevos de mármore, fazem o 

ornamento de seus frisos”. (NIETZSCHE, 2013, p. 58). Na visão dos primeiros 

gregos, tais deuses eram dotados da perfeição física e moral, o que possibilitava 

enxergar nessas divindades a sabedoria e o caráter inabalável. 

 A idealização dos deuses, sobretudo a aparência destes, surgiu da 

necessidade do povo grego em se distanciar do mundo cruel em que vivia. O antigo 
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grego buscava na “imagem ilusória” de suas entidades divinas um auxílio que 

combatesse, mesmo que fantasiosamente, os sofrimentos humanos, marcados, 

principalmente, pela dor da morte. Dessa forma, os deuses eram vistos pelos gregos 

como seres modelares, cuja perfeição estética e comportamental extrapolava toda a 

existência (NIETZSCHE, 2013). Verifica-se, portanto, que desde a Antiguidade 

clássica o senso comum alia o corpo do indivíduo às suas qualidades morais; além 

disso, como explica Goetz (2009), o corpo humano é resultado da combinação entre 

sua matéria genética e o ambiente sócio-cultural em que se insere, assim a imagem 

corporal se limitaria a tudo o que lhe é externo.  

 

[A] aparência física fornece um quadro para análise dos processos de 
avaliação das outras pessoas, retém a atenção do observador, que como se 
utilizasse um zoom de um aparelho fotográfico faz uma leitura instantânea 
do outro, formando um julgamento direto pelo processo de percepção. 
(GOETZ, 2009, p. 34). 

 

 Portanto, ter bela aparência e boa saúde é ser aceito pelos demais indivíduos 

e se integrar socialmente. No tocante a como um enxerga a aparência do outro, 

nota-se que, em todas as épocas, os seres humanos recorreram às diversas formas 

de manutenção da aparência física para adequarem seu corpo e sua aparência aos 

ditames da sociedade ou da mídia. 

 Pode-se relacionar essa preocupação humana com o corpo e a aparência ao 

que diz Bakhtin (2010, p. 47-48) sobre o corpo do ser ficcional: “[...] o corpo não é 

algo que se baste a si mesmo, necessita do outro, do seu conhecimento e da sua 

atividade formadora”. Sob a perspectiva bakhtiniana, esse corpo também serve 

como elemento da autoconsciência, que se dá por meio das sensações orgânicas 

interiores da personagem, o que o teórico (2010) denomina corpo interior, formado 

pelo o que o ser ficcional sente e deseja para si. Já o corpo externo é a visão do 

outro sobre a aparência do ser ficcional, em que são atribuídos valores que moldam 

a imagem externa deste e pela qual o outro enxerga as reações volitivo-emocionais 

da personagem.  

  

Porque em qualquer situação ou proximidade que esse outro que contemplo 
possa estar em relação a mim, sempre verei e saberei algo que ele, da sua 
posição fora e diante de mim, não pode ver: as partes de seu corpo 
inacessíveis ao seu próprio olhar [...], o mundo atrás dele, toda uma série de 
objetos e relações que, em função dessa ou daquela relação de 
reciprocidade entre nós, são acessíveis a mim e inacessíveis a ele. 
(BAKHTIN, 2010, p. 21). 
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 O teórico (2010) explica que, a partir de como o eu e o outro se enxergam, 

são impostos valores que eles não conseguem avistar neles mesmos. As 

impressões que uma personagem tem da outra se tornam “verdades à revelia”, pois 

nem sempre tais pontos de vista são aceitos pelo ser ficcional, que se defende da 

imposição de valores do outro. Aplicam-se aí o que Bakhtin (2008) denomina 

categorias de autoconsciência: rejeição e aceitação, revolta ou resignação, as quais 

estabelecem a relação entre a verdade do indivíduo e a verdade imposta pelo 

mundo, ou seja, o confronto entre consciências. 

 Como se observou em Dois perdidos numa noite suja, Tonho preocupa-se 

com sua aparência desejando um par de sapatos novos, contudo rejeita a ideia 

sugerida por Paco de cometer crimes para conseguir tal objeto e, 

consequentemente, uma vida melhor. Após conscientizar-se de que não existe outro 

meio de sobrevivência, Tonho aceita a ideia do companheiro, mas não obtém 

resultados que favoreçam sua difícil situação, por fim, revolta-se contra aquela 

condição marginalizada, materializando sua revolta nas humilhações a que submete 

Paco, o que culmina no assassinato deste; já em Navalha na carne, Neusa Sueli 

tenta manter uma aparência que não condiz com sua real condição.  

 

NEUSA SUELI – Tenho trinta anos. 
VADO – Deixa eu ver os papéis. [...] 
NEUSA SUELI – Não torra a paciência. [...] Fiz trinta no fim do ano passado. 
VADO – Deixa eu ver os documentos. (Vado tenta tirar a bolsa das mãos de 
Neusa Sueli.) Tá com medo de mostrar os documentos? 
NEUSA SUELI – Não gosto que mexam na minha bolsa. 
(Vado insiste em tirar a bolsa de Neusa Sueli, até que a bolsa se abre, 
deixando espalhar pelo chão todo o seu conteúdo.) 
VADO – Tá bom, velha! Pode sossegar, não vou pegar seus documentos 
pra ver o que eu já sei. Você tem cinquenta anos e não adianta mentir. 
NEUSA SUELI – [...] Poxa, será que você não se manca? Será que você 
não é capaz de lembrar que venho da zona cansada pra chuchu? Ainda 
mais hoje. Hoje foi um dia de lascar [...]. É isso que acaba a gente... Isso 
que cansa a gente. [...] Eu não sou velha! Eu não sou velha! Eu estou gasta! 
Eu estou gasta nesta putaria! (MARCOS, 2003, p. 163-164). 

 

 No diálogo acima, a imagem que Vado tem de sua companheira não 

corresponde àquela que ela tenta expor. Embora não se saiba ao certo a faixa etária 

de Neusa Sueli, a insistência dele para que ela lhe revele a idade é uma tentativa do 

rufião impor sua visão: para ele, a prostituta é velha, mas no sentido pejorativo do 

termo, isto é, não tem mais serventia. Neusa Sueli, após rejeitar as ofensas de 

Vado, que denigre a aparência e invade a privacidade dela, acaba aceitando a ideia 
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que esse homem tem dela, reconhecendo que sua velhice é originária do cansaço 

da prostituição e da vida que leva. Assim, pode-se dizer que a autoconsciência de 

Neusa Sueli é gerada pela violência verbal que sofre do cafetão, o que acarreta a 

resignação e certa melancolia nela, como se verá a seguir na análise dessa e das 

outras personagens de Navalha. 

 

 

3.2.1 Um vadio boa pinta 

 

 

 Igualmente a Dois perdidos numa noite suja, a ausência de nomes próprios 

nas personagens de Navalha na carne intensifica a marginalização destas; como já 

dito anteriormente, por não possuírem nomes nem sobrenomes, esses seres 

ficcionais estariam fora de qualquer convenção social ou registro civil, o que as 

prenderia à marginalidade. Vado, por exemplo, é um apelido e não aparece nos 

verbetes do Dicionário de nomes próprios (2014); em uma aproximação com essa 

alcunha, tem Valdo, que possui o seguinte significado: “Indica uma pessoa de 

temperamento autoritário [...]. Quando contrariado, chega a se mostrar agressivo”. 

(SIGNIFICADO, 2014, [s.p.]). 

 Considerando essa significação para Valdo, note-se que a mesma tem muito 

a ver com o caráter da personagem em questão. Nas primeiras cenas de Navalha, 

logo se observa que a personalidade de Vado é marcada principalmente pela 

violência, perceptível, por exemplo, nas rubricas iniciais da peça, conforme Marcos 

(2003): “Vado começa a torcer o braço de Neusa Sueli” (p. 138) e “Vado empurra 

Neusa Sueli, que cai no chão” (p. 139).  As ações de Vado, voltadas para a agressão 

contra o outro, tornam seu caráter violento: durante toda a peça, ele maltrata Neusa 

Sueli, tratando-a por insultos e ofendendo a moral dela. Além disso, ao agredi-la 

verbal ou fisicamente, Vado demonstra nenhum afeto pela companheira e não 

esconde que está interessado apenas no dinheiro que a prostituta lhe proporciona, 

como ilustra o diálogo abaixo: 

 

VADO – Vagabunda, miserável! [...] Você acha que eu te aturo por quê? [...] 
NEUSA SUELI – Poxa, Vadinho, eu sei... 
VADO – Então diz! Diz! Quero escutar. Diz de uma vez, antes que te 
arrebente. Por que eu fico com você? 
NEUSA SUELI – Por causa da grana. 
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VADO – Repete, sua vaca! Repete! Anda! 
NEUSA SUELI – Por causa da grana. (MARCOS, 2003, p. 142). 

 

 Como já se expôs e novamente se observa nessa citação, Vado mostra-se 

como um aproveitador, caráter este que muito se relaciona ao do pícaro espanhol. 

De acordo com González (1994), o pícaro vive apenas de suas artimanhas para se 

sustentar e seus meios de sustento são ilegais na visão da sociedade, como o 

meretrício, praticado por Vado. Para o pícaro, assim como para a personagem em 

análise, o dinheiro e o modo fácil de consegui-lo são fundamentais para que 

mantenha sua aparência e sua estima social frente aos demais indivíduos.  

 Já o espírito violento dessa personagem de Navalha pode ser comparado ao 

dos upright-men, vagabundos ingleses do período elizabetano, que, além de 

sobreviverem daquilo que suas mulheres ganhavam ou roubavam, utilizavam a 

violência contra outros mendigos. (GEREMEK, 1995). No caso de Vado, a exposição 

de sua agressividade é uma forma que ele encontra para se sentir superior e se 

diferenciar das outras personagens marginais, podendo-se até mesmo dizer que ele 

rompe a unidade do grupo de marginalizados do qual faz parte, ao pretender se 

destacar daquela coletividade. 

 De acordo com Martin (2008), a cisão de grupos marginais, como acontece a 

Vado e aos demais membros de seu meio, divide-os em dois paradigmas: otários e 

malandros. Os primeiros são os pobres que tentam sobreviver do trabalho formal ou 

informal, conforme as normas pré-estabelecidas; os segundos, aqueles que 

transgridem tais normas e vivem de ocupações ilícitas. Assim, sob o prisma social, 

“[...] o malandro se recusa a ser ‘otário’ [porque] não possui convicção alguma de 

que o trabalho formal pode trazer alguma espécie de dignidade – material ou moral – 

para quem vive tão às margens”. (MARTIN, 2008, p. 157). Como se verifica nessa 

citação, o caráter da personagem malandra é reconhecido pela falta de expectativas, 

característica comum dos excluídos e já mencionada neste trabalho, e que percorre 

a margem social (conforme o anagrama: mal andar = malandro), sem compromissos 

nem ocupação digna e no limite da lei. 

 Observe-se a seguinte fala: “[...] Eu sou o Vadinho das Candongas, te tiro de 

letra fácil, fácil. Eu estou assim (Faz gesto com os dedos indicando muitas.) de 

mulher querendo me dar o bem-bom [...]”. (MARCOS, 2003, p. 142-143). Em uma 

atitude semelhante a das personagens de Dois perdidos, Vado se vangloria de ser 

quem ele é, e expõe a visão que tem de si mesmo, comportando-se como o típico 
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malandro: sobrevivendo sem maiores esforços e enganando o outro. Cabe notar, 

portanto, que a personagem assume-se como um vadio, característica esta definida 

por Ferreira (2008, p. 805) como “[aquele] que não faz nada; ocioso, vagabundo [...]” 

e a qual muito se adéqua ao comportamento do rufião; até mesmo pela aproximação 

morfológica entre tal adjetivo e o nome do ser ficcional em questão: Vado / vadio, 

nos quais o radical vad- faz-se presente. 

 Ainda sobre o malandro, Schollhammer (2009) acresce que o charme e a 

sedução estão associados à imagem deste, pois, para concretizar suas vontades, a 

personagem malandra deve muitas vezes “[...] atuar sempre com uma certa graça, 

charme, apesar da sua falta de moral e sociabilidade [...]”. (Schollhammer, 2009, p. 

05). Em Navalha na carne, Vado utiliza seu charme de malandro na convivência com 

os demais sujeitos. Embora Neusa Sueli e Veludo sejam tratados com brutalidade 

pelo rufião, há momentos em que aqueles se rendem ao lado sedutor deste, o que 

faz com que fiquem entregues aos mandos e desmandos do cafetão, como acontece 

no seguinte excerto: 

 

VADO – Gosta de fumo, é? 
VELUDO – Sou tarado. [...] 
VADO – Bichona malandra! 
VELUDO – Deixa eu bicar, Seu Vado. 
VADO – Pega aqui. Na minha mão.  
VELUDO – Que bom. 
(Tenta agarrar o cigarro.) 
VADO – Não vale segurar. 
VELUDO – Como o senhor é mau, Seu Vado.  
(A cena repete-se várias vezes, sempre Veludo tentando alcançar, com a 
boca, o cigarro que está na mão de Vado. Veludo fica cada vez mais 
agoniado. Vado ri cada vez mais. Neusa Sueli permanece indiferente. 
Veludo agarra a mão de Vado, que lhe dá um violento empurrão.)  
(MARCOS, 2003, p. 153-154). 

 

 Nessa cena, Vado aproveita-se do vício de Veludo e utiliza sua maledicência 

para provocá-lo com um cigarro de maconha, estabelecendo entre eles uma espécie 

de jogo de sedução e perversidade. Cabe notar que, de acordo com Geremek 

(1995), a jogatina era uma das formas inescrupulosas de sobrevivência à 

personagem marginal, na literatura inglesa do século XVI; por meio de tal artifício, o 

ser ficcional desse período assumia um caráter vigarista e galanteador para ludibriar 

seus adversários. Entendida como um desvio de caráter do ser ficcional, essa 

característica apontada pelo teórico (1995) pode se relacionar ao perfil de Vado, que 

seduz e trapaça em seu “jogo”, impondo toda sua superioridade a Veludo. Este, por 
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sua vez, respeita a condição superior do rufião, ao chamá-lo por “Seu Vado” e 

“senhor”, e, até mesmo por enxergá-lo como um sujeito “mau”. 

 Outro momento em que Vado utiliza-se de seus galanteios para enganar 

ocorre na cena final da peça: ameaçado por Neusa Sueli, ele diz ter interesse em 

manter relações afetuosas e sexuais com ela: 

 

NEUSA SUELI – Mas faz um tempão que você não me procura. 
VADO – Não faz tanto tempo assim. O que é bom deixa saudade. [...] 
Agora, tem um porém! Se eu não tivesse a fim, não ia ter navalha que me 
obrigasse. Pode botar fé no que te digo. Eu sou um cara que só embarco 
por gosto. 
NEUSA SUELI – Você sabe conversar. [...] 
VADO – Assim. Bonitinha. É gamada em mim, pra que fazer guerra? 
(Vado aproxima-se de Neusa Sueli, que está sentada na cama. Vado 
começa a acariciá-la, enquanto disfarçadamente retira a chave da porta que 
estava no seio de Neusa Sueli. Em poder da chave, ele se encaminha pra 
porta, abre-a e sai [...].) (MARCOS, 2003, p. 168-169). 

 

 Convencendo Neusa Sueli pela conversa, Vado se aproveita da paixão que a 

prostituta sente por ele para se livrar das ameaças dela. Segundo Schollhammer 

(2009), incorpora-se ao espírito do malandro o “jeitinho” para evitar o confronto 

direto com o outro, usando como artifício a fuga ou uma boa conversa para resolver 

seus problemas. Na cena transcrita, os recursos descritos por Schollhammer (2009) 

são utilizados por Vado para se livrar de Neusa Sueli, os quais confirmam o domínio 

desse homem sobre a prostituta; tal situação é reconhecida pelo próprio Vado em 

vários momentos da trama. Exemplificando: “Me apronta outra presepada como a de 

hoje. Me apronta, que eu te estrepo. [...] Tenho malandragem para dar e vender. 

Não vai ser você que vai gozar minha cara”. (MARCOS, 2003, p. 141). 

 Percebe-se que Vado considera Neusa Sueli um ser inferior em comparação 

à sua malandragem e, por isso, não aceita ser ludibriado por ela. A meretriz tenta, 

durante a peça, burlar as atitudes abusivas dele e a relação entre os dois torna-se 

cada vez mais conturbada, sobretudo quando ele passa a expor as impressões que 

tem da companheira. 

 

Só estou falando a verdade. Você está velha. Outra noite, cheguei aqui, 
você estava dormindo aí, de boca aberta. Roncava como uma velha. Puta 
troço asqueroso! Mas o pior foi quando cheguei perto pra te fechar a boca. 
Queria ver se você parava com aquele ronco miserável. Daí, te vi bem de 
perto. Quase vomitei. Porra, nunca vi coisa mais nojenta. Essa pintura que 
você usa aí pra esconder a velhice estava saindo e ficava entre as rugas, 
que apareciam bem. Juro por Deus, que nunca tinha visto nada mais 
desgraçado. (MARCOS, 2003, p. 160). 
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 Como observado anteriormente, essa visão de Vado acerca de Neusa Sueli 

confirma outra vez que ele não sente atração alguma por ela e não se conforma, de 

acordo com as suas palavras, em um “cara novo“ e “boa pinta” como ele estar preso 

a um “bagulho antigo” igual a ela, porém Neusa Sueli não aceita a ideia que ele tem 

dela, como já observado neste capítulo.  

 Nesse confronto entre pontos de vista diferentes, Neusa Sueli rebate as 

críticas de seu amado atacando aquilo que Vado mais preza, sua masculinidade: 

“Teu negócio é veado. Vi hoje”. (MARCOS, 2003, p. 161). A meretriz insinua que ele 

seja homossexual, a fim de ferir-lhe a dignidade, referindo-se à disputa de Vado e 

Veludo, a qual, como analisado, tornou-se uma “brincadeira” de sedução entre as 

personagens masculinas. Retomando essa passagem da peça, note-se a seguinte 

observação: 

 

Veja-se, principalmente, a ambiguidade que salta da aparente repulsa de 
Vado pelo homossexual – uma atração disfarçada pela surra que pretende 
aplicar-lhe, negando-lhe de início o cigarro. E acompanhe-se o 
desmascaramento que Sueli faz da cena, investindo contra o amante. 
(MAGALDI, 1967, p. 03). 

 

 Desse modo, a relação brutal entre as personagens convertida em uma 

situação patética, causada pelo êxtase da maconha, leva Vado a revelar esse seu 

comportamento ambíguo, demonstrando apenas nesse momento da trama alguma 

afetividade por Veludo, que retribui: “Me mata, meu homem! [...] Ai, ai, tenho 

cócegas! Ai, ai, ai! Meu Deus, que loucura! Que loucura divina!” (MARCOS, 2003, p. 

157-158), o que faz com que essa cena beire o sadismo. Ainda sob o efeito da 

droga, Vado também passa a tratar Neusa Sueli com certa ternura: “Sueli, meu 

amor, me ajuda! Sueli, minha santa, me ajuda! [...] Eu quero que ele fume! Eu quero! 

Por favor, Sueli, segura ele! [...]” (MARCOS, 2003, p. 157-158; grifo meu), como se 

percebe nos únicos termos cordiais (grifados na fala) utilizados por ele durante toda 

peça para se referir à sua companheira. Nota-se, também, que a meretriz dá provas 

do quanto o considera, atendendo prontamente o pedido de auxílio de seu amado: 

“Eu te ajudo! Eu te ajudo!” (MARCOS, 2003, p. 158).  

 Entretanto, Vado em sua lucidez, além de desprezar totalmente Veludo, é 

categórico em sua visão sobre o caráter de Neusa Sueli: “Você é uma trouxa 

mesmo. Entra sempre em canoa furada. Me divirto sempre às suas custas [...] Sou 

Vadinho, cafifa escolado. Judio de mulher pra elas gamarem”. (MARCOS, 2003, p. 
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168). Por meio dessa sua fala repleta de termos coloquiais, Vado se autoafirma mais 

uma vez, reconhecendo-se como esperto e mulherengo, características que, a seu 

ver, o fazem superior aos demais indivíduos; enquanto Neusa Sueli é humilhada por 

seu companheiro, a começar por sua condição de mulher.  

 O rebaixamento que a prostituta sofre por pertencer ao sexo feminino pode 

ser confrontado com a afirmativa de Dias (1996), a qual esclarece que, em uma 

visão maliciosa da sociedade, a imagem da mulher está associada apenas à sua 

feminilidade, não havendo espaço para suas qualidades morais ou profissionais, 

mas somente para seus atributos físicos13. No entanto, como se pôde observar 

anteriormente, ao reconhecer que Neusa Sueli está velha, feia, decadente e sem 

algum atrativo físico, Vado a reduz moralmente como indivíduo, fazendo com que 

ela se sinta rejeitada socialmente, sobretudo por não apresentar uma boa aparência 

nem o padrão de beleza aceito pela sociedade dominante.  

 

 

3.2.2 Mulher de malandro 

 

 

 Na visão de Freire (2008), o caráter da personagem Neusa Sueli é marcado 

pelo sofrimento, causado pelas adversidades pessoais e profissionais que enfrenta 

durante toda trama. No entanto, a vida sacrificante da meretriz parece contrariada 

pela denominação que essa mulher recebe, segundo o Dicionário de nomes próprios 

(2014): Neusa (néousa, de origem grega) significa “a que está nadando”; Sueli (do 

germânico, suel), “a que é cheia de luz”; portanto, na combinação dos dois nomes, 

tem-se “a que nada na luz”, expressão que traz a ideia de um estado de espírito 

tranquilo, gracioso ou extraordinário da meretriz. Por outro lado, Neusa Sueli não 

corresponderia ao nome civil da personagem, mas, considerando-se a profissão que 

ela exerce, seria uma alcunha (ou “nome de guerra”) pela qual ela tenta se 

resguardar, artifício este utilizado por prostitutas para preservarem a própria 

identidade. Desse modo, as possíveis interpretações encontradas no nome 

                                                           
13

 Relaciona-se a essa observação de Dias (1996) o ocorrido mencionado no início deste capítulo com a atriz 

Tônia Carreiro, que sofreu o assédio do público e da mídia quando decidiu representar o papel de Neusa Sueli, 

já que essa artista, até então, chamava a atenção do público somente pela estonteante beleza e sensualidade. 
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composto desse ser ficcional caracterizam a ambiguidade que se delineia em suas 

ações, seu perfil e também nas relações estabelecidas com as demais personagens. 

 Em sua relação com Vado, Neusa Sueli ora o ama, ora o odeia, ações estas 

que podem ser esclarecidas da seguinte forma: “Os processos destrutivos atuam de 

modos variados e mesmo imprevisíveis, podendo voltar-se contra um objeto de amor 

ou contra o próprio sujeito agressor”. (GINZBURG, 2013, p. 103). Essa afirmação de 

Ginzburg (2013) acerca da agressão contra o próximo informa que atos de grande 

violência ocorrem não somente entre sujeitos inimigos ou rivais, como se verificou 

em Dois perdidos numa noite suja, quando Tonho elimina Paco ao se sentir 

ameaçado por este; mas também entre seres que demonstram algum tipo de afeição 

pelo outro: em Navalha na carne, é o caso de Neusa Sueli, que agride seu amado 

como resposta aos maus tratos que recebe dele. Observe-se um fragmento da 

primeira discussão do casal na peça: 

 

NEUSA SUELI – [...] Você fica entrando no papo daquela vadia lá do 102. 
Só pode ser ela quem te encheu a cabeça. Pensa que eu não sei? Ela dá 
em cima de tudo que é homem das outras. A perebenta não pode ver 
ninguém bem. Mas ela vai ver. Comigo não vai ter bafo. Corto a cara dela 
com gilete [...] Ela não me manja, não! Se ela se assanha pro teu lado, eu 
engrosso. Olha aqui, Vado, já vou te avisando. Se eu te ver batendo caixa 
com ela, faço um azar [...] Não estou aqui pra ser corneada por uma jogada-
fora daquelas. 
VADO – Vê se cala essa matraca. (MARCOS, 2003, p. 139-140; grifo meu). 

 

 Desde o início da trama, Neusa Sueli assume todo seu afeto pelo cafetão, 

demonstrado sobretudo em suas crises de ciúmes, como na citação acima. A paixão 

por Vado é o único pretexto que a faz resistir àquela situação de extrema miséria em 

que se encontra, por isso sente-se angustiada quando vê a possibilidade de perder 

seu amado. Entretanto, o espírito passional da personagem faz com que ela mostre 

ainda outro lado seu: quando diz, por exemplo, capaz de cometer as maiores 

atrocidades, caso flagre seu amante, simplesmente “batendo caixa” (= conversando) 

com outra mulher, Neusa atesta sua agressividade. 

 Nota-se que as expressões coloquiais ou vulgares, como as grifadas no 

excerto anterior, proferidas pela prostituta também revelam seu caráter violento. 

“Embora chocante [...], esse vocabulário [registra] a violência dos fatos [...]” (DIAS, 

1996, p. 94), haja vista que o linguajar de Neusa Sueli, assim como o de outras 

personagens plinianas, é reflexo do ódio que carregam contra os atos abusivos do 

outro, dos quais tentam se defender. Mais uma vez, exemplificando:  
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NEUSA SUELI – Veado miserável! Miserável! (Agarra-o e o empurra pra 
porta.) Agora vai caguetar a gente pra polícia, seu nojento!  
VELUDO – Sua vaca! Você vai me pagar! Não vou na polícia, não. Não 
gosto dessa gente. Mas vai ter forra. Você não perde por esperar. 
NEUSA SUELI – Cai fora daqui, bicha sem-vergonha! Cai fora! (MARCOS, 
2003, p. 158; grifo meu).  

 

 No fragmento acima, os xingamentos destacados e as ações (agarrar e 

empurrar) descritas na rubrica funcionam para Neusa Sueli como forma de 

autodefesa às ameaças de Veludo, além de servirem para rebaixar a moral do 

homossexual da peça.  

 Segundo Magaldi (1998), as ofensas proferidas pela protagonista de Navalha 

na carne refletem o “horror” dessa personagem aos homens (inclusive seus 

“clientes”) com os quais convive, vistos por ela como reflexo do meio em que vive, 

mas que o rejeita. Cabe observar ainda que, dentre as agressões verbais utilizadas 

pela prostituta no decorrer da trama, a palavra “nojento” aparece constantemente na 

boca dos seres plinianos como a maior de todas as ofensas. Por esse motivo, 

durante a campanha pela liberação de Navalha, em 1967, um frei dominicano 

chamado Patrício (apud Mendes, 2009, p. 161) declarou: “[...] uma das palavras 

mais repetidas no texto é nojento. Nojento no sentido de pessoas deterioradas, 

degradadas. E na peça de Plínio Marcos as personagens se veem como na 

realidade são”. Nas ressalvas feitas por Frei Patrício (apud Mendes, 2009), tal 

xingamento expõe o caráter e a consciência que as personagens plinianas têm de 

seu estado de marginalização. Ainda sob a óptica do crítico (apud Mendes, 2009), 

sobre a estreia de Navalha na carne na década de 1960, acrescenta-se que essa 

condição marginal dos seres ficcionais foi o que desagradou à censura, vista como 

representante de uma “sociedade burguesa”, e, portanto, desfavorável à abordagem 

dos problemas sociais brasileiros no teatro e nos demais segmentos artísticos.  

 Retomando a relação entre Neusa Sueli e Vado, à medida que a discussão do 

casal prossegue, as humilhações ficam mais violentas. O ápice da violência entre os 

dois ocorre na cena já citada páginas atrás, quando ele, com toda brutalidade, exige 

que a prostituta lhe mostre um documento que comprove a idade dela, todavia esse 

seu pedido não é atendido. A recusa de Neusa Sueli em mostrar sua carteira de 

identidade, além de intensificar as agressões que sofre de Vado, culmina o seu 

sofrimento na relação com o outro, porque, de modo geral, “[há] uma dor e uma 

angústia terríveis dentro de cada personagem de Plínio. É certo que tais 
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desconfortos são nitidamente resultantes da condição social em que se encontram”. 

(VIEIRA, 1994, p. 30). Destarte, a recusa em expor sua identidade pode se associar 

à não aceitação de Neusa Sueli em identificar-se como ser marginalizado ou como 

negação à sua autoconscientização, principalmente por estar entregue a uma vida 

sem oportunidades nem laços afetivos. 

 A possibilidade de Neusa Sueli e até mesmo Veludo em aceitarem ou não as 

ordens de Vado demonstra que esses seres enfrentam realidades opostas nesse 

confronto de vontades, e, com isso, conscientizam-se de que “[...] são a própria 

miséria, a encarnação dela, irremediavelmente contidas em sua condição de párias 

[...]”. (VIEIRA, 1994, p. 47). Assim, a perversidade que Vado, Neusa Sueli e Veludo 

adquirem, ao se relacionarem, é resultado da postura comportamental que são 

obrigados a assumir perante o outro, porque essas personagens, “[...] quanto ao 

aspecto moral, [...] são rigorosamente más, quer seja por caráter, quer por 

necessidade”. (VIEIRA, 1994, p. 47). Necessidade esta relacionada à cobiça em 

obter, facilmente, dinheiro, como é o caso de Vado, ou ao desejo por um 

companheiro mais amoroso, como confessa Neusa Sueli.  

 O enfrentamento de Neusa Sueli às vontades e à violência de Vado inicia 

quando ela fica ciente do motivo que o enraivou: o sumiço do dinheiro que ela, 

diariamente, entrega a ele. A prostituta consegue convencê-lo de que Veludo 

poderia ser o suposto ladrão, livrando-se da culpa que recebera por não ter colocado 

no lugar de sempre (o criado-mudo) a tal quantia combinada. A partir daí, a relação 

de Neusa Sueli e Vado, que já não era nada agradável, toma outras proporções no 

momento em que o homossexual é chamado por eles e passa a ser a vítima das 

acusações de roubo.  

 A presença de Veludo irá acentuar, ainda mais, os desentendimentos do 

casal: Vado mostra-se mais violento na busca pelo ladrão de seu dinheiro e, 

consequentemente, no seu convívio com Neusa Sueli, uma vez que ela não 

concorda com os atos do cafetão, e, sendo assim, continuará a ser agredida por seu 

amado. Em uma relação de submissão, como a de Neusa Sueli que se submete a 

Vado, Dias (1996) considera a privação de um direito como elemento caracterizador 

da violência; acresce-se a esse conceito o de violentar, segundo Ferreira (2008): 

“forçar”, “desrespeitar”, “constranger”. Ao tornar-se consciente da privação e das 

situações que desrespeitam seus direitos, a meretriz se queixa de toda aquela 
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exploração a que é submetida em seu ofício e no convívio com Vado. Por isso, em 

determinado momento da peça, Neusa Sueli expõe sua situação: 

  

[...] A gente só quer chegar em casa, encontrar o homem da gente de cara 
legal, tirar aquele sarro e se apagar, pra desforrar de toda a sacanagem do 
mundo de merda que está aí [...] Às vezes chego a pensar: Poxa, será que 
sou gente? Será que eu, você, o Veludo, somos gente? Chego até a 
duvidar. Duvido que gente de verdade viva assim, um aporrinhando o outro, 
um se servindo do outro [...]. (MARCOS, 2003, p. 164). 

 

 Observa-se nesse fragmento a reflexão de Neusa Sueli a respeito de sua 

identidade, seus anseios e sua marginalização, condição esta condicionada à 

desumanização do indivíduo e questionada pela personagem. Desse modo, ela se 

conscientiza de que é impedida de desfrutar os bons momentos de sua vida, os 

quais serviriam como um escape daquela realidade em que os sujeitos vivem 

constantemente relações conflituosas.  

 De acordo com Bakhtin (2008), a autoconsciência do ser ficcional resulta da 

interação entre personagens por meio do diálogo. Em Navalha na carne, as falas de 

Vado direcionadas a Neusa Sueli despertam a autoconsciência dela, porém tais 

palavras, carregadas de ódio e desprezo, não favorecem uma interação amistosa 

entre ambos: “Você está uma velha podre. [...] Nada mais nojento que puta velha. 

Porra, como incomoda!” (MARCOS, 2003, p. 164). Nessa fala do proxeneta, em 

resposta aos lamentos de Neusa Sueli, ele revela nenhuma comoção àquelas 

palavras de descontentamento da meretriz, demonstrando como de fato a enxerga. 

Consciente de que não há uma solução para seus problemas pessoais, Neusa Sueli 

se descontrola e tranca-se com Vado no quarto: ela deseja, ao menos, o amor dele, 

mesmo que à força: 

 

VADO – Abre essa porta. Abre essa porta. Anda! É surda, desgraçada? Não 
escuta a gente mandar? Abre essa porta! É melhor pra você. 
NEUSA SUELI – É meu cafifa. Leva minha grana. Tem que me fazer gozar. 
Custe o que custar. 
VADO – Você está me baratinando. 
NEUSA SUELI – Pra você ver. 
VADO – Abre essa porta! Abre! 
NEUSA SUELI – Não adianta espernear. 
VADO – Você quer apanhar? 
NEUSA SUELI – Quero, sim. Me bate. Bate legal. [...] 
VADO – Mas que é isso, mulher? (MARCOS, 2003, p. 167). 
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 Nessa cena, a prostituta revela mais uma vez seu lado agressor, impondo a 

Vado a satisfação dos desejos dela. Dessa forma, o sexo, associado à violência, 

aparece como meio para a obtenção do poder sobre o outro e, como observa Lima 

(1999, p. 51): “O sexo em todos os tempos tem sido mais um instrumento de 

conquista de poder [...] com o objetivo de desmoralizar pessoas importantes [e de 

quebrar] a resistência moral de personalidades que se presume incorruptíveis”. 

Portanto, ao mostrar-se sexualmente dominadora, Neusa Sueli refuta a submissão e 

detém o poder sobre aquele que se mostrava resistente à voz de comando de uma 

mulher. Até mesmo quando a meretriz assume um espírito sádico e diz aceitar as 

agressões do companheiro naquele momento, o que ela realmente deseja é 

confrontá-lo e desmoralizá-lo. Mesmo pressionado, Vado rejeita qualquer tipo de 

envolvimento íntimo com Neusa Sueli e, ao final da peça, ele consegue se livrar 

dela.  

 Entretanto, da mesma forma como acontece ao pícaro espanhol, que termina 

suas pelejas na mais extrema solidão (GONZÁLEZ, 1994), a prostituta termina 

sozinha e abandonada naquele ambiente imundo; esse seu estado retoma duas 

propriedades do ser ficcional no drama moderno: a solidão e o estreitamento, que, 

conforme Szondi (2011) e como se viu no primeiro capítulo, levam a personagem 

dramática a sentir a necessidade de estabelecer relações com outros indivíduos. 

Sob esse aspecto, pode-se dizer que Vado é a parte que complementa Neusa Sueli 

na relação eu-outro, a qual ela necessita para sua existência como ser humano. 

Necessidade esta demonstrada em sua última fala na peça, ao perceber a ausência 

do cáften: “Vado!... Vado!... Você vai voltar?... Você vai voltar?...” (MARCOS, 2003, 

p. 169). Implorando o retorno de quem tanto a agrediu, Neusa Sueli assume, de vez, 

seu caráter submisso diante à figura brutalizada daquele homem, que, como já dito, 

não sente ternura alguma por ela. Desse modo, pode-se dizer que Neusa acaba por 

aceitar tudo o que Vado expôs sobre ela em seus diálogos e, além disso, seu 

isolamento acontece em decorrência de sua fraqueza e marginalização, haja vista 

que “[a] solidão não é resultante de quem detém o poder. É circunstância 

perfeitamente natural de quem vive no submundo, alheio a padrões morais e éticos 

correntes em sociedade”. (VIEIRA, 1994, p. 41). 

 Ainda sobre a fala final de Neusa no texto, notam-se outros sentidos que tais 

palavras podem assumir: ao questionar se Vado irá voltar, a meretriz deseja 

confirmar se ele realmente foi embora e, não obtendo uma resposta, constata que 
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ficou livre dele, o que pode lhe garantir uma nova possibilidade de vida sem 

agressões; em outro sentido, o tom de continuidade que tal fala carrega (sobretudo 

pela utilização das reticências) dá a impressão de que Vado retornará no dia 

seguinte e que toda aquela relação conflituosa do casal continuará em um eterno 

cotidiano de violência e exploração, em que, conforme Paranhos (2009), enquanto 

Vado se diverte fumando ou gastando dinheiro à toa, Neusa Sueli trabalha 

exaustivamente em seu dia a dia conturbado.  

 Independente do sentido que se considere a esse final ambíguo de Navalha 

na carne, Neusa Sueli permanece à margem da sociedade, como se nota nesta 

última rubrica da peça: “(Neusa Sueli fica por algum tempo parada na porta, depois 

volta, pega um sanduíche de mortadela, senta-se na cama, fica olhando o vazio por 

algum tempo. Depois, prosaicamente, começa a comer o sanduíche.)” (MARCOS, 

2003, p. 169); conforme essa citação, a meretriz continua naquele ambiente sem 

esboçar algum desejo de mudança pessoal ou profissional, alimentando-se da forma 

mais simples, sem a menor preocupação com seu destino. Tal rubrica confere ao 

caráter de Neusa Sueli um estado de melancolia, o qual é marcado pelo “[...] 

desânimo, [pelo] desinteresse, [...] pela resignação e pela paralisação do agir [...]” 

(MARTIN, 2008, p. 162), sentimentos estes implícitos na descrição das últimas 

ações da personagem.  

 O final incerto de Neusa Sueli é evidenciado por seu olhar fixo no nada, o que 

pode remeter ao vazio de uma vida sem prévia definição. Relaciona-se a isso o 

inacabamento da personagem proposto por Bakhtin (2008), conceito no qual é 

intensificado o “valor artístico” dado à construção do ser ficcional, ampliando-se as 

possibilidades de atributos dados a ele e aos relacionamentos com quem a rodeia, 

tornando complexo e inacabado o processo de formação da personagem. Bakhtin 

(2008) explica que o inacabamento é a constante transformação que o ser fictício 

sofre na evolução de sua autoconsciência, à medida que os conflitos surgem nas 

relações eu-outro, no entanto tal evolução não arremata por completo os caracteres 

que a personagem desenvolve no decorrer da trama14.  

                                                           
14

 Pode-se ainda citar Tonho e Paco, de Dois perdidos numa noite suja, como exemplos de personagens 

inacabadas à luz da teoria bakhtiniana. Como observado no capítulo anterior, ambos apresentam um 

determinado caráter a princípio, mas aos poucos vão se transformando, devido aos objetivos que perseguem e 

às relações de conflito que estabelecem entre si na trama. Mas, no caso de Tonho, seu final assemelha-se ao de 

Neusa Sueli, já que os dois terminam entre duas opções: sair ou permanecer na marginalidade. 
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 Dessa forma, Bakhtin (2008), ao explicar que o ser ficcional não é definido e 

que mantém estreita relação com o outro, aproxima-o da condição humana, pois a 

personagem tal qual o homem “[...] vive pelo fato de ainda não se ter rematado nem 

dito a sua última palavra”. (BAKHTIN, 2008, p. 66). Esse enfoque dado pelo teórico 

(2008) ao ser de ficção relaciona-se a uma das propriedades da personagem teatral, 

a qual, como observado no capítulo inicial deste estudo, também concorda em 

aproximar as ações do ser ficcional às do ser humano.    

 

 

3.2.3 Voz de Veludo 

 

 

 Além da prostituição e da violência, outra temática explorada por Navalha na 

carne é a homossexualidade, representada na figura de Veludo. A primeira 

encenação dessa peça em São Paulo contou com a participação do consagrado ator 

Sérgio Mamberti no papel do homossexual e, de acordo com Mamberti (apud 

Contreras, 2002), havia um grande preconceito na época para representar essa 

personagem no teatro, porém interpretar Veludo “[...] tinha toda uma 

responsabilidade social do ator ao mostrar a situação de um homossexual tratado 

como ser humano. Porque tudo que havia sido feito com homossexual até então era 

caricatura”. (MAMBERTI apud CONTRERAS, 2002, p. 60). Portanto, ao colocar essa 

personagem em cena, Plínio Marcos quis expor a situação marginalizada que os 

homossexuais sofrem na sociedade. 

 

Em Navalha na carne, a entrada de Veludo, o personagem homoerótico, 
revela a forte, violenta e excludente divisão entre homens da “cultura viril” e 
os “afeminados”, [...] a imagem do homoerotismo masculino é coincidente 
com a aparência e trejeitos femininos, com a gestualidade estereotipada, 
provocando rejeição e repulsa para os demais sujeitos que se identificam 
com a sexualidade heterossexual. (LIMA, 2008, p. 141). 

 

 Na dramaturgia de Plínio Marcos, o homossexual é sempre humilhado pelos 

demais sujeitos, como se estes fossem representantes do machismo e do 

preconceito, arraigados nos meios sociais. Percebe-se esse descaso ao 

homossexual no decorrer da peça em análise a partir dos significados da palavra 

veludo, a qual nomeia essa personagem, conforme Ferreira (2008, p. 810): “1. 
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Tecido de seda, algodão ou lã, coberto de pelos cerrados, curtos e acetinados. 2. 

Fig. Objeto ou superfície macia”; nota-se que o nome dado ao ser ficcional em 

questão conota delicadeza e fragilidade, características extremadas no caráter de 

Veludo e que se chocam com a visão conservadora da sociedade de que homem 

deve agir com brutalidade. 

 Apesar de Veludo não aparecer do começo ao fim da trama, assim como os 

demais seres fictícios, outras características suas também evidenciam o tom 

pejorativo dado ao homossexual na sociedade: a condição subalterna da 

personagem, devido à sua profissão de faxineiro, e, principalmente, os maus tratos, 

tais como as acusações de furto e as agressões, recebidos do casal protagonista, 

que passa a demonstrar sua visão preconceituosa, ao se referir ao empregado do 

hotel sempre por meio de termos pejorativos, como: “bicha miserável”, “bichona”, 

“veado nojento” ou “puto sem-vergonha”. Essa violência verbal é produto do 

menosprezo de Vado, Neusa Sueli e outras personagens na obra pliniana aos 

homossexuais que, como já dito, é uma forma daqueles se manterem superiores a 

estes indivíduos, cuja orientação sexual faz com que seu caráter e sua moral sejam 

reduzidos a nada, conforme uma óptica machista rejeitada por Veludo: 

 

Se o senhor começar a me xingar, me mando. A Neusa Sueli sabe como eu 
sou. Não gosto de desaforo. Nem dos meus homens aguento maltrato [...] 
Você está vendo, Neusa Sueli? Vou me arrancar. Depois você reclama que 
eu não gosto de vir fofocar no seu quarto. É por essas e outras. Ninguém 
gosta de estupidez. (MARCOS, 2003, p. 146-147). 

 

 Na fala acima, além da tentativa de se impor perante os demais, Veludo 

demonstra certa simpatia por Neusa Sueli e respeito por Vado, mas não escapa das 

“torturas” do casal para que se confesse culpado pelo furto, do qual se diz inocente: 

“Eu ia fazer uma coisa dessa? Não sou ladrão e não sou que nem [Neusa Sueli], 

que tem que dar dinheiro pra homem”. (MARCOS, 2003, p. 149). Como se vê, a 

violência sofrida por Veludo faz com que ele passe a revelar desprezo por seus 

agressores, como se observou na citação anterior, e enxergue Vado como um 

cafajeste e Neusa Sueli como uma mulher submissa. Ao se defrontarem com as 

aparentes verdades proferidas por Veludo sobre seus caracteres, a prostituta e o 

rufião humilham e agridem, ainda mais, o funcionário do hotel. Nesse sentido, a 

violência investida contra o homossexual seria uma forma de Vado e Neusa Sueli 
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manifestarem sua revolta, como reflexo da rejeição destes ao modo como Veludo os 

enxerga. 

 O embate entre essas três personagens chega ao clímax quando a meretriz 

vai às últimas consequências e, como medida desesperadora, empunha uma 

navalha no rosto de Veludo. Com esse gesto, Neusa Sueli assume mais uma vez 

um comportamento violento contra o outro, exigindo que Veludo admita a culpa: 

“Veludinho, é melhor pra você contar tudo direitinho. É pro seu bem, querida”. 

(MARCOS, 2003, p. 151). Ameaçado, Veludo se confessa culpado, contradizendo o 

seu caráter de indivíduo honesto, uma vez que havia dito antes que não praticava 

roubos. Desse modo, negando sua culpa, mas, depois, assumindo-se responsável 

pelo desaparecimento do dinheiro, Veludo aproxima-se da atitude de Paco, em Dois 

perdidos numa noite suja, que dizia incapaz de roubar, porém, como verificado, as 

necessidades fizeram com que praticasse um assalto. 

 Apesar de Neusa Sueli agredir violentamente Veludo durante a trama, a 

relação que ela estabelece com o homossexual é provida de certa cautela e 

temeridade, pois a prostituta enxerga-o como um indivíduo aparentemente perigoso: 

“Não vai machucar ele. [...] Ele é doido por um enxame. Ele chama a cana”. 

(MARCOS, 2003, p. 146). Nessa fala de Neusa, observa-se que ela não está 

preocupada com Veludo, mas sim em livrar o amante e a si própria de qualquer 

contato com a polícia, devido à violência que cometem e ao outro delito em que ela 

é conivente, o consumo de drogas: 

 

VADO – Dá pra cá a erva. 
VELUDO – O senhor me deixa dar umas narigadas também? 
VADO – Depois a gente vê. Dá pra cá, anda! [...] 
NEUSA SUELI – Não vai queimar essa porcaria aqui. 
VADO – Você cala a boca. (MARCOS, 2003, p. 152). 

 

 Nesse momento da peça, Veludo passa a ser explorado violentamente por 

Vado na disputa pelo entorpecente. Além disso, como observado em páginas 

anteriores, essa “brincadeira” entre ambos é a “[...] conexão entre violência e 

erotismo [na qual] a agressividade é uma força destrutiva, e a sexualidade permite 

um movimento de integração com o outro [...]”. (GINZBURG, 2013, p. 43). Dessa 

forma, pode-se dizer que entre esses seres ficcionais é construída uma relação 

paradoxal, desestabilizada pela agressão e pelo erótico, em que os papéis de 

agressor e agredido se invertem.  
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VELUDO – Que homem bruto meu Deus! Vado, deixa eu fumar! 
VADO – Ainda sou Seu Vado pra você. Perdeu o respeito, seu miserável? 
VELUDO – Homem que me judia eu não chamo de senhor. [...] 
VADO – Te dou uma porrada que você vê. 
VELUDO – Dá, então. (MARCOS, 2003, p. 154). 

 

 Como se vê no excerto anterior, o cafetão passa a ser enfrentado na relação 

que começa a estabelecer com uma outra realidade, que é o olhar sobre seu caráter 

pela perspectiva de Veludo. Nesse enfrentamento entre Veludo e Vado, nota-se a 

inversão no caráter de ambos: o cafetão apresentava-se, até então, como forte e 

agressor; já o empregado do hotel como fraco e agredido; contudo, a mudança no 

posicionamento deles faz com que haja uma transformação na identidade de ambos. 

 

VELUDO – Bate, seu bobo, bate. 
(Vado fica vencido, impotente.) [...] 
VELUDO – Você viu como eu encabulei o homem, Neusa Sueli? Tadinho 
dele! Ficou sem jeito. Coitadinho! Vê a carinha do Vado, Neusa Sueli. Vai 
fazer carinho pra ele. Ele está tristinho. Vai lá, bobona. Vai agradar teu 
homem. Vai, Neusa Sueli. (MARCOS, 2003, p. 155). 

 

 Observa-se nesse breve momento, Veludo assumir certa voz de 

superioridade sobre Vado, que se mostra derrotado com aquela situação. Desse 

modo, na tentativa de querer se impor sobre aqueles que tanto o humilharam antes, 

Veludo, como aparece nas falas anteriores, passa a dar ordens a Neusa Sueli e a 

Vado. Ao assumirem um outro perfil durante seus conflituosos relacionamentos, as 

personagens de Navalha na carne se aproximam de Tonho e Paco, de Dois 

perdidos numa noite suja, os quais também sofrem uma inversão em seus 

caracteres, demonstrando o processo de inacabamento da personagem, segundo os 

estudos bakhtinianos, o qual está ligado ao processo de evolução que o ser ficcional 

sofre no decorrer da obra em sua relação com o outro. 

 Em um sentido filosófico, cabe acrescentar que as diferenças e as oposições 

entre os seres são elementares para a formação da essência do ser, pois “[o] sujeito 

é uma contínua construção que depende, sempre e ao mesmo tempo, dele e dos 

outros; por isso ele é sempre outro, puro processo, e nunca algo consolidado”. 

(SILVA, 2012, p. 27-28). Relaciona-se essa citação ao inacabamento da 

personagem, haja vista que a existência do indivíduo, conforme Silva (2012), não se 
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constitui nela mesma, mas sim no contato contínuo com outros para a construção da 

alteridade15.  

 Ainda sobre a relação de Veludo e Vado, este rebate as palavras que aquele 

lhe impõe, as quais confirmam o lado machista do proxeneta: “[...] Pensa que mulher 

manda em mim, bicha louca? Pensa que se essa vaca mandasse eu ia te dar o 

fumo?” (MARCOS, 2003, p. 154). Convencido da brutalidade de Vado, o 

homossexual nega-se a respeitá-lo e, por isso, o enfrenta e confirma, mais adiante 

no texto, a fraqueza no caráter de Vado, ironizando: “Pensei que era o homem deste 

galinheiro que cantava de galo. Entrei bem. Quem manda aqui é a galinha velha”. 

(MARCOS, 2003, p. 156). E, em contrapartida, Veludo provoca Neusa Sueli, 

despertando a vaidade da meretriz, que não aceita ser chamada de velha e, como 

as demais personagens da peça, envaidece-se de sua moral e aparência física. 

 

 

3.3 O FIO DA NAVALHA 

 

 

 Como se observou, a violência evidencia o caráter e as ações de Vado, 

Neusa Sueli e Veludo em Navalha na carne. O próprio título desse texto teatral dá a 

entender uma ação violenta, que fere e causa a dor, sendo esta relacionada à 

melancolia sofrida pelas personagens na trama.  

 Embora o dinheiro possa ser considerado o elemento motivador das 

desavenças entre os seres ficcionais da peça em questão, a navalha empunhada 

duas vezes por Neusa Sueli é o objeto que acentua a agressividade contida na obra. 

 

NEUSA SUELI – É teimoso como uma mula. Vou te ajudar a lembrar. 
(Apanha uma navalha na bolsa.) Vou te arrancar os olhos! (Aproxima a 
navalha do rosto de Veludo.) 
VELUDO – Não! Pelo amor de Deus! Não, Neusa Sueli! Não! [...] 
NEUSA SUELI – Vai falar tudinho? 
(Veludo faz que sim com a cabeça.) (MARCOS, 2003, p. 150). 

 

                                                           
15

 Esse pensamento de Silva (2012) baseia-se no Existencialismo de Jean-Paul Sartre e, em tal filosofia, ao 

ho e  [...] o se o e e e hu a ess ia p via, as pa te-se da existência, a princípio indeterminada; 

e, no decorrer dessa existência, o próprio sujeito, por meio de sua liberdade, definir-se-á a partir de projetos 

ue fo ula pa a si es o . “ARTRE apud SILVA, 2012, p. 24). Em outras palavras, a identidade do sujeito 

constitui-se ao lo go de u  p o esso existe ial , ou seja, po  eio de sua hist ia, a ual se o f o ta o  
outros sujeitos, os quais definem a essência desse indivíduo. 



122 

 

 Percebe-se que a prostituta faz da navalha recurso de agressão e meio último 

da tortura a que expõe Veludo. Tomando a simbologia desse utensílio, de modo 

geral as lâminas cortantes, Chevalier e Gheerbrant (1996) explicam que este pode 

representar: a morte; a força masculina (princípio ativo) em oposição ao feminino 

(princípio passivo) nos ritos iniciáticos, como os sacrifícios humanos, dos primitivos; 

e, na Psicanálise, tem simbolismo fálico. Com base nesses símbolos, pressupõe-se 

que a navalha aparece na peça como objeto que representa a força masculina 

aliada à opressão, pois, ao se utilizar da navalha como uma arma, Neusa Sueli 

passa a ter o comando da situação e iguala-se àqueles homens que a humilham. 

Por outro lado, o manejo de tal objeto pela prostituta pode se associar à sua 

covardia de enfrentar a dura realidade em que se vê imersa, já que Neusa não tem 

forças suficientes para se auto-defender de Vado nem mesmo das mazelas de sua 

vida, sendo necessária a utilização de um instrumento que a defenda e lhe imponha 

o status de poder sobre o outro. 

 

VADO – (Deitando na cama.) Boa noite, velha! 
NEUSA SUELI – (Pega a navalha.) Vado, se você dormir, eu te capo, seu 
miserável! 
VADO – Que é isso? Tá louca? 
NEUSA SUELI – Estou. Estou louca de vontade de você. Se você não for 
comigo agora, não vai nunca mais com ninguém. (MARCOS, 2003, p. 167). 

 

 No fragmento acima, Neusa Sueli tenta obrigar seu amado a manter relações 

sexuais com ela, como se tal ato fosse uma vingança contra todos aqueles que a 

exploraram sexualmente. Além disso, pode-se dizer que, nessa passagem do texto, 

a meretriz tenta de modo simbólico eliminar o sexo masculino quando ameaça Vado, 

como se a castração do órgão genital deste representasse a investida contra a moral 

e a masculinidade de todos os homens. Note-se que, conforme Chevalier e 

Gheerbrant (1996), o referido ato de “capar” remete à simbologia dos objetos 

cortantes nos ritos iniciáticos dos antigos, tento a ver com o ato de circuncisão: a 

anulação do prazer sexual, o que bem pretende Neusa Sueli contra Vado, caso ele 

não satisfaça aos desejos dela. 

 Logo, os momentos em que a prostituta lança mão de sua navalha podem ser 

entendidos como medida desesperadora e, conforme se observou, resultantes de 

circunstâncias que chegaram a seu limite de tolerância, o “fio da navalha”. 

Expressão esta que também possui certa simbologia: 
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Imagem que simboliza a dificuldade da passagem para um estado superior. 
O símbolo mais usado para exprimir a ruptura de níveis e a penetração no 
outro mundo, no mundo supra-sensível (seja o dos mortos ou o dos deuses) 
é o fio da navalha [...]. É penoso passar pela lâmina afiada da navalha 
([imagem] mostrando uma situação que, na aparência, não tem saída) [e 
exprime] a necessidade de transcender os contrários, de abolir a polaridade 
que caracteriza a condição humana, a fim de conseguir alcançar a realidade 
última, colocando-se no eixo de uma outra polaridade. (CHEVALIER e 
GHEERBRANT, 1996, p. 432). 

 

 De modo geral, as personagens plinianas vivem no “fio da navalha”, pois não 

conseguem passar para um estado superior ao que estão inseridas, isto é, escapar 

da marginalidade para se fixarem socialmente. E, apesar de penarem para alcançar 

seus objetivos, esses seres ficcionais não encontram escapatória para seus 

problemas, devido, principalmente, às relações com o outro, que muitas vezes 

ofende ou desencoraja essas personagens: como visto em Dois perdidos numa noite 

suja, em que Tonho tinha seus valores morais e profissionais menosprezados por 

Paco, passando a desacreditar nas possibilidades de uma vida melhor e assumindo 

de vez a identidade marginal. 

 Em Navalha na carne, as humilhações sofridas por Neusa Sueli, por exemplo, 

colocam-na em seu limite de tolerância, já que tais ofensas são extremamente 

violentas e ferem seu orgulho feminino, como ilustra o seguinte excerto da peça: “[...] 

Mentiu a idade, mas não engrupe ninguém. Tem um troço que não mente. Sabe o 

que é? Teu focinho! (Pega um espelho e obriga Neusa Sueli a olhar-se nele.) [...] 

Olha, olha bem, velha! Bem velha! Cinquenta anos no mínimo!” (MARCOS, 2003, p. 

165). Ao forçar Neusa Sueli para que veja o reflexo do próprio rosto, Vado chega ao 

máximo de sua agressão contra a companheira, haja vista que a tortura a que 

submete Neusa Sueli não a fere fisicamente, mas sim moralmente. E, para isso, o 

cafetão utiliza outro objeto torturante que surge em cena: o espelho, cuja simbologia 

relaciona-se à exposição da verdade e da consciência. 

 

A verdade revelada pelo espelho pode, evidentemente, ser de uma ordem 
superior [...]. O espelho será o instrumento da Iluminação. O espelho é, com 
efeito, símbolo da sabedoria e do conhecimento [...] Além disso, o espelho 
dá uma imagem invertida da realidade: aquilo que está no alto é como 
aquilo que está embaixo [...], mas em sentido inverso. (CHEVALIER e 
GHEERBRANT, 1996, p. 394). 

 

 Em algumas culturas, como as orientais, por exemplo, a revelação da verdade 

e do conhecimento por meio do espelho possui caráter divino e de poder, conferindo 
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ao indivíduo que contempla sua imagem o reflexo da própria alma, mesmo que esta 

não esteja “pura” e “perfeita”, e a proteção da mesma contra as más influências 

(CHEVALIER e GHEERBRANT, 1996). 

 Já nos estudos da linguagem, de acordo com os ensinamentos de Bakhtin 

(2010), a representação do espelho está, de certo modo, associada à formação da 

alteridade da personagem. No entanto, para o teórico (2010), a imagem externa 

refletida no espelho não desperta de imediato a autoconsciência, porque em frente 

ao espelho transparece apenas a aparência superficial do indivíduo e não a 

essência (imagem interna) dele.  Em outras palavras, olhar-se no espelho é avaliar a 

imagem que se pretende construir perante o outro, quer dizer, posa-se diante um 

espelho para se contemplar uma imagem externa feita para e pelo o outro com 

quem se relaciona. 

 No caso de Navalha na carne, Neusa Sueli é obrigada a ver no espelho a 

imagem que Vado tem dela, como se observa na cena abaixo: 

 

VADO – Cinquenta anos! Fim da picada! Toda ruim. Ainda com essa 
meleca na cara, maquilagem e tal, engrupe os trouxas. Mas sem essa 
droga, deve ter bem mais de cinquenta. 
NEUSA SUELI – Vado, chega! Por favor, chega! 
VADO – Olha bem! Olha bem! Velhota! Coroa! O Veludo tinha razão. 
Galinha velha! Vamos ver sem essa meleca quantos anos tem. 
(Vado tira o lençol da cama e o esfrega no rosto de Neusa Sueli.) [...] 
NEUSA SUELI – Para! Para com isso! 
(Vado pega o espelho e faz Neusa Sueli olhar-se nele.) 
VADO – Vê, puta, quanta ruga! (MARCOS, 2003, p. 165-166; grifo meu). 

 

 Como resultantes da relação eu-outro, os atos de Vado (grifos da citação 

anterior) sugerem mostrar à meretriz quem ela realmente é. Segundo Lima (2008), a 

retirada à força da maquilagem de Neusa Sueli consiste no “desmascaramento 

social”, isto é, na eliminação de uma verdade aparente. Seu rosto manchado da 

pintura reflete no espelho sua “alma manchada” pela violência e pela melancolia por 

detrás de uma fantasia de vida que não admite a realidade marginal em que essa 

mulher se encontra. Desse modo, nota-se que as personagens plinianas, ligadas ou 

não à prostituição, “[evocam] a fantasia que nunca será realizada, qual seja, a 

vontade de uma vida como a de todo mundo” (VIEIRA, 1994, p. 15-16), assim como 

almejavam Tonho, de Dois perdidos numa noite suja, e Neusa Sueli.  

 Como já mencionado, a meretriz de Navalha na carne não abandona aquela 

realidade, mas é abandonada naquele submundo. Desse modo, ao aceitar, 
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passivamente, o seu abandono, Neusa Sueli assume de vez sua submissão ao outro 

que a controla; enquanto Vado seria aquele que domina e usa da força para atingir 

suas pretensões, sem se importar com o sofrimento dos outros e encarnando o 

poder, uma vez que, “[em qualquer] que seja a situação dada, o poder [nas tramas 

plinianas] é sempre apresentado de forma nefasta. Não existe meio-termo, ninguém 

se condói da dor de alguém”. (VIEIRA, 1994, p. 29). 

 Entretanto, pode-se afirmar que a imposição de um poder aliado a atos 

violentos não se limitaria apenas às personagens da obra de Plínio Marcos. De 

acordo com Mendes (2009), Navalha na carne repercutiu desde suas primeiras 

encenações, porque expôs ao público os maus-tratos à mulher e ao homossexual e 

o consumo de drogas. Questões sociais estas tão comuns nos dias atuais e nas 

quais a violência aparece como artifício daqueles que se avaliam como detentores 

do poder sobre os considerados fragilizados ou minorias.      

 

 

3.4 DE MARGINAL A ESTRELA DE CINEMA 

 

 

 Expostos os caracteres dos seres ficcionais de Navalha na carne, nota-se que 

Neusa Sueli é a que mais se destaca dentre as três personagens. A consistência de 

seu caráter se dá porque ela apresenta mais consciência do que os outros, haja 

vista que é a única que se questiona durante a peça de sua marginalização social, 

acarretada por ser pobre, mulher e prostituta. 

 Como se viu no início deste capítulo, a complexidade dessa heroína (ou anti-

heroína?), que agride e é agredida pelas demais personagens, causou certa 

polêmica na carreira profissional de Tônia Carrero, que decidiu dar vida à Neusa 

Sueli no teatro. Em 1997, outra artista de renome também interpretou esse papel, 

mas desta vez numa versão cinematográfica: coube a Vera Fischer tal empreitada, o 

que proporcionou a ela o seu retorno ao cinema nacional, já que, há alguns anos, a 

atriz dedicava-se apenas à televisão.  

 Entre as décadas de 80 e 90 do século XX, Vera Fischer, além de ser 

considerada “símbolo sexual”, possuía uma vida pessoal conturbada, marcada por 

escândalos e pela dependência química. Interpretar uma personagem com forte 

carga dramática, como a meretriz de Navalha, seria para ela a consolidação de sua 
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carreira artística e, para os produtores do filme, um chamariz para o grande público 

(FREIRE, 2008). Entretanto, Vera era reconhecida nacionalmente como estrela de 

telenovelas da Rede Globo de Televisão, e representar “[...] a personagem de uma 

prostituta [provocou] furor semelhante ao que cercou a decisão de Tônia Carrero 

interpretar o mesmo papel na estreia da peça no Rio de Janeiro trinta anos antes”. 

(FREIRE, 2008, p. 286). 

 Diferentemente do que aconteceu com a Navalha na carne produzida por 

Tônia Carrero, esse filme, cuja direção e roteiro eram do cineasta Neville D’Almeida, 

não garantiu sucesso de público nem de crítica. Embora tenha causado certa 

expectativa, contar com grandes patrocinadores e apresentar artistas populares e 

modismos dos anos 90, a produção de Neville foi considerada uma das piores 

bilheterias do cinema brasileiro. Segundo Freire (2008), o tom apelativo e comercial 

do longa-metragem é percebido logo pela escalação do elenco, sobretudo os atores 

que interpretam o casal protagonista do texto de Plínio Marcos: além da bela Vera 

Fischer, o papel de Vado ficou para o premiado ator cubano Jorge Perugorría, 

contratado estrategicamente para garantir a entrada do filme no mercado 

internacional. 

 Nota-se que essa adaptação de Neville D’Almeida distancia-se em muitos 

aspectos da obra original, alguns dos quais merecem ser destacados. A começar 

pela duração do filme que passa um pouco mais de duas horas (aproximadamente 

124 minutos), já que a peça teatral, como informa Mendes (2009, p. 159), “[é] curta 

demais. Daria uma hora de espetáculo, se tanto”, o que demonstra que grande parte 

das inúmeras inserções de cenas no filme é desnecessária para o enredo, como por 

exemplo, as diversas tomadas que são feitas de paisagens do Rio de Janeiro (Cristo 

Redentor, praia de Copacabana, zona boêmia da Lapa e armazéns do porto), 

durante a película, demarcando o Rio como a localidade em que acontece a trama 

dessa adaptação. Desse modo, o espaço único – o quarto de Neusa Sueli e Vado – 

de Navalha na carne é rompido nessa versão cinematográfica. Outros espaços, 

além das paisagens cariocas, aparecem no filme de Neville, tais como uma boate, 

um bar e o quarto de Veludo, interpretado pelo ator Carlos Loffler. 

 Outro ponto que distancia a adaptação da obra original são as alucinações de 

Neusa Sueli, as quais destacam o protagonismo da personagem no filme. Na peça, 

tais delírios não existem, mas na película eles representam simbolicamente os 

desejos ou os martírios da meretriz. Na visão de Freire (2008), as alucinações da 
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prostituta seria um dos artifícios do filme para relacioná-lo à obra pliniana: “Os 

sonhos da Neusa Sueli de Vera Fischer podiam ser facilmente aproximados dos 

delírios do pivete Querô com sua mãe prostituta na versão da peça escrita em 1979, 

por exemplo”. (FREIRE, 2008, p. 295). Nesse sentido, o mesmo pode se falar do 

Vado do filme nas diversas tomadas em que o cafetão se exibe com um elegante 

par de botas, como se aqueles calçados fossem o único bem que ele possuísse. 

Percebe-se, portanto, que, ao ostentar suas botas, a atitude da personagem se 

refere a Tonho e Paco, de Dois perdidos numa noite suja, os quais faziam o mesmo 

com o par de sapatos que tanto desejavam, conforme analisado no capítulo anterior.   

 No tocante às alucinações de Neusa Sueli no longa-metragem, a primeira 

delas mostra a meretriz vestida de noiva e passeando por lugares paradisíacos em 

companhia de Vado, como se desfrutassem de sua lua de mel. Tal imagem 

demonstra a vontade da prostituta em estabelecer um relacionamento estável com 

seu amado, desejo este contrariado pelas condições vividas pela personagem. 

Outras imagens marcantes do filme, fruto da imaginação de Neusa Sueli, merecem 

ser destacadas: uma boneca que chora sangue; as prostitutas, acometidas de uma 

loucura que reporta às bacantes, sacrificam Vado e outros homens; e, no final, 

Neusa Sueli crucificada e ensanguentada como se fosse Jesus Cristo. Essas últimas 

imagens citadas metaforizam a opressão à mulher, representada pela vida sofrida 

de Neusa Sueli, e conferem ao filme uma religiosidade e uma idolatria à figura da 

prostituta, confirmadas na cena da película em que um pastor evangélico prega os 

ensinamentos do Evangelho perante um grupo de meretrizes e, categoricamente, 

encerra seu sermão dizendo: “As prostitutas chegarão ao Céu antes dos fariseus”. 

(DIDONET e D’ALMEIDA, 1997, [s.p.]). 

 A presença da religiosidade no filme de Neville D’Almeida é justificada por 

Freire (2008, p. 294): “Além de ter tido a ousadia de criar em cima da peça, o 

cineasta e o dramaturgo se aproximavam na questão da fé, ao investigar o que 

restava de civilização cristã em personagens vivendo num mundo tão sombrio e 

amargo”. Assim, pode-se dizer que o cineasta deu o tom religioso a seu filme, 

aproveitando-se da fase mística que Plínio Marcos se encontrava desde a década 

de 80, quando o dramaturgo passou a se interessar pela tarologia e escreveu, por 

exemplo, a peça Madame Blavatsky (1985), que recria a vida da médium polonesa 

Helena Blavatsky e na qual se percebe a busca dos oprimidos pela espiritualidade. 
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Deve-se mencionar ainda que, antes dessa versão cinematográfica de 

Navalha na carne, outra adaptação da peça de Plínio marcou o cinema nacional. 

Não tão polêmica quanto à produção de Neville D’Almeida, a primeira versão de 

Navalha aconteceu em 1969, contava com a direção de Braz Chediak, que um ano 

depois filmaria Dois perdidos numa noite suja, como já dito no segundo capítulo, e a 

participação dos atores Jece Valadão, Glauce Rocha e Emiliano Queiroz nos papéis 

de Vado, Neusa Sueli e Veludo, respectivamente. Cabe notar que, em oposição à 

adaptação de Neville, as falas das personagens no filme de Chediak seguiam 

rigorosamente o original de Plínio Marcos, mas o título foi alterado com o acréscimo 

do artigo a, passando a se chamar A navalha na carne. Segundo Freire (2008), a 

intenção do cineasta em manter os diálogos originais da peça era expor todo o 

“realismo contundente” do contexto marginal vivido pelas personagens, como 

pretexto para retratar denúncias relativas à separação de classes, desigualdades e 

injustiças sociais, contidas na obra pliniana. Denúncias estas que, conforme 

Guidarini (1996), não tendem a solucionar os conflitos humanos, mas sim confirmar 

a resistência daqueles indivíduos que não são bem vistos por grande parte da 

sociedade. 
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CAPÍTULO IV – OPRESSORES E OPRIMIDOS À LUZ DE UM ABAJUR LILÁS 
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“Mas em Abajur [Plínio Marcos] deixou entrever, pela primeira vez, uma coisa que precisa 

ser estudada: o fato de que uma peça sua é, sempre, uma alegoria do Poder e tem que ser 

lida desta maneira, por baixo da sua superfície de denúncia social”. 

(Antonio Mercado apud FAGUNDES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, 1980, p. 31)16 

 

 

Como dito anteriormente, durante sua carreira como dramaturgo, Plínio 

Marcos presenciou a movimentação favorável em torno de sua obra teatral e das 

diversas montagens de suas peças, mas, por outro lado, ele também testemunhou a 

censura cada vez mais contundente a seus textos teatrais. Segundo Freire (2008), 

Plínio sofreu uma verdadeira interdição profissional, tornando-se um dos autores 

mais censurados pelo regime militar brasileiro. Tal reprimenda pode ser observada 

com o que aconteceu à peça O abajur lilás (1969), proibida oficialmente de ser 

encenada em todo o país durante uma década. 

 Em 1980, O abajur lilás foi finalmente liberada pelos censores, contudo, 

durante os anos em que a peça esteve interditada, Plínio Marcos se empenhou 

judicialmente para obter a liberação do texto, que estreou no dia 25 de junho do 

corrente ano, no Teatro Municipal Castro Mendes de Campinas e, em seguida, 

cumpriu temporada no Teatro Aliança Francesa em São Paulo (MENDES, 2009). 

Novamente, uma peça de Plínio fazia sucesso: sob a direção de Fauzi Arap, a 

primeira encenação de O abajur recebeu críticas positivas na época, sendo 

comparada com peças anteriores do dramaturgo santista, como fez Sábato Magaldi 

ao declarar que, nessa peça, “[...] Plínio Marcos fundiu nela, mais do que em outras 

obras-primas, Navalha na carne e Dois perdidos numa noite suja, talento e ira”. 

(MAGALDI apud MENDES, 2009, p. 286). 

 Considerado um marco da resistência contra a censura, esse texto de Plínio 

Marcos confirmava seu habilidoso trabalho dramatúrgico, sobretudo por ser uma 

obra que abordava as tensas relações de repressão e, dessa forma, vista como uma 

descrição metafórica do poder ditatorial da época: 

  

Na peça, cada uma das personagens femininas assumia uma posição 
diferente frente à truculência do dono do poder: Dilma era acomodada e se 

                                                           
16

 Depoimento retirado do programa da peça O abajur lilás, encenada por Fagundes Produções Artísticas em 

1980. Ainda de acordo com Fagundes Produções Artísticas (1980), o professor Antonio Mercado foi um dos 

primeiros estudiosos brasileiros a analisar profundamente a obra teatral de Plínio Marcos e defendeu sua tese 

de doutorado sobre o dramaturgo santista na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. 
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alienava dos problemas das outras por receio de represálias, Leninha era 
individualista e queria negociar, chegando à delação, e Célia era a “porra-
louca” que não media consequências. Um abajur quebrado era o gancho 
para Giro e Osvaldo submeterem as mulheres a uma cruel sessão de 
tortura em busca do nome da culpada. (FREIRE, 2008, p. 175-176). 

 

Nessa citação, Freire (2008) faz uma referência ao posicionamento que cada 

uma das personagens poderia adquirir diante àquele contexto histórico brasileiro: as 

mulheres seriam a representação das vítimas de tortura e dos subversivos; os 

homens, a dos ditadores e dos torturadores. Para reafirmar esse pensamento, 

Mendes (2009) justifica a possível causa da proibição desse texto teatral de Plínio: 

provavelmente, os censores associaram o autoritarismo das personagens 

opressoras da peça à brutalidade do governo militar. 

Sob esse aspecto, a título de curiosidade, cabe outra comparação entre a 

obra pliniana e o já citado romance picaresco, o qual, na visão de González (1994), 

trouxe como uma das inovações à literatura espanhola a vinculação da ficção a seu 

contexto socio-histórico. No romance picaresco espanhol, as artimanhas e a solidão 

do pícaro eram produtos de uma realidade da época: a miséria econômica sofrida 

pela Espanha entre os séculos XVI e XVII. 

 

A má remuneração do trabalho no campo e nas cidades [gerou] o 
aparecimento de grupos marginais, tais como os pícaros urbanos e os 
bandoleiros na zona rural. [...] Em fins do século XVI, grande número de 
vagabundos – mendigos profissionais, subempregados, rufiões, prostitutas, 
delinquentes, criados e fidalgos em decadência – [poderia] ser encontrado 
nas cidades espanholas. Na mesma época, o bandoleirismo já se havia 
estendido pela totalidade do território peninsular. (GONZÁLEZ, 1994, p. 38). 

 

 O aumento da criminalidade e a aversão ao trabalho foram os principais 

motivadores dessa literatura, tida como um “reflexo” do submundo do crime na 

Espanha. Dessa forma, por narrar a vida criminosa de vagabundos e malfeitores, o 

romance picaresco afrontava a organização social, sendo entendido como uma 

manifestação de ódio dos oprimidos contra aqueles mais privilegiados socialmente, 

sentimento este que se assemelha ao das personagens de Plínio Marcos. Além 

disso, a constante briga de classes sociais, na sociedade espanhola, a qual cedeu 

espaço a uma “limpeza de sangue”, também serviu de mote à literatura picaresca: a 

burguesia, banida pelas camadas dominantes, que não admitiam a forma ilegal de 

ascensão econômica dos burgueses, não se legitimou como uma classe. Em função 

dessa situação, suas características sofreram “desvios negativos”, transpostos para 
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o romance picaresco por meio da sátira ou da paródia. Assim, conclui Geremek 

(1995, p. 200), “[...] o romance picaresco representa algo mais que apenas uma 

imagem da ‘decomposição social’ da Espanha daquele tempo: ele expressa a crise 

da sociedade aristocrática e da moralidade social”, na verdade a intencionalidade 

literária do picaresco era expor a trajetória individual das personagens, dentro 

daquele contexto hostil e pré-capitalista em que estas se inserem. 

Retomando o possível paralelo entre a trama de O abajur lilás e o momento 

político que o Brasil vivia quando essa peça foi escrita, pode-se justificar tal analogia 

com a ressignificação que as artes dão ao contexto em que estão inseridas. De 

acordo com Schollhammer (2009), muitas das manifestações artísticas surgidas nos 

anos da ditadura brasileira possuíam como um de seus principais interesses 

retratarem a violência da época, em uma atitude combativa à opressão e com fins 

políticos. Confirma-se a afirmação do estudioso (2009) com o seguinte depoimento 

da ex-esposa de Plínio Marcos, a atriz Walderez de Barros17:  

 

Durante a universidade, me envolvi com política estudantil – fiz parte do 
CPC, o Centro Popular de Cultura da Filosofia. A gente organizava 
apresentações de teatro e música em sindicatos, fábricas, escolas... Enfim, 
a ideia era usar a arte como um veículo para fazer política. (apud 
STANDKE, 2013, p. 9). 

 

Segundo a constatação da artista (apud STANDKE, 2013), sua experiência 

com política e teatro, quando ainda era estudante de Filosofia no início dos anos 

1960, fez com que tivesse contato com uma arte formadora de opinião, expondo 

engajadamente às camadas mais populares da sociedade seus direitos civis e a 

revolta aos regimes antidemocráticos. 

No tocante à obra pliniana, pode-se dizer que o engajamento político aparece 

na mesma no sentido de que nela existe “[uma] correlação entre temáticas como 

loucura e poder, feminismo e repressão, homossexualismo e violência, que [se] ousa 

colocar-se como política [...]” (FAGUNDES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, 1980, p. 7), 

uma vez que as peças de Plínio evidenciam nas correlações citadas a cisão social 

entre opressores e oprimidos, como se pode observar em A mancha roxa, texto 

                                                           
17

 Em seu relacionamento com Plínio Marcos, com quem foi casada durante vinte e um anos, Walderez de 

Barros deu vida a muitas personagens criadas por seu ex-marido (STANDKE, 2013), inclusive, atuou na primeira 

encenação de O abajur lilás, na qual interpretou a prostituta Dilma.   
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teatral escrito após o término do regime militarista, na seguinte fala de Professora: 

“[...] Eu, aqui dentro, estou sob tutela do Estado. O Estado é responsável por mim. 

[...] Tem que me limpar e me devolver limpa pro convívio social. É isso. É obrigação 

do Estado”. (MARCOS, 2002, p. 21). Nessa passagem da peça, como uma espécie 

de crítica ao sistema penitenciário brasileiro, a personagem Professora (apelido este 

devido à profissão que exercia antes de ser detida e que a caracteriza como a mais 

esclarecida dentre aquelas presas) exige providências das autoridades que nada 

fazem pelas detentas, o que não deixa de ser um modo de opressão às minorias tal 

negligência. Apresentando suas ideias às demais presidiárias e defendendo em 

nome delas seus direitos como cidadãs, Professora age de forma política, haja vista 

que, segundo Dalcastagné (2008, p. 80), “[falar] por alguém é sempre um ato 

político, às vezes legítimo, frequentemente autoritário [...]”. Assim, ao impor um 

discurso em favor dos interesses daquele grupo, a personagem mobiliza este contra 

as classes dominantes, de modo a se vingar de toda sociedade com a transmissão 

do vírus HIV: “[...] Eles nos socaram aqui dentro. Por crimes que nos forçaram a 

praticar. Agora é a volta. Vamos empestear o mundo. [...] Ficaram surdos, omissos 

ao nosso problema. Vão aprender pela desgraça”. (MARCOS, 2003, p. 23). Nessa 

fala, carregada de ódio e inconformismo, percebe-se a extrema oposição entre 

oprimidos e opressores, sendo estes representados principalmente pelos 

governantes, em uma alusão ao desacordo ideológico entre grupos políticos de 

esquerda e de direita. 

 

 

4.1 MULHERES MARGINALIZADAS COMO PROTAGONISTAS 

 

 

Assim como acontece com as obras até aqui analisadas, os seres ficcionais 

de O abajur lilás também se encontram em estado de intensa miséria: Dilma, Célia e 

Leninha são prostitutas que residem no mesmo quarto e, nesse ambiente, recebem 

seus clientes. Mais uma vez, têm-se personagens que habitam um lugar coletivo e 

provisório, onde são exploradas por um cáften, Giro, o que contribui ainda mais para 

a situação lastimável das três mulheres. Logo, o conflito de O abajur gira em torno 

do embate das meretrizes contra as imposições do cafetão e a marginalização que 
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sofrem da sociedade, como se notará especificamente na análise de cada 

personagem. 

A exemplo de Navalha na carne, novamente o meretrício aliado à violência 

aparece nessa peça de Plínio Marcos, colocando em evidência a condição social da 

mulher. Na obra desse dramaturgo, segundo Enedino e Sousa (2014), as mulheres 

têm sua imagem corrompida perante a sociedade, além de desempenharem o papel 

de seres subalternos à voz de comando masculina, que limita as vontades daquelas. 

Assim, como se observou no capítulo anterior com a personagem Neusa Sueli, as 

personagens femininas de O abajur lilás “[...] constituem-se como representantes de 

uma população duplamente marginalizada pela sociedade: pela profissão e pela 

condição socioeconômica” (ENEDINO, 2009, p. 87), e vistas também por aqueles 

que a cercam como objetos sexuais. 

Na dramaturgia de Plínio, esse estigma que os seres femininos carregam 

representa o tratamento machista dado às mulheres no decorrer de sua 

emancipação como cidadã. Essa problemática abordada no teatro pliniano pode ser 

associada à seguinte reflexão acerca da imagem feminina na sociedade 

contemporânea: “[...] ainda não há lugar para uma mulher [...] apenas pelas suas 

qualidades morais, independente de suas qualidades físicas”. (DIAS, 1996, p. 143). 

Note-se, portanto, que o papel social da mulher está intrinsecamente relacionado à 

sua beleza e sensualidade, fato este que se pôde observar no capítulo anterior em 

duas instâncias, retomando: primeiro, o acontecimento verídico em que as artistas 

bem-sucedidas, Tônia Carrero e Vera Fischer, sofreram o preconceito do público ao 

desejarem interpretar no teatro e no cinema o papel de uma prostituta; segundo, na 

ficção, a personagem Neusa Sueli, que é humilhada e agredida por seu 

companheiro, devido ao fato deste considerá-la velha e feia, o que leva a pressupor 

que a mulher sem dotes físicos é mal vista pela sociedade nem possui grandes 

oportunidades para exercer quaisquer atividades na vida. 

O caso ocorrido às atrizes Tônia e Vera pode demonstrar muito bem a visão 

conservadora que a sociedade tem do sexo feminino: a de “mulher honesta”, em 

oposição à mulher marginalizada. Conforme Dias (1996), a primeira caracteriza-se 

por sua conduta moral e vida sexual regrada, enquanto esposa dedica-se à família e 

ao exercício das atividades domésticas; já a outra, vista como prostituta, está fora do 

âmbito familiar e possui atributos físicos, os quais estão relacionados ao sexo e à 

promiscuidade. Razão pela qual Lima (2008) destaca o “lado revolucionário” da 
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prostituta, cuja imagem social se opõe à moral da tradicional sociedade burguesa, 

que enxerga a prostituição como um comportamento que rompe com os valores 

sociais e cristãos de família. Nesse sentido, Dias (1996) informa que o tratamento 

dado à mulher marginal nos meios sociais não fere apenas por ser um discurso 

discriminatório, mas também por ser um ato de intolerância que vai de encontro aos 

direitos civis femininos. 

Transpondo a marginalização da mulher como temática na dramaturgia 

nacional, sem pretender um aprofundamento nessa questão, cabe mencionar a 

presença da prostituta como ser ficcional na peça Adão, Eva e outros membros da 

família, do dramaturgo Álvaro Moreyra, encenada em 1927 no Rio de Janeiro pela 

companhia Teatro de Brinquedo (LIMA, 2008). Essa obra de Moreyra destacou-se 

na cena brasileira por “[possuir] o mérito de ser a primeira peça a apresentar 

diálogos coloquiais, antecipando dramaturgos como Nelson Rodrigues e Guarnieri, 

que só iriam produzir dramas já próximos à metade do século XX”. (LIMA, 2008, p. 

89). No caso da linguagem coloquial utilizada pelas personagens de Plínio Marcos, 

Almeida (2009) afirma que a mesma define um poder estabelecido pela violência e 

pelo descontrole dos seres ficcionais, o que faz com que a obra pliniana se 

diferencie da dramaturgia de seus contemporâneos, como demonstra o trecho a 

seguir: 

 

CÉLIA – Eu, uma ova! 
DILMA – Se não foi tu, não sei quem foi. 
CÉLIA – Deve ter sido a vaca que te pariu. 
DILMA – Dobre a língua, cadela esporrenta! 
CÉLIA – A vaca que te pariu! 
DILMA – Que é? Vai querer me dar um tiro também? 
CÉLIA – Cala a boca, vadia sem-vergonha! 
DILMA – Não é essa a tua embaixada? Tu não queria apagar o Giro? 
CÉLIA – Grita bem alto. Se não pegar nada, vai lá e me engessa pra bicha. 
Tu é arreglada com ele. Vai lá. Conta. O puto fica contente e te dá colher de 
chá. Vai lá, anda. As caguetas é que têm vez com esse filho de uma vaca 
morfética, esse veado nojento, porco, salafra, ladrão do meu suor... 
(MARCOS, 2003, p. 197; grifo meu). 

 

 Nesse diálogo, repleto de xingamentos (grifos da citação), as personagens 

femininas de O abajur lilás não se contentam apenas em se agredirem verbalmente, 

estendem suas ofensas a terceiros, como em “a vaca que te pariu” e “veado 

nojento”, esta última ao se referirem ao cafetão Giro. Segundo Bliskstein (1978, p. 

120), “[tais xingamentos] destinam-se ao desabafo das emoções e também à 
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sugestão de um clima de intensa agressividade”, como uma tentativa desses seres 

ficcionais atingirem quem estaria relacionado à sua marginalização.  

Além desses termos ofensivos que enfatizam os conflitos violentos das 

personagens, há também a presença de gírias como “embaixada” (= negócio; 

missão), “apagar” (= matar) e “engessar” (= delatar) e de termos que identificam 

certo grupo (prostitutas), exemplificando: “cadela esporrenta” e “ladrão do meu suor”. 

Ainda no fragmento em análise, o coloquial é representado em expressões 

populares, como “uma ova”, “dobre a língua” e “dá colher de chá”, e com o uso do 

português informal nas seguintes construções linguísticas: “foi tu” <foste tu>, “tu não 

queria” <tu não querias>, “pra <para>”, “tu é” <tu és> e “As caguetas é” <As 

delatoras são>, subvertendo o padrão da língua portuguesa. 

Curiosamente, em uma nova comparação entre as narrativas picarescas e as 

peças teatrais de Plínio Marcos, percebe-se que ambas as produções também se 

assemelham pela linguagem, pois, segundo González (1994, p. 285), “[os] romances 

picarescos [...] usam à vontade o palavrão”, do mesmo modo que as peças de 

Plínio, como se mencionou anteriormente. Assim, pode-se dizer que os seres 

ficcionais plinianos se aproximam mais uma vez do pícaro espanhol, devido ao uso 

que fazem da linguagem vulgar e obscena. 

Tratando-se da personagem feminina marginalizada nos palcos brasileiros, é 

importante acrescentar a relevância dramatúrgica de Adão, Eva e outros membros 

da família: foi o primeiro texto teatral encenado no Brasil que evitou a representação 

caricata da figura da meretriz, dando a esta um tratamento mais sério e 

contextualizado (LIMA, 2008). Entretanto, ao se destacar a condição social da 

mulher, ora como “honesta” ora como “mulher da vida”, na dramaturgia brasileira, 

não se pode deixar de citar o nome de Nelson Rodrigues.  

O teatro rodrigueano, responsável pela modernidade nas artes cênicas 

nacionais, questionou os costumes e o tradicionalismo da sociedade burguesa da 

época (entre as décadas de 1930 e 1940), abordando temas considerados tabus, 

tais como adultério, incesto e prostituição (RODRIGUES, 2008). Em sua peça 

Vestido de noiva (1943), por exemplo, a mulher marginalizada é representada pela 

personagem Madame Clessi, prostituta responsável por influenciar as atitudes e o 

caráter da protagonista Alaíde, como se observa na seguinte fala desta: “Quero ser 

como [Madame Clessi]. Usar espartilho. (doce) Acho espartilho elegante!” 

(RODRIGUES, 2010, p. 19). Sob a visão da sociedade retratada por Nelson, os 
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valores morais de Alaíde, vista como mulher respeitada e burguesa, são 

corrompidos pelas influências comportamentais que ela recebia da meretriz. Esta, 

por sua vez, enquanto é tida como modelo de admiração pela protagonista, é 

rejeitada por outras personagens. 

 

PEDRO (com súbita irritação) – Que negócio é esse de você andar falando 
com Madame Clessi? 
CLESSI (atarantada) – Que é que tem de mais, meu filho? 
PEDRO (com veemência) – Ela não é direita! Não quero essas relações! 
(RODRIGUES, 2010, p. 68; grifo meu). 

 

 Na citação acima, o juízo de valor de Pedro, esposo de Alaíde, acerca de 

Clessi reflete o modo como aquele enxerga esta, além disso representa o 

pensamento conservador de uma sociedade machista, o qual discrimina a mulher 

que não é mãe de família nem dependente de um homem. Cabe observar que ao 

dizer que Clessi não é “direita”, essa fala de Pedro retoma o que se citou no início 

deste capítulo quando se referiu à comparação opressores/grupo de direita versus 

oprimidos/grupo de esquerda. Nesse sentido, sem a intenção de se fazer um 

discurso político partidário, mas analisar brevemente as oposições entre camadas 

sociais, nota-se que Pedro, como representante da classe média alta, deseja a 

exclusão social de Clessi, figura que, como já dito, simboliza os marginalizados. 

Além disso, o caráter opressor do marido de Alaíde pode ser percebido pelo tom que 

carregam suas falas, as quais, acompanhadas pelas rubricas em destaque, indicam 

certo autoritarismo da personagem. 

 Na peça de Nelson, a imagem corruptora de Madame Clessi é intensificada 

com o envolvimento amoroso entre esta e um jovem de dezessete anos de idade, o 

que atesta outra vez o pensamento discriminatório daquele meio social em questão. 

Na trama, a pedofilia não aparece como polêmica para a família do rapaz, mas sim 

como escândalo por ele se relacionar com uma mulher mais velha e meretriz. Prova 

disso é a repressão e os insultos que esta mulher sofre da mãe do garoto: 

 

MÃE (ameaçadora) – É a última vez que eu pergunto. Desiste ou não 
desiste? 
CLESSI (com doçura) – Peça tudo, tudo, menos isso. Isso, não. 
MÃE (agressiva) – Então vou entregar o caso à polícia. Aí quero ver. [...] 
Indigna! [...] (tapando o rosto com a mão) Meu filho metido com uma mulher 
desmoralizada! Conhecida! 
CLESSI (no mesmo tom de abstração, senta-se) – Então quando eu boto 
dinheiro no bolso dele! 
MÃE – Mentirosa! 
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CLESSI (sempre doce) – Ele, tão cheio de dedos para aceitar! 
MÃE – Vou falar com meu marido! (ameaçadora) Ah! Se isso for verdade! 
(RODRIGUES, 2010, p. 65-66). 
 

A indignação da mãe em defesa de seu filho reflete a preocupação dela com 

a imagem social de seu clã, demonstrada, principalmente, pela vergonha disfarçada 

no ato de cobrir o rosto com a mão, como descreve uma das rubricas da cena 

anterior. Revoltada com a possibilidade de o filho receber dinheiro de Clessi, a mãe 

não aceita tal fato em decorrência à ideia machista que assume, a qual o homem 

deve sustentar financeiramente a mulher e não o contrário. Além disso, a mãe 

discrimina a meretriz, apelando para duas instituições sociais, a polícia e a família, 

sendo esta última representada por seu marido, a quem presta sua submissão de 

esposa. No entanto, ao se referir a tais instituições, que comumente são lideradas 

por indivíduos do sexo masculino, pode-se inferir que as mesmas são afeitas a atos 

de intolerância contra aqueles que vivem fora do círculo social privilegiado, como é o 

caso de Madame Clessi. 

Em Vestido de noiva, a violência à mulher, seja ela marginalizada ou não, 

também aparece na tentativa das personagens masculinas se oporem aos desejos 

dos seres ficcionais femininos, como já se observou na relação entre Alaíde e Pedro, 

da qual se toma outro diálogo como exemplo: 

 

ALAÍDE (exaltada) – Vou abandonar você, fugir daqui! Quero ser livre, meu 
filho! Livre! Tá bom? 
PEDRO (impulsivo, pega-lhe o braço, torce-lhe o pulso. Terrível) – Não 
disse para não me provocar – não disse? 
ALAÍDE (desesperada) – Ai – ai! Eu estava brincando, Pedro. Ai! Ai! 
PEDRO (sinistro) – Nunca mais na sua vida brinque assim – nunca mais! 
Ouviu? 
ALAÍDE (louca de dor) – Pelo amor de Deus, Pedro – ai. Não, Pedro! Juro... 
(RODRIGUES, 2010, p. 25). 

 

 Como se vê, o caráter violento de Pedro se manifesta na tentativa de evitar a 

realização das vontades de sua companheira. Note-se que a cena transcrita acima 

muito se assemelha à de Navalha na carne, descrita na página 104 deste trabalho, 

na qual Vado torce violentamente o braço de Neusa Sueli com a mesma intenção 

repressora de Pedro. Nessa comparação, tanto em Nelson Rodrigues como em 

Plínio Marcos, a violência contra o sexo feminino serve para reafirmar e “[...] 

principalmente para manter a supremacia dos homens e fazer crer [...] que a mulher 



139 

 

é um ser inferior” (LIMA, 1999, p. 57), independente de sua condição ou posição 

social. 

 Verifica-se, ainda, que Alaíde deseja se livrar das ordens de um homem (seu 

marido Pedro) e do meio em que vive, porém não tem forças para tal. O mesmo 

acontece às mulheres da dramaturgia pliniana: em O abajur lilás, por exemplo, Dilma 

almeja uma vida melhor para si, desafiando aquele a quem é subordinada (o cafetão 

Giro): “E por isso, eu vou virar o jogo. E disso tu não duvida, tá?” (MARCOS, 2003, 

p. 190), mas, até o término da peça, a prostituta continua na mesma situação. 

Embora haja essa convergência entre Dilma e Alaíde, deve-se lembrar que as 

mesmas são representantes de grupos sociais diferentes, respectivamente, 

marginalizados e não-marginalizados. No entanto, as duas personagens pretendem 

abandonar tais condições e se integrar à vida oposta: Alaíde sonha em ser como 

Madame Clessi, em suma, deseja marginalizar-se; ao passo que Dilma pretende sair 

da marginalização e ter domínio sobre os demais, como se observará adiante. 

 Embora a representação da prostituta na obra rodrigueana seja anterior à 

pliniana, a discriminação à condição marginalizada da mulher tem maior evidência 

na produção teatral de Plínio Marcos. O dramaturgo santista colocou tal temática 

como um dos eixos principais em algumas de suas peças, das quais se cita A 

mancha roxa, em que as personagens centrais são excluídas pela posição social, a 

de presidiária, que ocupam na trama. Sob essa perspectiva, Enedino e Sousa (2014) 

atestam que os seres ficcionais de Plínio, a exemplo das personagens femininas, 

conhecem a margem da sociedade como sua realidade, entretanto, ao enfocar a 

vida, o meio e os conflitos desses seres, estes se tornam figuras protagonistas 

nessa dramaturgia. Por outro lado, o destaque que Plínio Marcos deu à mulher 

marginal escandalizou o público mais conservador, principalmente aquele que 

presenciou as primeiras encenações de seus textos, porque: 

 

[...] representar “humanamente” uma prostituta nos palcos nacionais antes, 
durante e após o ano de 1964, deve ser visto no mínimo como um ato de 
ousadia política, diante da defesa do lema “Pátria, Família e Prosperidade” 
pelo conjunto ideológico da Ditadura Militar brasileira. (LIMA, 2008, p. 145). 

 

Reportando-se novamente ao contexto sócio-político em que as peças 

plinianas foram escritas, a citação anterior traz à baila outra hipótese de a 

dramaturgia pliniana ter sido alvo dos censores: a acusação de que a mesma ia 
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contra a moral pública. Nesse ponto, cabe acrescentar outra convergência entre o 

teatro de Nelson Rodrigues e o de Plínio Marcos: a de que ambos sofreram a 

censura durante a ditadura brasileira. De acordo com Rodrigues (2008), Nelson teve 

textos teatrais, como Álbum de família (1945)18, censurados antes mesmo de serem 

encenados, o que muito se parece aos já citados casos de intervenção militar de 

Navalha na carne e O abajur lilás.  

 

 

4.2 RELAÇÕES CONFLITANTES, OU MELHOR, TORTURANTES 

 

 

Seguindo a metodologia adotada pelos dois capítulos antecedentes, antes 

que se passe à analise particularizada das personagens na peça em questão, serão 

elencados a priori alguns pontos essenciais da trama, a fim de que tais informações 

auxiliem na abordagem que se pretende fazer dos seres ficcionais e suas relações. 

Dividida em dois atos, o primeiro com três e o segundo com dois quadros, a 

peça O abajur lilás traz à cena a falta de confiança e solidariedade das personagens 

em suas relações eu-outro, exemplificadas na voz de Dilma: “[...] Quem tem amiga é 

greluda. E eu não sou dessas coisas”. (MARCOS, 2003, p 179). Nessa fala, o 

pensamento de Dilma se parece ao de Paco, em Dois perdidos numa noite suja, que 

afirma não ter nenhum laço afetivo com os demais indivíduos. Como já dito, a 

exemplo de Paco, a desunião entre esses seres ficcionais se justifica pela vida 

marginalizada que carregam, e, na visão de Paranhos (2009), as personagens 

plinianas são “sujeitos embrutecidos” devido às problemáticas, como violência, 

discriminação, desemprego, que enfrentam nas grandes cidades, refletindo na frieza 

com que tratam seus pares. 

Em O abajur, uma das situações que vai gerar a desconfiança e a discórdia 

entre as personagens é a possibilidade de que uma das prostitutas esteja 

tuberculosa. O anúncio da doença é dado por Giro: ele diz ter encontrado muco com 

sangue na pia do banheiro; tal situação assemelha-se à descoberta de que Isa, de A 

mancha roxa, está infectada com o vírus HIV, como descreve a cena seguinte: 
                                                           
18

 Nessa peça, Nelson Rodrigues retrata a vida dos membros de uma mesma família de classe média, em que as 

relações entre estes são envoltas por agressões e amores incestuosos. Por isso, essa obra foi interditada 

durante vinte anos pelo regime militar brasileiro, que acusava o texto rodrigueano de corromper a imagem 

tradicional da família brasileira (RODRIGUES, 2008). 
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TITA – Tá folgada, cadelinha. Folgada demais. Só que tu vai explicar. A 
tosse, a febre e a caganeira. E o sangue. 
ISA – Sangue? Que sangue? [...] Puta nojenta! Vai inventar agora? 
TITA – Vai te fuder, cadela! Tu vai negar que escarrou sangue na latrina? 
[...] 
ISA – Aquele sangue era do dente. Do dente... Eu cutuquei e sangrou. 
(MARCOS, 2002, p. 6). 

 

Em comparação às duas cenas, nas quais há a suspeita de que uma das 

personagens esteja doente, na citação acima, mesmo diante da negação e da 

desculpa de Isa, Tita realmente viu o sangue expelido, até que se constata de fato 

que havia uma enferma na trama. Em O abajur lilás, Giro somente narra o 

acontecido, as prostitutas, por sua vez, negam a possibilidade de estarem infectadas 

e chega-se ao fim da peça apenas com a dúvida de que Dilma seria a tuberculosa, 

por conta de suas constantes crises de tosse.  

Ainda sobre o referido muco com sangue testemunhado por Giro, nota-se que 

tal relato se aproxima de outros narrados nas duas peças em análise: as ameaças 

de Negrão, descritas por Paco a Tonho, em Dois perdidos numa noite suja; e o 

sumiço do dinheiro, episódio que Vado conta a Neusa Sueli, em Navalha na carne. 

No decorrer das respectivas tramas, esses três relatos sem a comprovação de seus 

narradores levam a questionar se essas personagens estariam falando a verdade a 

seus companheiros ou se as histórias por elas contadas seriam uma afronta ou uma 

forma de piorar a situação do outro. No caso de O abajur, os embates por meio das 

agressões verbais se acentuam após o anúncio da suposta doença. O risco da 

tuberculose paira durante toda a peça, porque, além de ser altamente contagiosa, 

representa na trama, assim como a AIDS em A mancha roxa, a marginalidade, 

exemplificando: “[...] Estamos a caminho da podridão definitiva. Ninguém ouve nosso 

grito de dor. A indiferença total da sociedade é degradante”. (MARCOS, 2002, p. 

22). Nessa fala, retirada de A mancha roxa, a preocupação da personagem em ser 

aidética se justifica pelo motivo de que a doença a distanciaria do convívio com os 

demais indivíduos, e, como já dito no capítulo anterior, ser contagiado pela “roxa” é 

estar condenado muito mais à exclusão social. 

O temor desses seres ficcionais frente às enfermidades pode ser observado 

na voz de Dilma, que acusada de ser a doente, contesta: “A podre não sou eu” 

(MARCOS, 2003, 181), não aceitando a visão dos outros, mas suas alegações não 

convencem: “Tu é médica? Não. Que eu saiba, tu é puta”. (MARCOS, 2003, p. 182). 

Com essa fala, Giro ironiza a situação de Dilma, revelando o papel social que ela 
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exerce e rebatendo os insultos que recebe da mesma por sua orientação sexual, 

defende-se: “Mas quem escarra sangue não sou eu, que me cuido”. (MARCOS, 

2003, p 183). Nesse ínterim, assim como a tuberculose, a homossexualidade é, para 

essas personagens, uma forma de se desprezar e excluir o outro, como se verá 

adiante. 

 No quinto e último quadro da peça, a relação de conflito entre os seres 

fictícios evidencia o choque entre opressores e oprimidos. A cena se abre com a 

seguinte rubrica: “(A luz acende. As mulheres estão de mãos e pés amarrados, 

sentadas em cadeiras. Giro anda nervosamente pelo quarto. Osvaldo está parado, 

sem expressão alguma no rosto.)”. (MARCOS, 2003, p. 220). Como se observa, o 

posicionamento das prostitutas no início desse quadro antecipa a tortura física que 

irão sofrer de seus algozes, que as acusam de quebrarem um abajur e outros 

pertences de Giro. Indefesas e vulneráveis a todo tipo de agressão a seus corpos, 

Dilma, Célia e Leninha encontram-se em uma situação que muito se assemelha à 

tortura sofrida por Veludo, em Navalha na carne: tanto as meretrizes quanto Veludo 

são punidos por serem ditos culpados de lesarem financeiramente um cafetão 

explorador e detentor do poder sobre os demais. No entanto, o que distancia um 

pouco a punição das prostitutas da do homossexual é que as primeiras são 

oprimidas por uma falta que não cometeram (com exceção de Célia que quebrou o 

abajur lilás), enquanto o outro é repreendido por um ato que não fica bem 

esclarecido se foi realmente ele quem cometeu. 

 Observa-se, entretanto, que a sessão de tortura a que são submetidas as 

personagens de Plínio Marcos não se resume apenas a agressões físicas, como se 

viu anteriormente, há também os atos que comprometem a moral do outro, 

exemplificando: Vado agride psicologicamente Neusa Sueli para que ela assuma 

sua verdadeira identidade, em Navalha; e, Tonho constrange a honra de Paco, 

fazendo-o utilizar acessórios femininos e desfilar feito mulher, em Dois perdidos; 

porém, a violência verbal é a ação torturante que mais reprime os seres ficcionais 

plinianos, sendo o recurso mais utilizado por estes, assim como o faz Giro: 

 

Quero saber quem teve a ideia. [...] Essa é que vai se estrepar. É essa que 
eu vou matar. Alguém tem que me contar. Tu, Dilma, me diz. Quem foi que 
armou esse salseiro? (Pausa.) Diz, Dilminha. Sou teu amigo. Tu lembra 
daquela noite que tu estava gemendo e se torcendo de cólica? Eu te fiz um 
chá. Levantei da cama com aquele puta frio. Só pra te atender, lembra? [...] 
Dilma, Dilminha, me escuta ,querida. Eu tenho quase certeza que não foi tu. 



143 

 

[...] Porra. Tu não ia entrar em gelada. Tu não ia. Tu tem coisas paca pra 
perder. [...] (MARCOS, 2003, p. 222). 

 

Apelando para a chantagem emocional, Giro aterroriza as meretrizes com sua 

tortura aos moldes de interrogatório policial, a fim de que alguma delas se assuma 

ou delate a responsável pelo estrago do abajur. Durante a reprimenda, as palavras 

proferidas por Giro atacam o ponto fraco daquelas mulheres e demonstram que ele 

bem conhece o caráter de suas prostitutas. Enfim, o homossexual cumpre o que diz 

no início da citação anterior, pois elimina sem dó a culpada, Célia, e age indiferente 

ao acontecido: “Vai, Osvaldo, vai buscar coisas limpas, limpa toda essa droga. [...] 

Não esquece de tirar a cama de Leninha. Ela vai ficar no lugar de Célia. Agora não 

precisa mais da caminha. Uma dá. Vamos, Osvaldo”. (MARCOS, 2003, p. 228). 

Nessa última fala de comando de Giro, dá-se a entender que o desconforto daquele 

quarto permanecerá para Dilma e Leninha, dando a impressão de que seus 

cotidianos não têm fim: da mesma forma que Neusa Sueli em Navalha na carne, 

essas mulheres vivem a esperar pelas ordens de seu cáften e irão buscar sua 

sobrevivência, unicamente, nos programas sexuais que são obrigadas a fazer.  

 

 

4.2.1 Capital de Giro 

 

 

Passando à análise de cada um dos seres ficcionais de O abajur lilás, a 

começar por Giro, nota-se que a ganância é a característica marcante dessa 

personagem, cujas ações, voltadas à ampliação de seu capital, chocam-se com os 

interesses das mulheres da peça. Logo, a insatisfação das prostitutas, que se 

queixam de sua situação e tentam se organizar contra as ordens do proxeneta, 

desencadeia uma grave relação entre opressor (Giro) e oprimidas (as mulheres do 

prostíbulo), marcada por agressões de ambas as partes. 

Comumente à dramaturgia de Plínio Marcos, como se viu nas obras 

analisadas, O abajur inicia com uma situação que desestabiliza a relação das 

personagens: Giro reclama do desempenho de Dilma em arranjar homens para se 

prostituir, o que já demonstra a exploração do cáften e as circunstâncias que impõe 

às meretrizes. 
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GIRO – [...] Se tu fosse esperta, nem se lavava. Encarava um loque atrás 
do outro, de qualquer jeito. 
DILMA – Não sou porca. 
GIRO – Grande merda! Os otários nem estão se tocando nessas besteiras. 
Querem é trocar o óleo. O resto que se dane. É só fazer ai, ai, ai, e deixar 
andar. Eles saem certos que agradaram. E é melhor pra ti. [...] (MARCOS, 
2003, p. 175). 

 

Nesse diálogo inicial, aponta-se a identidade gananciosa de Giro, que, 

preocupado apenas com seus lucros, não se importa com a saúde ou o bem-estar 

de suas “funcionárias”, evidenciando sua não afetividade por aquelas mulheres. Ele 

enxerga Dilma, Célia e Leninha como máquinas de fazer sexo apenas, visão esta 

que se iguala ao citado modo de a sociedade machista considerar a imagem social 

da meretriz, a qual, conforme Ginzburg (2013), está relacionada ao predomínio do 

sexo masculino sobre o feminino durante todo processo histórico da humanidade. 

Desse modo, nas palavras de Fauzi Arap (apud FAGUNDES PRODUÇÕES 

ARTÍSTICAS, 1980, p. 7): “Todos os valores que [Giro] defende e pelos quais vive 

são os mesmos que defendem os homens de bem, em nome da tradição e da 

propriedade”, pensamento este que aceita a ideia de que apenas o macho 

dominante pode impor liderança e autoridade sobre os mais fracos. Observa-se, 

portanto, que essa personagem apresenta uma identidade social antagônica, 

marcada preconceituosamente pela fragilidade do homossexual e pela truculência 

do cáften. Nesse sentido, tal antagonismo é visto por Enedino (2009) como uma 

crítica à sociedade machista, que enxerga a figura do macho dominante sempre 

aliada à força e à heterossexualidade, e, ao mesmo tempo, como uma depreciação 

metafórica do dramaturgo ao poder opressor instaurado na ditadura brasileira.                           

O caráter dominador de Giro muito se assemelha ao de Vado, de Navalha na 

carne: primeiramente, devido aos dois exercerem como ocupação a exploração 

sexual de mulheres; e, depois, pelo tratamento sub-humano que dão às mesmas. 

Sob esse aspecto, pode-se fazer outro paralelo entre esses seres ficcionais, 

associando-os à figura do pícaro, que, de acordo com González (1994), defende-se 

da sociedade explorando e até mesmo agredindo outros indivíduos. Assim, 

igualmente à maioria das personagens plinianas, tanto Giro quanto Vado utilizam “[a] 

agressão como defesa contra ameaças [...]” (GOLOMB, 2008, p. 192) à sua 

individualidade em uma realidade marginalizada. Além disso, para se defender das 

humilhações que recebe das outras personagens, Giro justifica-se: 
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Claro, estou velho. Mas já tive meu tempo. Fui de fechar. [...] Mas no 
Carnaval só dava eu. Me badalava. E o que me salvou é que sempre tive 
juízo. Juntei um dinheirinho e montei esse mocó. Beleza acaba. Se eu não 
cuidasse de mim, hoje estava na rua da amargura. Por isso é que digo que 
tem que faturar enquanto pode. O que é bom dura pouco. (MARCOS, 2003, 
p. 175). 

 

 Nessa fala, a vaidade e a ganância aparecem como caracteres que 

evidenciam a autoafirmação de Giro perante o outro, pois, ao falar de seus atributos 

morais e bens materiais várias vezes durante a peça, ele tenta desvencilhar-se da 

exclusão social como tentativa de provar seu poder sobre os demais marginalizados. 

Segundo Vieira (1994, p. 37), o que é “[...] comum a todas as personagens [...] de 

Plínio, quer sejam bandidos, prostitutas, proxenetas ou subproletários, é a tendência 

de em algum momento fazer um elogio a si, ao seu valor, à sua crueldade [...]”, 

assim, igualmente ao que fazem Paco, de Dois perdidos numa noite suja, e Vado, de 

Navalha na carne, esse ato de autoafirmar-se é oriundo daqueles que almejam ser 

superiores àqueles que o cercam.  

 Cabe notar que, ao se enxergarem superiores ao outro, as personagens 

plinianas aproximam mais uma vez seus caracteres aos do pícaro espanhol. De 

acordo com as reflexões de González (1994), o pícaro confirma sua superioridade 

ao julgar e condenar os demais indivíduos, como uma reação contra as agruras 

recebidas da sociedade. O mesmo faz Giro em suas relações com as meretrizes de 

O abajur lilás, o que ratifica a tensão em seu relacionamento com o outro, 

efetivando-se a disputa dominador versus dominado. 

 

Acho que tu e a Célia pensam que esse mocó caiu do céu pra mim. Mas 
aqui, oi! Dei duro. Trabalhei, trabalhei, trabalhei pra conseguir essa droga. 
Agora ele tem que render. Que é que tu e a Célia pensam? Me diz. O que tu 
e ela pensam? [...] Vai gozando. Tu vai ver o chaveco que vou te aprontar. 
Pra tu e pra Célia. [...] Tenho dinheiro, dinheiro. Bastante pra trombicar meio 
mundo. Se tu duvida, apronta o rolo. Apronta e deixa pra mim. Pego uma 
grana e arrumo tua cama. Mando te darem uma biaba e, se tu ciscar, vai em 
cana, boboca. Vai dizer que tu não sabe que a corda sempre arrebenta do 
lado mais fraco? (MARCOS, 2003, p. 178-179). 

 

A certeza de conseguir tudo quando se tem dinheiro aparece nessa fala 

anterior do cafetão. Somente dessa forma, Giro vê a possibilidade de se manter 

acima de todos de seu grupo, confirmando as atrocidades que é capaz de cometer, 

o que antecipa as ações que realizará durante a trama. Como se observa, Giro age 

conforme sua vontade de sempre levar vantagem em todos os seus negócios e, 
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como já visto, sem se preocupar com as necessidades pessoais e a moral dos 

demais: o maior exemplo disso é a sessão de torturas que submete as prostitutas 

por suspeitar que elas destruíram seus pertences. No entanto, vive a justificar seus 

atos: “Eu não sou mau. Tu me conhece e sabe que não sou. Claro que eu quero 

beliscar uma grana. Sou igual a todo mundo [...]”. (MARCOS, 2003, p. 180). Nessa 

fala, o cáften se conscientiza de seu espírito ganancioso e considera a ganância 

como uma característica comum a todo ser humano, tentando igualar sua condição 

à de indivíduos fora da marginalidade, ou seja, todos independente de classe social 

querem lucrar. A citação anterior também pode se relacionar à de Berrão, retirada de 

Homens de papel: “[...] Quem se fizer de besta comigo, já viu! Sou muito legal. 

Agora, quando me esquento, viro bicho”. (MARCOS, 1978, p. 14). Assim como Giro, 

Berrão explora o trabalho alheio e, conforme as falas supracitadas das duas 

personagens, nota-se que ambos não se enxergam como indivíduos cruéis e 

consideram a violência cometida contra seus subalternos consequência dos abusos 

destes às suas imposições de líderes. 

Entretanto, o constante ato de autoafirmação de Giro, na tentativa de se 

igualar ou ser superior a outros indivíduos, também está relacionado ao seu desejo 

de fugir da marginalidade causada por sua orientação sexual: 

 

[...] Tu tem nojo de veado, né? Tu deve ter nojo de mim. Eu sei. [...] Eu sei 
que tu [Dilma], a Célia, os homens lá debaixo, os que me ajudam a tomar 
conta das minhas putas, os policiais, todo mundo tem raiva de mim. Todo 
mundo. O desgraçado que toma meu dinheiro, o garçom do botequim 
fedorento que serve aquela comida porca, o cozinheiro, todo mundo. Até os 
fregueses desse treme-treme têm raiva de mim. Inveja. Tudo inveja. Morrem 
de inveja de mim. Sou puto, nojento e tudo mais. Mas não preciso de 
ninguém. (MARCOS, 2003, p. 185). 

 

Como se vê acima, a autoconsciência do proxeneta se dá nas relações que 

estabelece com os diversos outros (Dilma, Célia, homens, policiais, garçom, 

cozinheiro, fregueses), que, para ele, não o enxergam com bons olhos: Giro acredita 

que os demais seres não se conformam por ele ser um indivíduo independente 

financeiramente, ter seu próprio “negócio”, mas ser homossexual. Relaciona-se esse 

pensamento da personagem à ideologia de uma sociedade patriarcal, descrita por 

Ginzburg (2013), em que alguns grupos sociais (mulheres, negros, indígenas, 

homossexuais) não podem alcançar certo status, haja vista que estes não atendem 

a certos modelos (raça branca, heterossexualidade, força bruta, religião cristã, 
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família nobre) de comando historicamente estabelecidos. Tal perspectiva leva a uma 

breve comparação entre os homossexuais Veludo, de Navalha na carne, e Giro: o 

primeiro é subordinado àqueles que detêm o poder; enquanto o segundo rompe o 

estigma social do homossexual masculino imposto pela sociedade patriarcal, 

assumindo uma posição consciente para si em contraposição ao mundo exterior. 

O horror à homossexualidade se efetiva em O abajur lilás na repugnância que 

Dilma e Célia têm de Giro, principalmente a primeira, que não suporta a ideia de que 

seu filho possa ser igual ao cáften, como se nota no diálogo seguinte: 

 

DILMA – Nojento! [...] só pensa em dinheiro pra dar pra teus machos [...] 
GIRO – Xinga! Xinga! Só queria que Deus te castigasse e teu filho saísse 
um veadinho. [...] 
DILMA – Prefiro ver ele morto. 
GIRO – Não sei por quê. Tem bicha nas melhores famílias. E que é que 
tem? Cada um faz o que quer, dá o que é seu. A terra vai comer mesmo. 
(MARCOS, 2003, p. 184). 

 

 O motivo por essa negação de Dilma ao destino de sua criança se dá porque, 

como observado anteriormente, a homossexualidade é considerada pela sociedade 

machista um desvio do caráter masculino e, consequentemente, o indivíduo 

homossexual é condenado à exclusão social. Logo, a mãe prostituta de O abajur 

não deseja que seu filho seja mais um excluído socialmente, não admitindo, 

sobretudo, que este se pareça ao sujeito que julga inescrupuloso e tanto a prejudica. 

Cabe observar que a rejeição ao homossexual aparece dentro dos próprios grupos 

marginalizados, como se nota na relação entre as prostitutas e Giro, ou na fala 

preconceituosa do delinquente Querô, em Querô, uma reportagem maldita: “[...] O 

gringo é bichona. Bicha escrota. [...] Eu não sou chegado a essa raça. Perobo me dá 

nojo. [...]”. (MARCOS, 2003, p. 247). A aversão a seres ficcionais como Giro ou 

Veludo gera atos agressivos contra os mesmos, o que, em um nível social, está 

relacionado à homofobia da sociedade patriarcal. Na visão dos mais conservadores, 

o homossexual agride a moral imposta por segmentos sociais tradicionais (família, 

Igreja, escola) e, assim, explica Damatta (apud RODRIGUES, 2008), a intolerância e 

a violência surgem quando de alguma forma se tem ofendido a moralidade 

estabelecida. 

 Embora detenha condições financeiras e o controle sobre outros indivíduos, 

Giro “[reflete] a insatisfação [...] de alguém que passou boa parte da vida à margem 

da sociedade, seja pelo fator financeiro, seja pela sexualidade [podendo] explicar 



148 

 

(mas não justificar) seus comportamentos cruéis [...]”. (ENEDINO, 2009, p. 90). Por 

isso, ao mesmo tempo em que ele alega que os homossexuais fazem parte da 

sociedade, condena muitas vezes a criança de Dilma à homossexualidade: “Se tu 

pega uma invertida, o que ia ser do teu filho? [...] Quem ia cuidar dele? O asilo? [...] 

Eu fiquei bicha no asilo. [...] Foi um garoto grande que me pegou. Gamei. Vai ser 

assim com teu filho”. (MARCOS, 2003, p. 222-223). Igualmente a Paco, de Dois 

perdidos, Giro em um momento de confissão diz ter vivido sua infância como interno 

em um “asilo”. Nessa exposição de suas origens, as duas personagens deixam 

subentender sua solidão e a ausência de qualquer vínculo fraterno com outrem. 

Além disso, Lima (2008) explica que a permanência desses seres ficcionais quando 

jovens em espaços coletivos masculinos, como reformatórios ou centros de 

reabilitação, acentua-lhes a “perversão homossexual”, associada a comportamentos 

infanto-juvenis de abusos sexuais dos mais fortes contra os mais fracos e, por fim, 

“[tal] atitude sexual infantil passaria para a vida adulta e se manteria na figura do 

torturador e do assassino”. (LIMA, 2008, p. 142). Portanto, essa experiência 

traumatizante descrita pelo estudioso (2008) também pode explicar o caráter 

violento de Giro, que tenta superar seu trauma mandando e desmandando nos seres 

considerados inferiores, na tentativa de resgatar simbolicamente sua masculinidade 

perdida no estupro que sofreu. 

Logo, Giro é o principal representante do poder nessa peça de Plínio Marcos 

e, em suas relações eu-outro, recusa a rebeldia das prostitutas, dita regras e sempre 

se autoafirma como o tal. Mostra-se autoritário toda vez que se vê desafiado por um 

de seus subordinados: “Quem tu pensa que é? Tu pensa que me dá ordens? Quem 

manda aqui sou eu [...]”. (MARCOS, 2003, p. 205). No entanto, a frieza de seu 

caráter se converte em ternura, quando se refere a Osvaldo: Giro nutre uma paixão 

não correspondida por seu capanga, sentimento este que desperta no cafetão algum 

envolvimento fraternal a outro indivíduo marginalizado, relação esta que será 

comentada adiante.  
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4.2.2 Uma prostituta respeitosa 

 

 

 Dentre as personagens femininas de O abajur lilás, Dilma é a que apresenta 

uma cisão em sua identidade: prostituta e mãe. Segundo Fauzi Arap (apud 

FAGUNDES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, 1980, p. 7), “[...] Dilma, a puta com filho, 

protagoniza a divisão da mulher pelos padrões vigentes da grande maioria, onde 

não existe meio termo entre a santa esposa (mãe) e a ‘outra’”. Desse modo, tendo 

como base as considerações feitas neste capítulo sobre a representação da mulher 

na sociedade, pode-se dizer que Dilma é uma personagem cujo caráter causa uma 

ruptura à sua imagem social de meretriz e, ao mesmo tempo, sua condição 

marginalizada corrompe a de mãe. 

Traçando um paralelo entre Dilma e outros seres ficcionais plinianos, 

verificam-se as mesmas condições sociais (prostituta e mãe) na personagem Leda, 

de Querô, uma reportagem maldita. Entretanto, para as duas personagens em 

questão, carregar essa dupla identidade se tornou uma tarefa árdua: Leda não 

consegue criar seu filho como bem queria e acaba se suicidando; já a outra se 

sujeita às explorações de Giro para sustentar sua criança. Note-se, portanto, o 

sentimento materno como marca do caráter dessas mulheres, exemplificado com a 

seguinte fala de Leda: “[...] Fala que meu filho é uma merda. Fala. Fala, e eu te 

arrebento no meio. [...]”. (MARCOS, 2003, p. 251). Tal como Leda, Dilma sai em 

defesa de seu bebê, principalmente das agressões verbais que Giro profere ao 

menino, assim, essa atitude protetora da meretriz pode se relacionar ao significado 

de seu próprio nome (ou nome de guerra?): de acordo com Significado (2014), 

Dilma, derivado do germânico (= Adelhelm), significa “proteção nobre”. 

Na dramaturgia de Plinio Marcos, percebe-se a presença constante de 

personagens bastante preocupadas com seus familiares, assim como Dilma e Leda. 

O mesmo acontece em Homens de papel: Nhanha resguarda ao máximo sua filha, 

chegando a causar comoção em todos para que a ajudem na vingança contra o 

assassino da menina: “[...] Ele é coisa ruim! Tem que se acabar, gente! Tem que se 

acabar! Pega ele, gente! Mata! [...]” (MARCOS, 1978, p. 79); em Dois perdidos numa 

noite suja, Tonho honra o nome de sua mãe: “Minha mãe é uma santa, e eu não 

admito que você fale mal dela”. (MARCOS, 2003, p. 81). Note-se nos exemplos 

dados que esses seres ficcionais chegam ao limite de seus atos (brigam ou até 
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matam) para defender suas relações mãe-filho, as quais são tidas por essas 

personagens como os únicos laços fraternos que podem estabelecer com outro 

indivíduo e, até mesmo, tal preocupação serviria para estas como um modo de 

fugirem da realidade em que vivem. No caso de Dilma, seu desejo em proporcionar 

um futuro promissor para seu filho relaciona-se à sua vontade de sair da 

marginalidade:  

 

[...] Não gasto um puta de um tostão à toa. Só pra dar o que tem de melhor 
pro meu nenê. Pra dar uma vida de gente pra ele. Só por ele. Casa, comida, 
cuidados e tudo que só os bacanas têm. Os nenês não têm culpa dessa 
putaria que é o mundo. [...]. (MARCOS, 2003, p. 189-190).  

 

Dilma almeja dar para seu menino tudo aquilo que ela não teve e, assim, livrá-

lo do legado marginal. Além disso, como se vê na citação acima, a prostituta 

apresenta uma perspectiva ruim de vida, lamentando que seu filho faça parte de um 

mundo extremamente caótico; pensamento este compartilhado por uma das 

meretrizes de Querô, uma reportagem maldita: “Nesse mundo só tem maldade. 

Besteira meter filho nele”. (MARCOS, 2003, p. 248). Destarte, pode-se dizer que 

essa visão que as personagens têm do mundo exterior é reflexo da vida que levam: 

Dilma, por exemplo, conhece somente a agressividade e a exploração de seu 

trabalho nas suas relações com o outro. Por essa razão, ela tenta afastar seu filho 

de tal condição, pois acredita, como pensa Golomb (2008), que atos de terror e 

violência influenciam muito na formação comportamental e no caráter das crianças. 

Embora consciente do péssimo estado em que se encontra, Dilma ainda 

acredita na possibilidade de uma vida melhor ao transferir suas esperanças a seu 

bebê, por isso encara a prostituição como medida desesperadora de sobrevivência. 

Desse modo, a ocupação dela é explicada por Lima (1999) da seguinte forma: “A 

necessidade material da família [...] poderá levá-la [a mulher] a prostituir-se e a ser 

arrastada para as drogas e outros vícios que passam a atuar na formação do caráter 

[...]”. (LIMA, 1999, p. 53-54). Sob esse aspecto, a prostituição é vista como um ato 

de violência à honra da mulher, por isso o que resta a essas meretrizes é a tentativa 

de se dignificarem moralmente: o que faz Dilma justificar-se, diversas vezes na peça, 

do porquê de se prostituir: “[...] Eu é que não vou me chegar a cafetão. [...] Vê se eu 

sou besta de sustentar homem! Tenho um filho pra criar”. (MARCOS, 2003, p. 177). 

Por esse seu discurso, Dilma constata sua obrigatoriedade em suportar a situação 
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de miséria em que vive e refuta a ideia de ser explorada por algum amante; tal modo 

de enxergar a realidade é bem contrastante ao de Neusa Sueli, em Navalha na 

carne: esta é dependente de seu companheiro e, na maioria das vezes, aceita 

passivamente as explorações e humilhações de seu amado. 

 

Neusa Sueli [...] aspira a um homem que a ame, que trate bem e com 
carinho, compensando desta maneira o cansaço e o sexo involuntário que 
pratica com estranhos. Dilma, em O abajur lilás, almeja no filho a realização 
amorosa, esperando que a criança, quando adulta, cuide da mãe, suprindo 
os sacrifícios que fez para educá-la. Mas existe como que uma ironia trágica 
em cada uma dessas vidas: Neusa Sueli encontrará em Vado o contrário do 
homem que imagina; Dilma cria o filho em um orfanato, lugar que é como 
uma escola para a vida bandida. (VIEIRA, 1994, p. 16). 

 

Apesar das diferenças que se notam em seus comportamentos, as duas 

mulheres têm expectativas de vida que não conseguem alcançar, como demonstra 

Vieira (1994) na citação anterior. Em outro comparativo entre Dilma e Neusa Sueli, 

são percebidos alguns pontos em comum que podem ser elencados:  

- primeiramente, ambas se autoconscientizam da miséria que padecem: “[...] Tu 

pensa que eu gosto desta merda? Não gosto nada. Dia e noite no batente. 

Encarando branco, preto, amarelo, tarado, bebão, brocha, nojentos, sujos e tudo o 

que vem [...]” (MARCOS, 2003, p. 189), fala esta que retrata a autoconsciência de 

Dilma e que muito se parece com a de Neusa Sueli, como se observou no terceiro 

capítulo;  

- quanto ao espaço em que vivem, essas mulheres são confinadas (tal como 

descreve a teoria do “estreitamento” de Szondi (2011), abordada no segundo 

capítulo deste trabalho) em um espaço descrito como sujo e sórdido e, para ambas, 

como afirma Enedino (2009, p. 84), “[nesse] espaço em que se desenrolam as cenas 

mescla a decadência profissional das prostitutas ao sentido de mundo em 

decomposição, enfatizado [...], muitas vezes, pelo repugnante ou escabroso estado 

em que se encontram”;  

- Neusa Sueli e Dilma são subordinadas a seus “patrões” e tentam, sem nenhum 

sucesso, sair da exploração que sofrem, porém o que encontram é a violência, que 

se torna presente no dia a dia e no contato delas com seus pares e, assim, como 

defesa própria, seus atos serão sempre retribuídos com violência;  

- por fim, as duas são cúmplices da bandidagem de seus algozes (Neusa auxilia 

Vado a agredir Veludo e Dilma testemunha o assassinato praticado por Giro), o que 
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faz com que se afundem ainda mais na marginalidade que as corrompe, por isso 

serão destinadas a um futuro cruel, sem esperanças e compaixão ao próximo. 

No decorrer da trama de O abajur lilás, Dilma apresenta diversos momentos 

de autoconsciência, haja vista que, conforme a perspectiva de Bakhtin (2008), toda a 

realidade da personagem ficcional torna-se elemento de sua autoconscientização, 

exemplificando: “Eu entro com o batente e tu pega a grana” (MARCOS, 2003, p. 

175), nessa breve fala, Dilma reclama da exploração de seu trabalho para Giro, 

expondo o quão aproveitador ele é. Entretanto, as declarações de Dilma sobre o 

caráter de Giro despertam ainda mais a maledicência dele: 

 

GIRO – Puta não devia ter filho. 
DILMA – Sou mulher igual a qualquer uma. [...] 
GIRO – [...] Só que filho de puta nunca está bem. Ninguém cria e cuida 
como a mãe. E putana não pode ficar de olho em cima. Aí é broca. Os 
gorgotas se achegam e beliscam a criança. 
DILMA – Nojento! Meu filho ainda é nenê. 
GIRO – Então, é de pequeno que se torce o pepino. (MARCOS, 2003, p. 
188-189). 

 

 Nesse diálogo, Dilma, em sua autoconsciência, tenta se igualar às demais 

mulheres, contrariando a visão de Giro que a despreza. Os comentários maldosos 

do cafetão despertam na prostituta a conscientização de sua vida e do mundo em 

que vive. Ela luta contra a imagem de objeto sexual que lhe é imposta por aqueles 

(Giro, as outras prostitutas e seus clientes) com quem se relaciona, devido à sua 

ocupação. Além disso, na visão machista de Giro, o ofício de prostituta despreza a 

maternidade (o que retoma outra vez o pensamento patriarcal da mulher esposa em 

oposição à meretriz), já que para ele uma mulher com tal atividade não teria os 

cuidados necessários para criar decentemente uma criança, por isso condena 

aquela criança à vida marginal, como já discutido neste capítulo. Dilma, por sua vez, 

refuta tal raciocínio acerca de sua condição de mulher e, novamente, sua 

mentalidade se iguala à da prostituta Leda, de Querô, uma reportagem maldita: “[...] 

Pari. Sou mulher. Sou mãe. [...]”. (MARCOS, 2003, p. 251). Assim, tanto para Leda 

quanto para Dilma, ser mulher e mãe é minimizar a identidade marginalizada que 

possuem, e, conseguintemente, preservar a dignidade. 

Dilma, portanto, assume sua moral feminina por meio da maternidade e, no 

embate com outros pontos de vista, expõe diversas vezes sua autoconsciência: “Sou 

mulher da vida, mas tenho moral. Comigo é aqui. Se o freguês quiser outros 
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babados, mando falar com tu mesmo, que é bicha”. (MARCOS, 2003, p. 182). 

Rebatendo verbalmente às violências de Giro, como faz nessa citação, a meretriz 

demonstra certa repulsa pelos homens que abusam dela e, principalmente, pelos 

homossexuais, cuja imagem ela associa à promiscuidade. Na visão dessa mulher, 

os seres do sexo masculino são uns “sem-vergonha”, todos eles representados para 

ela na figura de Giro. Por isso, Dilma insiste: “[...] Eu sou puta, mas sou limpa. [...]”. 

(MARCOS, 2003, p. 223). Diante à tortura física e psicológica do cafetão, ela é ferida 

em sua dignidade, porém continua a se autoafirmar moralmente.  

Curiosamente, essa atitude da prostituta pliniana em preservar sua honra de 

mulher faz com que se aproxime do caráter da personagem Lizzie de A prostituta 

respeitosa, de Jean-Paul Sartre: embora o contexto retratado na peça de Sartre seja 

os Estados Unidos da década de 1940, nota-se no comportamento da meretriz 

sartreriana a mesma insistência de Dilma em resguardar-se como digna: “Você é um 

indecente! Onde se criou, seu cafajeste? Sua mãe devia ser uma boa ordinária, se 

não lhe ensinou a respeitar as mulheres”. (SARTRE, 1970, p. 29). Nessa fala, Lizzie 

expõe sua indignação com o desrespeito dos homens à sua condição de mulher e 

prostituta naquela sociedade, levando a crer que tal pensamento machista vem de 

berço. No entanto, durante a trama, ela é manipulada pelo senador Clarke e acaba 

por cumprir a vontade deste19, como uma alusão da força opressora dos mais fortes 

contra os mais fracos.  

 

FRED – Ah! Você se divertiu! (Caminha para ela) – (Acaricia-lhe os ombros 
e aperta as mãos em volta do seu pescoço) – Vocês sempre se divertem 
quando pensam ter desencaminhado um homem. [...] Se eu apertasse um 
pouquinho mais, ninguém mais no mundo poderia lembrar-se desta noite. 
(Larga dela) – Quanto você quer? (SARTRE, 1970, p. 27). 

 

 Nessa fala de Fred, um dos “clientes” de Lizzie, evidencia-se o meretrício 

associado a atos de violência como forma de desprezo à imagem da prostituta, vista 

por aquele meio social como um ser pervertido para a conduta cidadã. Observa-se 

ainda na citação anterior o tratamento de objeto sexual dado a essas mulheres, 

quando se é perguntado o valor da quantia desejada por ela pela prestação de seus 

                                                           
19

 Resumindo a peça de Sartre (1970): em uma viagem de trem, Lizzie é testemunha do assassinato de um 

negro, crime este cometido pelo sobrinho de um poderoso senador. A partir daí, a prostituta passa a ser 

perseguida pela família deste para que deponha a favor do assassino. 
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“serviços”. Visão esta que, como já dito, as prostitutas Lizzie e Dilma tentam se 

afastar nas suas relações com o mundo exterior. 

 Em O abajur lilás, a relação entre as prostitutas também é marcada por 

desentendimentos e agressões, conforme Marcos (2003, p. 220): “Porca! Nojenta! 

Eu tou criando meu filho com todo sacrifício, não é pra tu me aprontar. Sua nojenta!”. 

Nessa fala, Dilma reprova o plano de Célia (matar Giro para tomar-lhe o comando do 

prostíbulo) e atesta, de novo, sua responsabilidade de encaminhar seu filho a outra 

realidade, não aceitando as ideias da companheira nem se arriscando em qualquer 

empreitada que possa colocá-la em perigo eminente. Além disso, Dilma passa a 

enxergar Célia como a principal culpada por todas as desgraças que sofrem naquele 

lugar, pensamento este que se assemelha ao de Tonho, em Dois perdidos numa 

noite suja, quando este se autoconscientiza de que Paco era o indivíduo que os 

empurrava para a marginalidade. 

  

 

4.2.3 Destruidora de abajur   

 

 

A primeira aparição da prostituta Célia na peça revela o constante estado de 

embriaguez em que essa personagem vive: “É o jeito que tenho pra me escorar. Só 

de caco cheio aguento essa zona. [...]”. (MARCOS, 2003, p. 191). Com tal 

justificativa, ela afirma que procura na bebida alcoólica uma forma de escapar de 

sua realidade, assim como fazem outras personagens plinianas, que encontram no 

vício a válvula de escape para seus problemas, como se observa em Vado e Veludo 

fumando um cigarro de maconha em Navalha na carne e na seguinte fala: “Um fogo 

nunca matou ninguém. Nós, todas as noites, enchemos a cara de cachaça. É o jeito. 

A vida é uma merda mesmo. Só com cachaça a gente escora”. (MARCOS, 1978, p. 

43). Além de demonstrar a falta de expectativas desses seres ficcionais, esse 

discurso de Maria-Vai, em Homens de papel, muito se aproxima ao citado 

anteriormente de Célia, inclusive ambas as falas utilizam um mesmo verbo “escorar” 

com o significado coloquial de suportar. Portanto, essas personagens enxergam nas 

drogas lícitas ou ilícitas algum sentido para sobreviverem: ora para tolerar a 

marginalidade (como os exemplos citados), ora para se manter financeiramente (é o 

caso do traficante Tainha, de Querô, uma reportagem maldita); desse modo, 
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acrescenta Ferrara (2009), o instinto de sobrevivência – por meio do consumo de 

drogas, da agressão, do roubo ou do homicídio – é para os seres plinianos superior 

às leis e normas de conduta moral impostas pela sociedade.    

 Na relação entre Célia e Giro, a embriaguez da meretriz preocupa o cáften: 

“Toda noite. Depois, fica de ressaca no outro dia. Daí, não quer trepar. E é dinheiro 

a menos no meu bolso”. (MARCOS, 2003, p. 186). Como já dito, ele só preza seus 

interesses, por isso entende que parte dos prejuízos em seus negócios está nas 

bebedeiras de Célia e na despreocupação da mesma em labutar, o que, 

consequentemente, acarretará um relacionamento conflitante entre os dois. 

 

CÉLIA – A tua cara de bicha velha é um sarro. 
GIRO – Nojenta! [...]  
CÉLIA – É bundeiro, sem-vergonha, porco e tudo. É veado.  
GIRO – E tu é uma bêbada, tuberculosa e cheia de chato. (MARCOS, 2003, 
p. 186-187; grifo meu). 

 

Analisando os xingamentos grifados na citação, Fortanell (2014) explica que 

tais vocábulos, carregados de injúria e obscenidade, são exemplos do modo como 

as personagens plinianas se defendem da discriminação que sofrem. Destarte, as 

agressões verbais que trocam entre si, como no diálogo transcrito acima, procedem 

do desacordo de como um enxerga o outro: assim como faz Dilma, Célia humilha 

Giro por causa da orientação sexual deste, já que considera a homossexualidade 

um desvio de caráter; mas o cáften rebate tais críticas e a acusa de tuberculosa, 

fazendo com que ela se sinta ultrajada, porque, como se observou, tal estado de 

saúde marca os confrontos entre esses seres ficcionais.    

Nessa relação de ódio, Célia encontra uma alternativa para seus 

desentendimentos com Giro: “Tu me empresta a grana. Eu compro uma draga. Sei 

quem vende a preço bom. Daí a gente vira a mesa. Fica tudo no taco. [...] Antes do 

veado ciscar, dou-lhe um teco na lata. Mando o puto pro beleléu. [...]”. (MARCOS, 

2003, p. 194). Na passagem citada, percebe-se a tentativa de Célia em se aliar a 

Dilma contra o autoritarismo de Giro, e juntas liquidarem o mesmo com o “teco” (= 

tiro) de uma “draga” (= revólver). Esse pensamento de usar a violência como medida 

desesperada para sanar todas as dificuldades é comum na ação das personagens 

de Plínio Marcos: da mesma forma que Paco incita Tonho a assassinar Negrão, em 

Dois perdidos numa noite suja, Célia tenta convencer Dilma a acabarem com Giro. 

Logo, nessa comparação, Tonho e Dilma podem ser tidos como indivíduos racionais 
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e que evitam, ao máximo, medidas violentas em suas decisões, o que garante a 

sobrevivência deles frente às situações que são obrigados a enfrentar; já Paco e 

Célia se dizem audaciosos e capazes de atos de agressão ao outro como solução 

definitiva de todos seus problemas, no entanto estes serão assassinados por seus 

agressores. 

A maior afronta de Célia contra Giro acontece quando ela quebra o abajur 

dele; na verdade, tal atitude é uma forma de coagir as demais mulheres para que 

contem (ou não) quem foi a culpada pela destruição do objeto: “Chegou a hora de 

dar uma decisão com a bicha. Ou entram na minha [...], ou as duas se arreglam com 

a bichona [...]”. (MARCOS, 2003, p. 219). Ansiosa por uma transformação em seu 

destino, Célia planeja para que as outras tomem uma posição, mas se defronta com 

a não cumplicidade de Dilma e Leninha, o que faz com que continuem desunidas 

contra as explorações de Giro. Tal situação aproxima, dessa vez, Célia e Tonho, de 

Dois perdidos, uma vez que este também desejava uma mudança em sua vida, a fim 

de sair de seu estado de penúria, mas tinha como obstáculo a indiferença e o 

egoísmo de seu companheiro de quarto, Paco. 

 Sozinha em seu objetivo e sem o apoio de Dilma, Célia constata: “Tu tá com a 

bicha! Tu é podre! Teu filho vai ser podre que nem tu. Bicha, que nem o Giro. Tu tá 

com a bicha!” (MARCOS, 2003, p. 220). Aparece, nesse momento de grande tensão 

na peça, toda a revolta de Célia, que expõe seu verdadeiro olhar sobre Dilma: a 

primeira, como diz na fala anteriormente citada, insinua que a outra se nega a  

participar de seus planos contra Giro, porque age da mesma forma inescrupulosa 

que o cafetão e, por isso, condena o descendente de Dilma à podridão (a suposta 

tuberculose da mãe) e à homossexualidade, o que seria para esses seres a 

continuidade na vida marginalizada. Por outro lado, as duas prostitutas compartilham 

o mesmo modo como enxergam Giro: consideram-no o culpado pela marginalização 

delas. Assim, cabe notar que, quando Dilma é questionada por Giro sobre o abajur 

quebrado, ela afirma desconhecer a culpada. 

 

DILMA – Isso são coisas que acontecem. Vai ver que quebrou sozinho. 
GIRO – Tá bem, Dilma. O abajur se suicidou. Se jogou do criado-mudo no 
chão. Tu quer que eu engula isso? Aqui, oi! [...] É sempre assim. Quando 
aparece coisa errada, não é ninguém. [...] O abajur, eu vou descontar. Um 
de ti, outro da Célia. (MARCOS, 2003, p. 211). 
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Nessa passagem do texto, embora ironize aquela situação, Giro se impõe e 

mostra-se injusto por querer ressarcir em dobro o seu prejuízo. Momento este em 

que Dilma e Célia parecem se unir e se tornam cúmplices, já que escondem do 

cáften um mesmo segredo: a responsável pela destruição do abajur. Instaura-se na 

trama um novo confronto de consciências, o qual retoma a teoria bakhtiniana: “Não é 

outro homem que permanece objeto da minha consciência, é outra consciência no 

gozo dos plenos direitos que está ao lado da minha e só em relação à qual minha 

própria consciência pode existir”. (BAKHTIN, 2010, p. 343). Sob essa perspectiva, o 

teórico (2010) alega que a consciência da personagem de ficção é dependente da 

realidade e das vontades do outro. Desse modo, ao tentarem defender o que tanto 

ambicionam, Giro e as prostitutas estabelecem uma relação em que cada um 

prioriza apenas seus interesses, logo, o embate de consciências torna-se inevitável. 

Apesar de serem contra os mandos e desmandos de Giro, as mulheres de O 

abajur enxergam suas vidas de forma bem diferente uma da outra. Ao contrário de 

Dilma e Leninha que parecem se conformar com a vida que levam, a personagem 

Célia mostra-se a mais inconformada com toda aquela situação de pobreza e 

exploração: “[...] A bufunfa que [Giro] pega da gente é demais. Não tá direito. [...]” 

(MARCOS, 2003, p. 194). Durante a peça, ela deixa transparecer todo seu ódio por 

Giro, tramando inclusive o assassinato dele; contudo sua revolta parece que não a 

faz perceber as consequências de tal crime. Dilma a alerta: “Tu pensa que é tudo no 

toma-lá-dá-cá. E o resto? E a cana? E os cupinchas da bicha? Tu acha que todo 

mundo vai se fechar em copas? [...]” (MARCOS, 2003, p. 195), e expõe as possíveis 

represálias que sofreriam com a execução do proxeneta, entretanto Célia rejeita 

esse ponto de vista da companheira. Nesse aspecto, Fauzi Arap (apud FAGUNDES 

PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, 1980) reflete que Célia não possui total consciência de 

sua realidade, uma vez que a mesma desconhece os efeitos causados pelo 

assassinato de alguém que detém o poder, como bem aponta a última fala citada de 

Dilma. 

Com base nessa reflexão de Fauzi Arap (apud FAGUNDES PRODUÇÕES 

ARTÍSTICAS, 1980), pode-se associar a quase ausência de consciência de Célia à 

etimologia da denominação que recebe a personagem: “[...] a partir do inglês Celia, 

uma abreviação de Cecília, que tem origem no nome de família romano Caecilius, 

derivado da palavra em latim caecus, que quer dizer ‘cega’”. (SIGNIFICADO, 2014, 

[s.p.]). Desse modo, a cegueira de Célia se dá pelo seu desconhecimento de que o 



158 

 

poder instaurado tem seus aliados (Giro, por exemplo, tem Osvaldo como seu 

capanga), o que dificulta a luta solitária contra este. No entanto, diferentemente da 

prostituta, os poderosos são conscientes do que os ameaça, pois, como alude Lima 

(1999, p. 17), “[os] romanos tinham consciência de que Cristo era mesmo um perigo 

para a ordem por eles estabelecida”, assim como Giro sabe que Célia é uma 

ameaça a seus negócios, uma vez que esta burla uma ordem estabelecida por ele, 

e, tal como aconteceu a Jesus Cristo, a prostituta é traída por um dos seus e acaba 

sacrificada por todos. 

Diante a morte encomendada, Célia tem seu ódio por Giro transformado em 

medo: “Te pago quatro vezes. Trabalho pra ti. [...] Mas eu... eu pago... Juro que 

pago... Tu pode crer... Osvaldo, segura as pontas! Deixa eu falar... Giro, eu vou te 

pagar...” (MARCOS, 2003, p. 227-228). Nessa última fala da meretriz antes de sua 

execução, nota-se que apenas o dinheiro interessa a essas personagens e pouca 

importância se dá à vida do outro. De outro modo, pode-se dizer também que a 

morte de indivíduos marginalizados assume um significado amplo e metafórico na 

dramaturgia de Plínio Marcos: “[...] Já morri um cacetão de vezes, tá bom? Morri de 

fome, morri de frio, morri de medo, morri de ver a minha cria morrer. [...]”. (MARCOS, 

1978, p. 86); considerando essa fala de Nhanha em Homens de papel, percebe-se 

que essas personagens sofrem a privação de suas necessidades básicas – 

alimentação, moradia, segurança –, e, de acordo com Odalia (apud FORTANELL, 

2014), privar um indivíduo de seus direitos é uma forma de matar sua cidadania. 

Ginzburg (2013), por sua vez, entende que a morte dos seres ficcionais, 

sobretudo os femininos, na literatura brasileira traduz outra questão melancólica da 

sociedade: durante o processo histórico do Brasil, as mortes “[...] silenciadas, sem 

voz, sem narração. Por massacres, por genocídios, por ocupações, perseguições 

políticas, machismo, racismo, interesses econômicos”. (GINZBURG, 2013, p. 62). 

Sob essa perspectiva do estudioso (2013), ratifica-se a ideia da violência vista como 

produto de um contexto sócio-histórico, confirmando o pensamento de que grande 

parte dos atos violentos exercidos no cotidiano humano resulta da intolerância e da 

desigualdade a grupos sociais menos favorecidos.  
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4.2.4 A cagueta 

 

 

Quase ao final do primeiro ato, a chegada de outra mulher complica ainda 

mais o convívio entre o cafetão e suas meretrizes. Trazida por Giro, Leninha é a 

prostituta mais nova que irá trabalhar ali e, logo nas primeiras cenas, já revela toda 

sua visão sobre a figura de seu “patrão”, enxergando-o como um indivíduo 

“enrolador” (= enganador), de “fala comprida” (= prolixo) e mostrando-se exigente: 

“Papo-furado, esse teu. Eu não vou dispensar o abajur. Não é por nada. É que eu 

gosto de ler [...] Grande Hotel, Capricho, essas porras. Manja? Sou vidrada”. 

(MARCOS, 2003, p. 201-202). Inicialmente, Leninha assume o hábito de ler revistas 

voltadas para o público feminino; vislumbra nas fotonovelas uma realidade 

idealizada, da qual gostaria de fazer parte. De certa forma, essa idealização de 

Leninha iguala-se à de Paco, em Dois perdidos numa noite suja, cujo desejo era ver 

seu nome exposto nos jornais como bandido famoso e altamente perigoso. Assim, 

pode-se dizer que tanto para Leninha quanto a Paco, o vislumbre que enxergam nas 

revistas ou nos jornais serve para eles como um escapismo da vida que levam. 

A marginalidade da personagem em análise pode ser observada por sua 

denominação: possivelmente, o nome Leninha seja um diminuto de Lena, e este, de 

acordo com Significado (2014), uma alcunha para Helena – do grego Heléne, que 

quer dizer “a reluzente, a resplandecente” –; em uma relação com o ser ficcional e 

sua denominação, o fato de aquele ser nomeado por um apelido (Leninha) faz com 

que os atributos que carregam o significado de seu nome verdadeiro (Helena) sejam 

reduzidos e até mesmo ofuscados na peça. Outra observação que se faz é que o 

sufixo diminutivo –inha, formador da palavra Leninha, confere duas interpretações 

possíveis: o tom afetivo dado à personagem que, por sua mocidade, seria a mais 

meiga dentre as mulheres da trama; e o tom pejorativo e de desprezo com que é 

tratada devido à sua condição social. 

Ao se integrar na “zona”, a prostituta mais jovem de O abajur parece querer 

se eximir de toda e qualquer responsabilidade da vida: 

 

Eu só quero sossego. Faço uns michês, ganho tutu do rango e só. Nem me 
afobo. [...] Entrei nessa porque quis. É mole. Uns dois michês é mais que 
um mês de trampo legal. [...] Duro é ser babá de filho dos outros pra ganhar 
uma merda. E o que é pior é que a gente trabalha, trabalha e todo mundo 
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acha que a gente é puta. Então, a ordem é ser puta mesmo. [...]. (MARCOS, 
2003, p. 216-217). 

 

 Leninha, por meio dessa sua fala, mostra que deseja uma vida fácil, sem 

maiores compromissos profissionais, apresentando também certo conformismo pela 

sua miséria. Outra vez, seu caráter aproxima-se ao de Paco, de Dois perdidos, que 

também não se interessava em adquirir um trabalho digno nem abandonar a vida 

boêmia e marginal. Tal expectativa (ou falta dela) nessas personagens relaciona-se 

ao modo de vida daquele que vive em meio à violência, descrito por Golomb (2008), 

o qual a única preocupação é aproveitar seu cotidiano sem visionar o futuro, haja 

vista que o presente desse indivíduo é visto por ele como incerto e inseguro. 

 Esse posicionamento de Leninha em relação à sobrevivência na prostituição 

vai contra o de Dilma, que, como explicado antes, vive a se justificar: “Só aguento a 

viração pelo meu filho. [...] Um dia, eu e ele mudamos a sorte. Daí, eu vou poder ser 

gente. [...]”. (MARCOS, 2003, p. 217).20 Assim, nesse embate de realidades, nota-se 

que, enquanto Dilma pretende sair da marginalidade para se sentir mais humana, 

Leninha busca uma vida isolada à margem da sociedade. Fazendo outra 

comparação entre os pontos de vista de Dilma e Leninha, vê-se que elas 

apresentam uma aversão à figura masculina, como já dito sobre Dilma, e como se 

percebe em uma das falas de Leninha: “Tenho nojo de homem. São uns bostas. Eu 

quero é nada. Não ter satisfação a dar a ninguém. Tá? É isso que quero”. 

(MARCOS, 2003, p. 217). Assim, as duas igualam-se nessa repulsa aos seres 

masculinos, talvez pelo fato de relacionarem estes a atos de agressão e submissão: 

Dilma, na sua experiência profissional, ojeriza os homens do submundo, aqueles 

que a usam; já Leninha, como a prostituta novata e menos experiente, parece odiar 

aos homens que estão do lado de fora da realidade marginal, representados 

socialmente por pai, irmão, esposo.  

O individualismo também faz parte do caráter de Leninha, conforme Marcos 

(2003): “[...] A vida de ninguém me interessa”. (p. 217) e “Eu não tou nem com a 

bicha, nem contigo. Tou na minha” (p. 219); nesses exemplos, notam-se o desprezo 

da personagem pelo outro e a falta de algum companheirismo pelas demais 

meretrizes. Prova disso é o fato de ter sido capaz de delatar Célia: ao ser 
                                                           
20

 Essa fala de Dilma retoma uma das questões abordada no segundo capítulo, a qual Martin (2008) associa a 

marginalização a um processo de desumanização do sujeito. Nesse sentido, observando a fala destacada, 

percebe-se ue, a pa ti  do o e to e  ue diz o se e xe ga  o o ge te , a pe so age  ad ui e a 
consciência de sua marginalidade. 
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pressionada violentamente por Giro, Leninha acaba revelando a culpada pelo abajur 

destruído. Essa atitude demonstra a preocupação da personagem apenas com sua 

vida e contradiz seu discurso anterior: “Não sou de dar engessada” (MARCOS, 

2003, p. 215); dizendo-se incapaz de prejudicar alguém a princípio e cometendo 

uma ação que contraria o que diz, Leninha entra para a galeria de personagens 

plinianas que têm certo discurso no decorrer da trama, mas acabam agindo em 

desacordo com o que tanto proferiram, assim como fazem Tonho e Paco, em Dois 

perdidos numa noite suja, e Veludo, em Navalha na carne, conforme analisado nas 

páginas 84 e 118 deste trabalho.   

Revoltada com a atitude delatora de Leninha, Célia passa a expor sua visão 

acerca da jovem meretriz e, antes de seu assassínio, profetiza: “Cagueta nojenta! 

[...] Que tu pensa que vai ganhar com isso? Pensa que livrou tua cara? Tu vai 

continuar na merda. Vai continuar esparro. Vai se danar. Filha da puta! Nojenta!” 

(MARCOS, 2003, p. 227). Vista como “cagueta” (= delator/a) e questionada sobre as 

vantagens que poderia obter ali, Leninha demonstra toda sua inexperiência de vida 

ao prejudicar a companheira, pois revela total desconhecimento acerca da realidade 

de que pretende fazer parte, sobre a qual pensa vencer apenas de forma 

individualista (FAUZI ARAP apud FAGUNDES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, 1980). 

Ainda na fala supracitada, Célia em sua aflição confirma a ideia de que essas 

mulheres estão condenadas à marginalidade, independente do que lhes possa 

acontecer. Até que se finaliza a trama com uma longa oração de Leninha, o que 

mostra o desespero e a falta de esperança das sobreviventes: 

 

Meu Deus, onde vamos? 
Onde vamos? 
Onde vamos? 
O gado pasta dormindo. 
Para o poeta, o castigo. 
Para o santo, a forca. 
Para o profeta, a cruz. 
Para o condutor, bala. 
Onde vamos? 
Onde vamos? 
Onde vamos? 
O jato encurta a distância. 
A solidão aumenta o tempo. 
Cedo ou tarde, a morte está à espreita. [...] 
Onde vamos? 
Onde vamos? 
Onde vamos? (MARCOS, 2003, p. 229). 
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Como se observa no fragmento anterior, a personagem Leninha questiona em 

sua oração o direcionamento da sua e da vida dos marginalizados, dando a ideia de 

estagnação dos mesmos se levado em consideração o uso inadequado do vocábulo 

“onde” – “Em que lugar” (FERREIRA, 2008, p. 592) – nos versos que se repetem, 

em vez do correto gramaticalmente aonde – “A que lugar” (FERREIRA, 2008, p. 127) 

–, que indica movimento. Outros termos que aparecem nessa oração também fazem 

alusão à condição das prostitutas: no quarto verso da oração, por exemplo, estas 

são representadas metaforicamente pela palavra “gado”, dando a entender que tal 

como o gado, elas sobrevivem sob o comando de um superior que as monitora, 

restando, portanto, a elas a “solidão” e a “morte”, como descrevem os versos 13 e 

14 da oração citada; entretanto, Leninha anuncia que o sofrimento não é 

exclusividade delas, todas as ocupações (“poeta”, “santo”, “profeta”, “condutor”) têm 

sua pena na vida. 

Analisando estruturalmente a oração de Leninha, deve-se observar que o uso 

de versos poéticos no texto teatral “[está] ligado ao fato das emoções intensas 

buscarem expressão numa linguagem enfática e sob esse aspecto tanto o ritmo 

quanto a linguagem figurativa apropriados ao verso mostram grande intensidade”. 

(PEACOCK, 1968, p. 277). De acordo com o teórico (1968), a peça que utiliza o 

verso em determinado momento da trama altera o clima desta e, até mesmo, o 

comportamento das personagens, destacando a ação tensa e a complexidade 

emocional em que as mesmas estão envolvidas. Em outro sentido, a oração 

proferida ao final de O abajur lilás remete ao conceito de monólogo interior, também 

chamado de solilóquio, o qual é caracterizado por Pavis (2011, p. 367) da seguinte 

forma: “O solilóquio provoca um rompimento de ilusão e instaura uma convenção 

teatral para que possa instaurar-se uma comunicação direta com o público”. 

Genericamente, essa técnica é definida como um discurso que a personagem teatral 

mantém com ela mesma; pronunciado em voz alta, o monólogo interior ou solilóquio 

tem como função revelar ao público os pensamentos ou o inconsciente da 

personagem. Assim, conforme preza a norma dramática, o herói busca sua própria 

consciência por meio do solilóquio (PAVIS, 2011), que é o que acontece a Leninha 

ao proferir sua oração, que em forma de versos expressa todo seu emocional a 

partir do momento em que passa a se enxergar como mulher marginalizada. 
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4.2.5 Eunuco à brasileira 

 

 

Surgindo apenas no segundo ato, Osvaldo é a última personagem que 

aparece em O abajur lilás, mas, logo em suas primeiras cenas, demonstra seu 

temperamento violento: “Se acanha, piranha. Se acanha, ou te dou um cacete”. 

(MARCOS, 2003, p. 212). De acordo com Enedino (2009), ao se mostrar impaciente 

com as prostitutas, como na fala transcrita, Osvaldo parece sustentar uma espécie 

de rancor a todas as mulheres, talvez em decorrência de sua impotência sexual. 

 

LENINHA – Que Osvaldo é esse? 
GIRO – (Com dengo.) Um homem. Ele me ajuda. Faz a parte pesada. 
Arrasta móvel e... às vezes... 
LENINHA – Te dá umas garibadas? [...] 
GIRO – Não. É uma pena. Ele é bem bonito. Mas não quer saber. Nem de 
homem, nem de mulher. [...] Às vezes, o mulherio fica muito assanhado e 
eu mando ele botar elas na linha. Ele gosta de bater. Ele é mau. Se uma 
puta cai nas mãos dele, sofre paca. Ele não tem dó. É forte e mau. Um 
tesão. 
LENINHA – Mas é brocha. Benfeito! (MARCOS, 2003, p. 206; grifo meu). 

 

Na cena acima, ao se dizer que Osvaldo é afeito a judiar de prostitutas por 

pura maldade, percebe-se que ele supre com atos de agressão sua impotência 

(FAUZI ARAP apud FAGUNDES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, 1980), e, agindo 

assim, a personagem encontra na violência contra as mulheres a forma de se sentir 

mais macho perante as mesmas. Segundo Enedino (2009), Osvaldo cumpre a 

função de eunuco21 no bordel de Giro, a quem dedica a eficiência de seu trabalho, 

pois, como dito anteriormente, Osvaldo é capanga do cafetão homossexual. 

Entretanto, a beleza e a brutalidade de Osvaldo despertam a admiração de Giro, 

como se vê na série de predicados (grifos da citação anterior) atribuídos por este a 

seu subordinado. Na cena citada, o cáften confessa sua paixão por Osvaldo e, ao 

mesmo tempo, a visão que tem dele, deixando subentendido nas reticências de sua 

primeira fala no fragmento transcrito que seu subalterno se responsabiliza pelos 

serviços escusos. 

Considerado a representação da força bruta na peça, o ser ficcional em 

análise tem no significado de sua denominação a relação com seu caráter: de 

origem germânica (Ansovald), o nome Osvaldo significa “força, poder” 

                                                           
21

 Ho e  ast ado ue, o O ie te, se via os ha s, a o te . FERREIRA, , p. . 
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(SIGNIFICADO, 2014). No entanto, Osvaldo não é quem realmente detém o poder 

na trama, pois tortura e mata a mando de Giro, cuja orientação sexual revela a “[...] 

inaptidão a atos criminosos considerados masculinos” (LIMA, 2008, p. 141) na visão 

da sociedade machista e patriarcal, por isso aproveita-se da força de seu 

empregado para os serviços de periculosidade. Em outro sentido, o espírito 

truculento de Osvaldo é tido como uma crítica de Plínio Marcos à intolerância da 

ditadura militar brasileira: “Numa forte crítica à chamada ‘linha dura’ do regime de 

exceção, Osvaldo encarna os militares sádicos, de quem o dramaturgo parece 

extrair a virilidade [...]”. (ENEDINO, 2009, p. 98). Colocando essa personagem como 

metáfora da força opressora da ditadura, mas impotente sexualmente, o dramaturgo 

dá a impressão de querer ridicularizar e ferir a masculinidade dos militares e 

censores que tanto o perseguiram durante o período ditatorial. 

Apesar da breve participação na peça e ter poucas falas, o que impossibilita 

uma análise de personagem mais abrangente, Osvaldo é de muita importância para 

o desfecho da trama, já que ele será responsável por culminar o conflito entre Giro e 

as meretrizes, como descreve a seguinte rubrica: “([...] Depois, entra Osvaldo [...]. Vê 

os cacos [do abajur] no chão. Pensa um pouco, em seguida quebra uma porção de 

coisas. Ri muito do que fez e sai. [...]). (MARCOS, 2003, p. 220). Ao agir de má fé, 

Osvaldo tem a intenção de culpar as prostitutas pela desordem que ele mesmo fez 

naquele quarto, dissimulando: “Aí, eu entrei nessa merda e vi tudo quebrado. Tava 

escrachado que uma dessas vacas quebrou de sacanagem. Só pra te azedar a vida” 

(MARCOS, 2003, p. 220), o que demonstra a perversidade de seu caráter ao fazer 

com que Giro acredite que Dilma, Célia e Leninha sejam as culpadas pelas coisas 

quebradas, pois sabe que seu patrão não tolera prejuízos. 

 

 

4.3 A LUZ DO ABAJUR LILÁS 

 

 

 Retomando as ações das prostitutas de O abajur lilás, pôde-se observar que 

o desacordo entre seus pontos de vista faz com que as relações dessas mulheres 

fiquem cada vez menos amigável, principalmente nos momentos em que cada uma 

expõe como enxerga a outra, quando, por exemplo, acusam-se de “vadia” e 

“cagueta”, até que Célia, inconformada com a covardia de Dilma e a indiferença de 
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Leninha quebra um abajur lilás. A destruição dessa luminária que nomeia a trama 

em questão tem grande relevância, porque tal ato revela nos seres ficcionais 

atitudes extremas diante do impasse em que se encontram, comprometendo ainda 

mais suas relações eu-outro. 

 Associando o abajur à simbologia de outros objetos irradiadores de luz (por 

exemplo, lâmpada ou lanterna), Chevalier e Gheerbrant (1996) explicam que em 

algumas civilizações, como as orientais, esses utensílios se relacionam à felicidade, 

à vida ou à morte. Considerando essa simbologia acerca da lanterna, pode-se dizer 

que na peça de Plínio o abajur pode se referir “[...] ao medo do escuro, [à] 

representação da ‘luz no fim do túnel’ num período de obscurantismo [...]. Uma vez 

quebrado o abajur [...] traz de volta o escuro e o medo do escuro daí decorrente [...]”. 

(ENEDINO, 2009, p. 109). Assim, essa luminária na trama pliniana representaria 

para as personagens a sobrevivência naquela realidade marginalizada: para Giro, tal 

objeto funciona como símbolo do status de grandeza desejado por ele, justamente 

por ser um bibelô que conota sofisticação naquele lugar, por isso se sente 

extremamente ultrajado quando encontra seu pertence em pedaços; para Dilma, 

Célia e Leninha, o abajur quebrado representa algo que as aproxima do fim de suas 

vidas, pois a tortura sofrida acaba acarretando a morte de uma delas. Em um 

sentido metafórico, a destruição desse objeto representaria a perda dos valores 

morais dos seres ficcionais da peça, o que acarretaria a permanência destes no 

estado de marginalidade. 

 Já a simbologia da cor lilás, empregada como violeta em Chevalier e 

Gheerbrant (1996), confere o ambiente de morte que se manifesta no texto teatral 

em análise: “[...] o violeta [...] significaria, não a passagem primaveril da morte à vida, 

a evolução, mas a passagem outonal da vida à morte, a involução”. (CHEVALIER e 

GHEERBRANT, 1996, p. 960). Na peça de Plínio Marcos, a luz lilás irradiada pelo 

abajur pressupõe uma morte anunciada, a qual dá às personagens a ideia de 

sucumbir àquela realidade, ou seja, a “involução” social. Além disso, os teóricos 

(1996) elucidam que o lilás (ou violeta) representa em algumas regiões do Extremo 

Oriente o estado de obediência e submissão do indivíduo, condição esta que pode 

ser relacionada à de subalternidade das meretrizes de O abajur. Sob essa 

perspectiva, deve-se observar que, a partir do momento em que Célia demonstra 

sua insatisfação com as ordens de Giro ao destruir a luminária dele, ela apaga a luz 

do abajur e, ao mesmo tempo, deseja “apagar” sua identidade de mulher submissa. 
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 No término da peça, outro objeto (um revólver) surge e confirma a presença 

da morte na trama: Osvaldo descarrega toda a munição de sua arma de fogo em 

Célia. Igualmente a Tonho (Dois perdidos numa noite suja) e Neusa Sueli (Navalha 

na carne), personagens que garantem sua força ou meio de sobrevivência através 

de uma arma, Osvaldo faz o mesmo para demonstrar sua força aos demais; 

valendo-se de um revólver e, consequentemente, da violência para se impor, a 

personagem atesta o que pensa Lima (1999), que confirma a junção da prática de 

atos violentos à ânsia de poder do homem. Pensamento este que pode ser 

associado à simbologia da arma: “A ambiguidade da arma está no fato de simbolizar 

a um só tempo o instrumento da justiça e o da opressão, a defesa e a conquista. Em 

qualquer hipótese, a arma materializa a vontade dirigida para um objetivo”. 

(CHEVALIER e GHEERBRANT, 1996, p. 80). Note-se, portanto, que o apoio a um 

revólver, faca ou quaisquer artefatos como arma confere a tal objeto o ofício de 

ataque e contra-ataque para a concretização de desejos pessoais ou o domínio 

sobre o outro. Desse modo, observe-se que as personagens de Plínio Marcos 

portadoras de uma arma utilizam-na para sobreviver no meio em que vivem, 

característica esta que se torna uma constante na dramaturgia pliniana, como se 

nota nos exemplos a seguir: 

 

QUERÔ – Se acanha, bestalhão, e para de bancar o homem. 
(Tainha puxa um revólver.) 
TAINHA – Olha pra isso, Querosene. Que me diz agora? 
(Pausa longa.) 
QUERÔ – (Admirado.) Onde tu arrumou? 
TAINHA – É do trampo. O homem me deu. Só pra garantir o ponto. [...] Com 
o trinta e oitão, não tem quás-quás-quás pro meu lado. (MARCOS, 2003, p. 
264; grifo meu). 

 

Nesse diálogo, retirado de Querô, uma reportagem maldita, a arma é para 

aqueles menores uma necessidade para permanecerem vivos na criminalidade e 

ativos na ocupação de traficantes de drogas. Possuir tal objeto faz com que se 

sintam viris e reconhecidos no mundo do crime, como se observa quando, após ser 

zombado por Querô, Tainha ostenta seu revólver para a admiração daquele. Outro 

exemplo: “(Ao abrir o pano, Giló, Tião, Maria-Vai, Chicão, Coco, Pelado e Noca 

estão diante de Berrão, que traz um revólver na cinta [...])”. (MARCOS, 1978, p. 11; 

grifo meu). Nessa rubrica inicial de Homens de papel, o porte de uma arma de fogo 
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já revela que Berrão é o líder daquele grupo, cujos integrantes assumem na cena 

descrita uma posição de submissão às ordens daquele indivíduo armado.  

Ainda sobre a presença da morte acarretada por uma arma de fogo em O 

abajur lilás, podem-se evidenciar outros dois fatores que se relacionam aos 

caracteres dos seres ficcionais:  

- a racionalidade e a frieza de Osvaldo e Giro: de acordo com Ginzburg (2013), 

matar é um ato planejado racionalmente, tomam-se como exemplo os líderes 

políticos que calculam e planejam o extermínio de pessoas para o cumprimento da 

ordem social. Desse modo, pode-se dizer que Célia também se enquadra como ser 

racional e calculista, haja vista que arquitetava friamente o plano de liquidar o cáften 

e tomar-lhe o comando do bordel; 

- o estado melancólico de Dilma e Leninha: ainda conforme Ginzburg (2013, p. 13), 

“[...] não interessa apenas o fato de que houve uma morte, isto é, a violência; 

interessa também seu impacto em alguém [...] cuja vida pode ter sido transformada 

de modo decisivo, constituindo melancolia”. Sob esse aspecto, após testemunharem 

o assassinato de Célia, as meretrizes se questionam da vida que levam e, como dito 

anteriormente, enxergam para si um futuro incerto, talvez tal qual o de Célia. 

Entretanto, esse contato da personagem com a morte, como acontece nas cenas 

finais da peça de Plínio Marcos, é considerado uma das propriedades constituintes 

do drama moderno proposto por Szondi (2011). Na visão do teórico (2011), a 

passividade do ser ficcional diante sua situação é rompida ao se deparar com o 

falecimento de alguém próximo, o que leva a personagem ao conhecimento de sua 

própria realidade, ou seja, sua autoconsciência. 

Por fim, cabe mencionar como as categorias bakhtinianas da autoconsciência 

(aceitação/rejeição e resignação/revolta) se manifestam nas personagens femininas 

de O abajur: ao se observarem seu comportamento e suas relações com o outro 

durante a trama, Dilma e Leninha caracterizam-se pela a aceitação da situação em 

que vivem e, após se autoconscientizarem de que nada podem contra a realidade 

circundante, tornam-se resignadas àquela condição de subalternidade; enquanto 

Célia rejeita a vida marginalizada que leva, revoltando-se contra a exploração de 

Giro e a falta de cumplicidade das outras prostitutas. 
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4.4 CARACTERES DAS PERSONAGENS PLINIANAS EM A RAINHA DIABA 

 

 

 Seguindo o modelo adotado nos segundo e terceiro capítulos, nos quais 

foram feitas algumas considerações acerca das adaptações cinematográficas das 

peças analisadas, pretende-se finalizar este capítulo com o mesmo procedimento a 

fim de retomar aspectos relevantes da dramaturgia e das personagens de Plínio 

Marcos. Diferentemente dos demais textos teatrais abordados anteriormente, O 

abajur lilás não teve até o presente momento alguma adaptação para o Cinema, 

porém será enfocado o filme A rainha Diaba (1974), com o qual serão traçadas de 

forma não tão aprofundada algumas comparações entre a peça em questão e o ser 

ficcional pliniano. 

 Com o roteiro de Plínio Marcos e a direção de Antonio Carlos Fontoura, A 

rainha Diaba narra a vida marginal de Diaba, homossexual negro que lidera o tráfico 

de entorpecentes da região, fazendo uma alusão à trajetória de Madame Satã22. 

Embora a trama fosse marcada pela violência, o que resultou em sua proibição para 

menores de dezoito anos, a película obteve sucesso de bilheteria e de crítica no seu 

lançamento em 1974 (FREIRE, 2008), levando para as salas de projeção o universo 

de Plínio: a começar pelo protagonista Diaba (vivido pelo ator Milton Gonçalves), 

que pode ser diretamente relacionado a Giro (O abajur lilás) pelo fato de ambos 

serem homossexuais, habitantes do mundo do crime e que, enquanto comandam 

seus subordinados, são vítimas do preconceito.  

Considerado uma “rainha” pelos outros homossexuais de seu meio, Diaba é 

tido por estes como modelo de resistência às convenções sociais impostas, pois, 

como dito antes, a sociedade machista preza um indivíduo heterossexual e branco o 

representante ideal para o comando de qualquer grupo social; entretanto, conforme 

o ponto de vista tradicionalista à imagem do protagonista do longa-metragem, “[...] 

havia o impacto do personagem negro e homossexual ser o homem mais poderoso, 

forte e violento daquele universo” (FREIRE, 2008, p. 205), justificável, talvez, por ser 

                                                           
22

 Visto por Schollhammer  o o íti a figu a do su u do a io a , Jo o F a is o dos “a tos, o 
Madame Satã, foi um travesti que viveu na região boêmia do Rio de Janeiro, durante a década de 1970. 

Muitas análises de A Rainha Diaba identificaram equivocadamente o filme como uma biografia disfarçada de 

Madame Satã [...]. Entretanto, apesar das claras semelhanças entre o personagem da ficção e o lendário 

malandro da Lapa [...], Madame Satã foi apenas uma dentre as diversas referências que Plínio Marcos, 

Fontoura ou Milton Gonçalves pensaram para a criação de A Rainha Diaba . FREIRE, , p. . 
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líder de um grupo de marginalizados. Cabe ressaltar que esse deslumbramento pela 

figura de um contraventor retoma a personagem Paco, (Dois perdidos numa noite 

suja), cujo modelo de admiração também era um meliante, alcunhado de Negrão.  

Por outro lado, a força e a valentia de Diaba se concretizam com a utilização 

de uma navalha, a qual lhe serve como instrumento de tortura e punição a outrem. 

Sob esse aspecto, rainha Diaba tem a mesma atitude de grande parte dos seres 

plinianos, como relatado nas páginas 165 e 166, e se aproxima do modo violento de 

agir de Neusa Sueli em Navalha na carne. Contudo, ao contrário de Neusa, o 

homossexual não usa sua navalha apenas como uma ameaça para os demais, mas 

utiliza efetivamente tal objeto cortante para castigar, assim como faz a Isa e a um de 

seus comparsas, sendo golpeado por fim com a própria lâmina em seu “acerto de 

contas” com Bereco. Além de Diaba, outros seres ficcionais centrais do longa de 

Fontoura também recuperam alguns elementos, os quais serão vistos na sequência, 

constituintes da dramaturgia do autor santista. Observando individual e brevemente 

cada uma dessas personagens do filme, percebe-se que as mesmas encarnam os 

principais seres representantes da produção teatral de Plínio Marcos:  

- Catito (interpretado por Nelson Xavier): o típico malandro que vive de negociações 

escusas. Do mesmo modo que Célia (O abajur lilás), planeja contra aquele que o 

explora e é seu superior, pois tem o intuito de se tornar o “chefe” do tráfico. Porém, 

Catito diferencia-se da meretriz de O abajur porque consegue a colaboração de seus 

companheiros para liquidar Diaba: “[...] Com o fumo que vamos ter, a Diaba vai 

dançar. É muita folga uma boneca daquela ser o mandarim. Vamos tomar o 

mercado dela. Como é que pode malandro bom trabalhar pra bicha? E eu quero ser 

o chefão. [...]”. (FARIAS, 1974, [s.p.]). Ao persuadir os aliados de Diaba para que lhe 

apóiem, como se observa na fala citada, Catito expõe sua visão preconceituosa e 

machista acerca de um homossexual no comando de uma organização criminosa. 

Curiosamente, deve-se notar que essa trama roteirizada por Plínio Marcos 

apresenta certa semelhança à da peça Otelo, o mouro de Veneza, de Shakespeare, 

a qual como se viu neste estudo trata do preconceito a um líder, que sofre a traição 

de um dos seus na disputa pelo poder; 

- Bereco (papel do ator Stepan Nercessian): representa a figura do menor infrator. 

Assim como o garoto Querô (Querô, uma reportagem maldita), adentra a 

criminalidade devido às circunstâncias de sua vida marginalizada. Recrutado por 

Catito como “bode expiatório” de suas artimanhas, Bereco envolve-se no 
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narcotráfico e passa a liderar o crime organizado. Deve-se observar que os nomes 

de alguns seres ficcionais das peças de Plínio se repetem em A rainha Diaba: 

Bereco, por exemplo, corresponde a um dos presidiários de Barrela, e tal qual seu 

homônimo do filme, lidera o grupo de marginalizados, no entanto, difere do Bereco 

da película, pois este acaba assassinado por seus rivais; 

- Isa (interpretação de Odete Lara): encarna a mulher marginalizada, submissa e 

menosprezada. Sua profissão, cantora de um night club decadente, recupera a 

personagem Cantora (Querô, uma reportagem maldita), que exercia seu ofício em 

um cabaré denominado “O Leite da Mulher Amada”, o mesmo nome do lugar onde 

Isa trabalha. Na peça Querô, a denominação desse bordel pode se referir à 

maternidade, dando ênfase ao desejo da prostituta Leda em muito querer ser mãe; 

no filme A rainha Diaba, pode fazer referência ao tratamento que Isa dá a seu 

amante, Bereco, que é bem mais jovem do que ela e a quem faz todas as vontades, 

tratando-o como filho em certos momentos. Nesse seu envolvimento amoroso, Isa 

sofre o desprezo e a exploração de seu amado, em uma relação que muito se 

parece à de Vado e Neusa Sueli (Navalha na carne), inclusive uma das tomadas da 

película faz menção à Navalha: Isa aparece comendo melancolicamente um 

sanduíche de mortadela ao ver-se abandonada por Bereco. Isa também é o nome 

de outra personagem pliniana, uma das detentas da peça A mancha roxa, e nota-se 

que ambas têm em comum o envolvimento no tráfico de drogas. Por intermédio de 

seu amante, a Isa do filme se corrompe com a vida criminosa que passa a levar e 

sofre as consequências disso quando capturada por Diaba, que a submete a uma 

sessão de tortura, queimando-a muitas vezes com cigarro para que ela delate quem 

está o prejudicando no narcotráfico. Novamente, o filme se aproxima das peças 

analisadas neste trabalho, pois, como se observou, nestas a tortura é uma prática 

recorrente na ação das personagens: “(Osvaldo chega perto de Dilma. Como quem 

não quer nada, encosta o cigarro aceso nela. Dilma grita de dor.)” (MARCOS, 2003, 

p. 224). Nessa rubrica de O abajur lilás, confirma-se que o ato de queimar com o 

cigarro quem está sendo interrogado é um recurso torturante e de crueldade que se 

repete na peça e no filme. No entanto, note-se que, segundo Freire (2008), Plínio 

quis retratar com a cena da tortura de Isa a brutalidade da ditadura militar brasileira, 

assim como fez com o massacre sofrido pelas prostitutas quase ao término da peça 

analisada neste capítulo; 
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- Violeta (vivida pela atriz Yara Cortês): a proxeneta cruel. Essa personagem do filme 

tem o mesmo nome de outra cafetina na peça Querô, uma reportagem maldita. 

Ambas podem ser comparadas não apenas por este motivo, mas também por conta 

do caráter perverso que apresentam: a Violeta do filme, interessada em comandar 

sozinha o tráfico de entorpecentes, mata todos seus rivais, fazendo-os beber 

veneno; a cáften da peça, por sua vez, recusa auxílio a Leda porque não deseja a 

presença do filho desta em seu bordel. Diante as humilhações e agressões da 

cafetina, a meretriz toma como atitude desesperadora o suicídio ingerindo uma 

grande quantidade de querosene. Pode-se dizer, portanto, que as duas Violetas em 

questão são responsáveis, direta ou indiretamente, pelo envenenamento e 

assassinato daqueles que se opõem ao que tanto desejam. Desse modo, ratifica-se 

outra característica marcante das personagens de Plínio Marcos: lutar pela 

sobrevivência e pela realização das próprias vontades, mesmo que para isso seja 

necessário sacrificar a moral ou a vida do outro. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Para finalizar este estudo, destaco a seguinte citação de Ginzburg (2013, p. 

52): “[...] o teatro leva ao extremo o caráter construído da imagem do humano”. Sob 

o aspecto dramatúrgico, esse excerto relaciona-se às discussões iniciais desta 

pesquisa: a dicotomia texto-encenação presente no teatro; em que a personagem, 

conforme Pavis (2011), assume precisão graças ao ator que a interpreta perante o 

público, fazendo com que ela passe de um estado virtual (escrita e lida no texto) 

para o real (representada no palco). Além disso, a citação de Ginzburg (2013) 

possibilita entender que o teatro, desde seus primórdios na Grécia antiga, é uma 

atividade social, na qual são expostas as atitudes, os pensamentos e as relações do 

homem frente aos seus semelhantes, haja vista que o ser ficcional pode ser 

analisado como uma representação do ser humano, e a evolução dramatúrgica 

daquele no decorrer dos tempos está associada às transformações sócio-culturais 

da humanidade. 

A partir das acepções clássicas acerca da personagem teatral propostas por 

Aristóteles (2011), o caráter do ser ficcional é adquirido pela ação que este comete. 

Segundo Pavis (2011), a conjunção personagem-ação foi retomada constantemente 

por dramaturgos e encenadores durante séculos no percurso histórico do teatro, 

como verifiquei no primeiro capítulo ao me referir, por exemplo, ao drama moderno, 

cujas bases foram calcadas nas reflexões aristotélicas. Ademais, as relações que o 

ser ficcional estabelece entre o meio que vive e as demais personagens devem ser 

consideradas para a compreensão de seu caráter e da personalidade que adquire 

no decorrer da trama.  

 

Desse modo, na ficha estabelecida em nome de cada personagem indica-se 
e compara-se o que ela diz e o que ela faz, o que se diz sobre ela e o que 
se faz com ela, muito mais do que fundamentá-la na visão intuitiva de sua 
interioridade e personalidade. (PAVIS, 2011, p. 289). 

 

 Essa autonomia dada ao ser fictício no teatro, como descreve Pavis (2011) na 

citação acima, é possibilitada, sobretudo, pelos diálogos estabelecidos entre as 

personagens, uma vez que os mesmos compõem tradicionalmente a estrutura de 

uma peça teatral. Logo, a exposição e o embate de pontos de vista dos seres 
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ficcionais por meio dos diálogos acarretam a autoconscientização daqueles, que, de 

acordo com a teoria bakhtiniana, é o confronto de ideias nos relacionamentos do eu 

e o outro, isto é, o choque entre duas realidades distintas. Nesse conflito, de modo 

geral, “[...] esse outro não é, de forma alguma, o próximo e o familiar, mas o 

estranho que devo esforçar-me para compreender” (SILVA, 2012, p. 33), como 

acontece às personagens de Plínio Marcos, as quais não aceitam a visão de mundo 

dos que as cercam. Exemplifico: a personagem Nhanha, de Homens de papel, que 

recusa a ideia dos demais catadores de papel em paralisar suas atividades, para 

garantir o sustento de sua filha: “[...] Se todos aqui são uns vagabundos, eu não sou. 

Já perdi o dia, não vou perder a noite. Vou catar papel. Pela minha menina. Ela 

precisa”. (MARCOS, 1978, p. 57). Essa atitude de Nhanha se opõe ao ponto de vista 

dos demais indivíduos da peça e ainda atribui-lhes juízo de valor (= vagabundos), 

podendo ainda ser comparada à de Dilma, em O abajur lilás, que, como observei no 

quarto capítulo, não é favorável aos planos de sua companheira Célia. Portanto, ao 

resistirem às propostas de seus pares, Dilma e Nhanha passam a ser vistas por eles 

como dotadas de egoísmo, característica esta que compõe o caráter de grande 

parte dos seres plinianos, uma vez que o confronto entre estes pelos próprios 

interesses é uma constante na dramaturgia do autor santista. 

 Entretanto, antes de qualquer abordagem acerca do teatro de Plínio Marcos, 

devo destacar como elemento constituinte dessa dramaturgia a marginalidade em 

que as personagens se inserem. Em sentido amplo, ao priorizar em sua obra a 

situação dos menos favorecidos socialmente, Plínio recupera o que Dalcastagnè 

(2008) aborda acerca dos marginalizados como protagonistas nas expressões 

literárias, pois, para a pesquisadora (2008), o tratamento dado a esses indivíduos é 

uma preocupação de cunho político dos autores literários, a qual se justifica das 

seguintes formas: primeiro, porque as manifestações artísticas, em particular a 

literatura, questionam o homem e a sociedade de seu tempo, permitindo um “debate 

público” que aprimora nosso olhar sobre determinada realidade representada; 

segundo, devido ao reconhecimento que a dita literatura marginal proporciona a 

esses grupos considerados subalternos, cujas “vozes” se elevam e denunciam as 

injustiças sociais sofridas pelas minorias.  

Para ilustrar essas duas instâncias abordadas por Dalcastagnè (2008), 

retomo o romance picaresco, que, como relatei no segundo capítulo, retratava a vida 

daqueles que viviam à margem da sociedade e, como forma de sobrevivência, 
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praticavam furtos e golpes na Espanha do século XV. Assim, tanto o pícaro 

espanhol como a personagem pliniana, no comparativo exposto, refletem o que 

afirma Martin (2008, p. 158) sobre a personagem malandra: “[...] é possível afirmar 

que a malandragem praticada por essas personagens é um artifício para ‘contornar 

a miséria’ [...]”. Desse modo, as artimanhas e os atos ilícitos praticados por esses 

seres ficcionais são meios de se garantirem social e financeiramente dentro do 

mundo marginal em que vivem. No caso dos seres plinianos, especificamente, 

observo que não somente a condição social é posta em xeque, como também a 

própria condição humana que essas personagens carregam, exemplificando:  

 

Berrão – Bem, o que está feito, está feito. Não adianta chorar. Agora é tratar 
de se mandar daqui. Quanto antes, melhor. [...] O Coco, só quando começar 
a feder e os urubus começarem a baixar aqui, é que o pessoal vai se tocar 
que tem gente morta. Aí, é tarde. Fica assim mesmo. Ele não tem 
importância nenhuma. Morreu, morreu. Um a menos pra encher os 
bagulhos da gente. Botem os sacos no caminhão. Temos que cair fora. 
(Ninguém se mexe.) Estão surdos? [...] Quero me arrancar o mais depressa 
possível. (MARCOS, 1978, p. 82-83). 

 

 A fala supracitada de Homens de papel revela o olhar dessas personagens 

sobre a existência humana do outro como algo sem algum valor. Após ser 

assassinado, o corpo de Coco é menosprezado por Berrão, cujo interesse é apenas 

fugir do local do crime para se livrar de qualquer culpa ou satisfação sobre a morte 

de seu subordinado. Essa atitude de menosprezo à vida do outro muito se aproxima 

a de personagens analisados neste trabalho: Tonho, em Dois perdidos numa noite 

suja, rouba, tortura, mata friamente Paco e ainda “sai dançando” de cena (como 

descreve a rubrica final da peça), após cometer tais barbáries; e, em O abajur lilás, o 

extermínio de Célia por conta de um bibelô e a forma natural como o mandante 

desse crime dá continuidade a seu cotidiano também demonstram essa 

despreocupação com a humanidade alheia. 

Candido (2004, p. 21) acrescenta sobre o caráter do pícaro: “Curtido pela 

vida, acuado e batido, ele não tem sentimentos, mas apenas reflexos de ataque e 

defesa”; da mesma forma, os seres plinianos agem e reagem com os demais, a 

partir do momento que sentem seus interesses ameaçados ou para preservar a 

aparência social que muito prezam. Portanto, a violência chega a ser banalizada nas 

tramas de Plínio, nas quais o espírito de solidariedade e outros bons valores para 

com o outro são abolidos pelas personagens, haja vista que estas recebem “[...] as 
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marcas de uma sociedade autoritária e segregadora, ancorada principalmente na 

desumanização das relações”. (MARTIN, 2008, p. 158). Devo notar que, segundo 

Ferrara (2009), independente da posição hierárquica (opressor ou oprimido) que as 

personagens plinianas assumem em seu meio, todas são oprimidas pelo sistema 

imposto por grupos sociais privilegiados. Nesta pesquisa, o exemplo que melhor 

ilustra a perspectiva de Ferrara (2009) é a personagem Giro, que, embora fosse líder 

de seu grupo, proprietário de um prostíbulo e idealizador de crimes, sofria o 

preconceito instituído pela sociedade, devido à sua condição social e, sobretudo, à 

sua orientação sexual. 

Desse modo, apenas a título de curiosidade, relaciono as intolerâncias que 

chegam a agressões violentas e, até mesmo, à morte nas peças de Plínio Marcos 

aos atos de extrema violência cometidos contra e pelas ditas minorias brasileiras 

nos últimos anos: em seus estudos, Schollhammer (2009) alerta para o crescente 

aumento da lista de assassinatos ocorridos no Brasil entre o final do século passado 

e o início do XXI. Grande parte desses assassínios foi contra os menos favorecidos 

socialmente, dentre eles o estudioso (2009) destaca: as chacinas na prisão do 

Carandiru (São Paulo/1992); o massacre de índios ianomâmis (Roraima/1993); o 

extermínio de menores de rua na Candelária (Rio de Janeiro/1993); a morte de sem-

terras em Eldorado dos Carajás (Pará/1996); e os ataques de grupos comandados 

pelo PCC (Primeiro Comando da Capital) em maio de 2006. Sendo este último 

acontecimento dirigido por facções criminosas e motivado por retaliação aos abusos 

de poder praticados pelas autoridades de Segurança Pública contra presidiários e 

moradores de favelas. Nesse sentido, observo os ataques do PCC como um desejo 

de vingança das minorias e comparo-os ainda às vozes ressoantes dos 

marginalizados na literatura, como tratou Dalcastagnè (2008): pois, do mesmo modo 

que aparecem e clamam atenção para sua condição marginalizada, rebelam-se 

contra a sociedade excludente, como constata a presidiária Professora, personagem 

de A mancha roxa: “Quando a voz que berra de dor não tem resposta... é justa a 

cólera”. (MARCOS, 2002, p. 21). 

Quando me refiro à vingança das minorias, observo também a vontade que as 

personagens plinianas têm de querer retaliar o mundo, como se a situação em que 

se encontram fosse culpa apenas daqueles que as menosprezam e as 

marginalizam, como verifiquei em Paco (Dois perdidos numa noite suja), por 

exemplo, que se dizia capaz das maiores atrocidades pelo simples prazer de causar 



176 

 

a dor no outro e se sentir superior aos que o rodeiam. Percebo o mesmo rancor na 

personagem Querô (Querô, uma reportagem maldita), de quem transcrevo a 

seguinte fala: “[...] Vou meter as mãos nas armas e cagar e pisar em meio mundo. 

De arma, vou virar o jogo. Por essa luz que me ilumina. Vou arrebitar tudo quanto é 

filho da puta”. (MARCOS, 2003, p. 260). Por essa citação, reafirmo a necessidade 

de algumas personagens analisadas em se apropriarem de uma arma ou 

instrumento de tortura, assim como fazem Tonho (Dois perdidos) e Neusa Sueli 

(Navalha na carne), para se autoafirmarem como indivíduos superiores e 

compensarem a fraqueza de enfrentar os problemas da realidade marginal que lhes 

são impostos na relação eu-outro, o que estabelece um sentimento de melancolia 

nesses seres ficcionais. O tédio e a frustração que afloram nessas personagens são 

resultantes da falta de perspectiva das mesmas, por isso a garantia de uma vida 

socialmente melhor acaba sendo projetada no par de sapatos que Tonho e Paco 

perseguem em Dois perdidos e no abajur que Giro busca reaver em O abajur, por 

exemplo. Desse modo, corroboro a ligação desses objetos com o domínio que cada 

personagem deseja exercer sobre o outro, de modo que, nas três obras teatrais 

estudadas, os objetos centrais (sapatos, navalha e abajur) serviram como artefatos 

que de alguma forma abateram os seres ficcionais, fazendo com que alguns deles 

acabassem vitimizados pela morte. 

Outro ponto que não deve ser ignorado na dramaturgia de Plínio Marcos é a 

violência manifestada na linguagem de suas peças, nas quais a utilização da língua 

portuguesa não padrão, por meio de expressões populares, gírias e palavras de 

baixo calão, tem o intuito de apresentar o registro oral de grupos marginalizados, tais 

como meretrizes e presidiários, porém devo frisar que os textos de Plínio não se 

limitariam apenas a meras transcrições da língua marginal falada, porque “[...] sua 

linguagem foi muito além de um mero transporte de gírias para o papel e para a 

interpretação [...] das gentes das quebradas”. (BIBLIOTECA MÁRIO DE ANDRADE, 

2015, p. 1). A presença incessante de marcas da oralidade na obra pliniana justifica-

se com o que propõe Pavis (2011) acerca do discurso proferido pela personagem 

teatral e a constituição de seu caráter no decorrer da trama dramática: 

 

A análise da personagem desemboca, portanto, na análise de seus 
discursos: trata-se de compreender como a personagem é ao mesmo tempo 
a fonte de seus discursos (ela os enuncia em função de sua situação e de 
seu “caráter”) e seu produto (ela não é senão a figuração humana de seu 
discurso). (PAVIS, 2011, p. 289). 
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 Considerando esse pensamento de Pavis (2011), observo que a violência 

verbal nas falas dos seres ficcionais plinianos reflete a violência física que os 

mesmos cometem ou sofrem, devido às suas condições como indivíduos 

marginalizados. Associo tal observação ao que propõe Bakhtin (2008) acerca do 

discurso, que, para ele (2008, p. 207) é o meio de expressão da linguagem “[...] em 

sua integridade concreta e viva [...]”, pois, como posso notar, o discurso das 

personagens de Plínio concretiza-se em seus atos de agressão física.  

Dentre as variedades de discursos propostas pelo teórico (2008), destaco 

aquelas que se referem ao denominado “tipo ativo”, no qual a inter-relação das 

vozes do discurso gera influências sobre o outro. Essa tipologia do discurso 

bakhtiniano sob a perspectiva eu-outro se subdivide em polêmicas discursivas, as 

quais podem ser vistas como expressões valorativas emitidas pelo locutor e que as 

descrevo brevemente agora: de acordo com Bakhtin (2008, p. 224), “[a] polêmica 

aberta está simplesmente orientada para o discurso refutável do outro, que é o seu 

objeto”, quer dizer, em polêmica aberta o discurso do outro é negado pelo 

interlocutor; enquanto a polêmica velada “[...] está orientada para um objeto habitual, 

nomeando-o, representando-o, enunciando-o, e só indiretamente ataca o discurso 

do outro, entrando em conflito com ele como que no próprio objeto” (BAKHTIN, 

2008, p. 224), ou seja, a polêmica velada relaciona-se ao confronto de pontos de 

vista incongruentes do eu e do outro, que expõem suas visões de mundo distintas. 

 Levando em consideração as variedades discursivas (polêmica aberta e 

polêmica velada) acima expostas, observo a presença das mesmas no discurso dos 

seres ficcionais de Plínio Marcos, uma vez que, no conflito eu-outro que 

estabelecem em suas relações, refutam a ideia que o outro tem deles e a realidade 

que lhes expõe. Reitero tal constatação com dois momentos já comentados neste 

estudo e retirados, respectivamente, de Navalha na carne e Dois perdidos numa 

noite suja: a negação de Neusa Sueli aos insultos de “velha” proferidos por Vado é 

um exemplo de polêmica aberta; e a polêmica velada aparece nas discussões 

violentas entre Tonho e Paco, ao se referirem à imagem de Negrão. Assim, tais 

exemplificações remetem ainda ao que Bakhtin (2008) denomina como discurso 

polêmico interno, que é a forma como a personagem se utiliza de sua fala diante da 

capacidade de se envolver com o meio e o outro. E, no caso das personagens de 

Plínio, o modo como se utilizam de seus discursos, seja em polêmica aberta ou 

velada, está associado às citadas categorias bakhtinianas da autoconsciência 
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(aceitação/rejeição e resignação/revolta), o que evidencia o princípio de identidade e 

alteridade dos seres plinianos e os coloca em “estado de crise”, no limite de suas 

relações. 

Com essa abordagem das personagens e suas relações com outros 

indivíduos, a dramaturgia de Plínio Marcos evidencia o convívio do ser humano 

frente ao caos social, em que são destacados problemas como violência, meretrício, 

desemprego, preconceitos, consumo de drogas. Por denunciar, em sua escritura, as 

mazelas que assolam a sociedade contemporânea, a obra de Plínio se mantém 

bastante atual, prova disso são as últimas adaptações cinematográficas dos textos 

de Plínio, algumas das quais aqui comentadas por mim; e, até mesmo, as novas 

abordagens acerca da obra pliniana, como o evento Plínio Marcos – 80 anos de 

escrita maloqueira, ocorrido em abril deste ano em São Paulo, na Biblioteca Mário 

de Andrade, em que a própria denominação da mostra substitui “escrita marginal” 

por “escrita maloqueira”. Tais exemplos demonstram, portanto, o surgimento de 

novos olhares sobre o teatro e a literatura de Plínio Marcos nos dias de hoje. 

A contemporaneidade de seus textos teatrais foi atestada pelo próprio Plínio 

em entrevista concedida ao programa de TV Jô Soares onze e meia, exibido em 

1988, quando, de modo irreverente e crítico, ele se referia à remontagem de 

Navalha na carne naquele ano: “[...] a peça ainda tem validade. Não por méritos da 

peça, é por culpa do país que não evolui nunca. Então, a peça fica valendo e, se 

continuar essa situação que tá aí, a peça vira um clássico”. (SISTEMA BRASILEIRO 

DE TELEVISÃO, 1988, [s.p.]). Entretanto, a atualidade na produção teatral pliniana 

atinge outros patamares, deixando de expor apenas as problemáticas de uma 

realidade propriamente brasileira, mas sim universal: por isso que muitas peças 

teatrais do dramaturgo foram traduzidas e encenadas em outros países, como as 

recentes montagens de O abajur lilás, em 2012, pela companhia teatral A Escola da 

Noite, de Portugal, e de Dois perdidos numa noite suja, encenada pelo Teatro 

Brasileiro de Munique (Alemanha), em 2014.   

Observo, ainda, que nos últimos anos, a importância de Plínio Marcos no 

cenário cultural brasileiro pôde ser constatada nas inúmeras homenagens prestadas 

a ele, antes mesmo de sua morte, como a obtenção do título de Cidadão Emérito de 

sua cidade natal em 1998. Homenagens estas mais do que justas, haja vista que a 

vida profissional de Plínio pode se relacionar à condição de suas personagens, 

devido à marginalização que sofreu, sobretudo a sua produção literária, pois, desde 
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o período militar brasileiro, a incerteza em obter trabalhos ligados ao teatro e à 

literatura acarretou dificuldades em sua vida pessoal: conforme Mendes (2009), a 

partir da década de 80, para complementar suas finanças, Plínio Marcos passou a 

ministrar cursos sobre esoterismo e a exercer a função de tarólogo em seu próprio 

domicílio. Nesse mesmo tempo, passou a viver maritalmente com a jornalista Vera 

Artaxo, quem muito o auxiliou pessoal e profissionalmente, até que, no mês de 

novembro de 1999, o dramaturgo faleceu, vítima de derrame cerebral. 

Por fim, reiterando a citação destacada no início destas últimas 

considerações, na qual Ginzburg (2013) reflete acerca do teatro, a dramaturgia de 

Plínio Marcos retoma o que o estudioso (2013) diz, ao abordar a imagem do ser 

humano, seus desejos e seus medos. Logo, a situação dos menos favorecidos 

desponta nos textos de Plínio não apenas para que possamos simplesmente 

conhecê-la, como expus no começo deste trabalho, mas também convida para que 

possamos de alguma forma intervir sobre essa realidade massacrante, retratada 

pelo dramaturgo em suas peças teatrais. 
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“O ser humano sem rumo, o homem que não sabe mais para onde é o caminho, fica 

doente, deprimido, triste, dependente da opinião alheia e sujeito às mumunhas da 

propaganda. [...] Aceitar a própria natureza ajuda a cura, livra da revolta e do ódio e 

mantém acesa a chama do autoconhecimento”. 

(Plínio Marcos) 
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ANEXO A – FOTO EM FAMÍLIA: PLÍNIO É O SEGUNDO DA DIREITA PARA A 
ESQUERDA, AO LADO DA MÃE HERMÍNIA. SEUS IRMÃOS SÉRGIO, FLÁVIO, 

FRANCISCO E MÁRCIA, NO COLO DO PAI ARMANDO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: http://pliniomarcos.com/ 
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ANEXO B – FOTO EM FAMÍLIA: PLÍNIO MARCOS ACOMPANHADO DE SUA 
PRIMEIRA ESPOSA, A ATRIZ WALDEREZ DE BARROS, E SEUS FILHOS 

LEONARDO, ANA E RICARDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: http://pliniomarcos.com/ 
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ANEXO C – FOTO EM FAMÍLIA: PLÍNIO MARCOS ACOMPANHADO DE SUA 
SEGUNDA COMPANHEIRA, A JORNALISTA VERA ARTAXO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: http://pliniomarcos.com/ 
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ANEXO D – CRÍTICA DE PATRÍCIA GALVÃO SOBRE A PEÇA OS FANTOCHES 
(1959), DE PLÍNIO MARCOS 

 

 

Fonte: GALVÃO, Patrícia. Uma peça e um diretor. A tribuna, Santos, 27 ago. 1960. 
p. 5. 
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ANEXO E – CAPA DO PROGRAMA DA PRIMEIRA MONTAGEM DE DOIS 
PERDIDOS NUMA NOITE SUJA (1966) 

 

Fonte: Centro Cultural São Paulo – Divisão de Acervo, Documentação e 
Conservação/Arquivo Multimeios (Prefeitura Municipal de São Paulo). 
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ANEXO F – FOTOS DA PRIMEIRA ENCENAÇÃO DE DOIS PERDIDOS NUMA 
NOITE SUJA (1966)  

 
 

 
 
 
 

 
 
Fonte: http://pliniomarcos.com/ 
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ANEXO G – CAPA DO PROGRAMA DA PRIMEIRA MONTAGEM DE NAVALHA 
NA CARNE (1967) 

 

 

Fonte: Centro Cultural São Paulo – Divisão de Acervo, Documentação e 
Conservação/Arquivo Multimeios (Prefeitura Municipal de São Paulo). 
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ANEXO H – FOTOS DA PRIMEIRA ENCENAÇÃO DE NAVALHA NA CARNE 
(1967)  

 
 

 
 
 

 
 
Fonte: http://pliniomarcos.com/ 
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ANEXO I – DETENÇÃO DE PLÍNIO MARCOS EM 1969 

 

 

Fonte: DELEGADO decide prisão de Plínio. Cidade de Santos, Santos, 28 maio 
1969. 1º Caderno, p. 3. 
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ANEXO J – O ATOR MILTON GONÇALVES NO PAPEL DE DIABA NO FILME A 
RAINHA DIABA (1974) 

 
 

 
 

Fonte: http://pliniomarcos.com/ 
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 ANEXO K – CAPA DO PROGRAMA DA PRIMEIRA MONTAGEM DE O ABAJUR 
LILÁS, EM 1980 

 

 

Fonte: Centro Cultural São Paulo – Divisão de Acervo, Documentação e 
Conservação/Arquivo Multimeios (Prefeitura Municipal de São Paulo). 
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ANEXO L – FOTOS DA PRIMEIRA MONTAGEM DE O ABAJUR LILÁS (1969) 
ENCENADA EM 1980 

 
 

 
 
 

 
 
Fonte: http://pliniomarcos.com/ 
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ANEXO M – PANFLETO DOS SERVIÇOS MÍSTICOS OFERECIDOS POR PLÍNIO 
MARCOS NOS ANOS 1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Hemeroteca Municipal Roldão Mendes Rosa (Prefeitura Municipal de 
Santos). 



205 

 

ANEXO N – PALESTRAS DE PLÍNIO MARCOS EM 1995 

 

 

Fonte: HERRERA, José. Monólogo de Plínio Marcos agrada estudantes. D. O. 
urgente, Santos, 07 nov. 1995, p. 6. 
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ANEXO O – CARTAZ DA ADAPTAÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE NAVALHA NA 
CARNE, EM 1997 

 
 

 
 

Fonte: http://pliniomarcos.com/ 
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ANEXO P – TÍTULO DE CIDADÃO EMÉRITO DE SANTOS CONCEDIDO A PLÍNIO 
MARCOS EM 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: HOMENAGEM a Plínio Marcos acaba em samba. A tribuna, Santos, 10 dez. 
1998. Galeria, p. D1. 
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ANEXO Q – REVISTA CULT EDIÇÃO Nº 27 DE 1999 
 
 

 
 

Fonte: LANYI, José Paulo. Plínio Marcos: o andarilho da corda bamba. Cult: revista 
brasileira de literatura, São Paulo, n. 27, p. 12-19, out. 1999. 
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ANEXO R – ANÚNCIO DO FALECIMENTO DE PLÍNIO MARCOS EM 1999 
 
 

 
 

 
Fonte: INDIGNAÇÃO calada. ISTOÉ, São Paulo, n. 1573, p. 162, 24 nov. 1999. 
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ANEXO S – CARTAZ DA ADAPTAÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE DOIS 
PERDIDOS NUMA NOITE SUJA EM 2002 

 
 

 
 

Fonte: http://pliniomarcos.com/ 
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ANEXO T – REPORTAGEM SOBRE A DRAMATURGIA PLINIANA EM 2005 
 
 

 
 

 
Fonte: VIANA, Mário. Como virar um imortal nos palcos. Valor econômico, São José 
do Rio Preto, 05 ago. 2005, p. 8. 
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ANEXO U – CAPA DO CADERNO DE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO PLÍNIO 
MARCOS – TEATRO NA CARNE, REALIZADO EM 2008 

 

 

Fonte: Serviço Social do Comércio/Santos (São Paulo). 
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ANEXO V – DIVULGAÇÃO DA MONTAGEM PORTUGUESA DE O ABAJUR 
LILÁS, EM TEMPORADA REALIZADA EM COIMBRA NO ANO 2012 

 

 

 

 

Fonte: http://weblog.aescoladanoite.pt/?p=6413 
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ANEXO W – QUESTÃO DE MÚLTIPLA ESCOLHA SOBRE A PEÇA QUERÔ, UMA 
REPORTAGEM MALDITA NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM) 

DE 2013 
 
 

 
 

Fonte: Ministério da Educação. Caderno de Questões do Exame Nacional do Ensino 
Médio 2013. Prova de Redação e de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, p. 
14. 
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ANEXO X – DIVULGAÇÃO DA MONTAGEM ALEMÃ DE DOIS PERDIDOS NUMA 
NOITE SUJA, EM CARTAZ EM MUNIQUE ENTRE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 

2014 
 
 

 
 

Fonte: http://www.br-connections.com/dois-perdidos-numa-noite-suja-de-plinio-
marcos/ 
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ANEXO Y – CAPA DO PROGRAMA DO EVENTO 
CULTURA.COM.PLÍNIOMARCOS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 18 E 23 DE 

NOVEMBRO DE 2014 PELO SESC/SANTOS 
 
 

 
 

 
Fonte: Serviço Social do Comércio/Santos (São Paulo). 
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ANEXO Z – PROGRAMA DO EVENTO PLÍNIO MARCOS – 80 ANOS DE ESCRITA 
MALOQUEIRA, REALIZADO NA BIBLIOTECA MÁRIO DE ANDRADE (SÃO 

PAULO) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Biblioteca Mário de Andrade (Prefeitura Municipal de São Paulo). 


