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RESUMO: Este artigo visa a expor uma pesquisa de abordagem qualitativa sobre os textos 

dramáticos Dois perdidos numa noite suja (1966), do autor santista Plínio Marcos de Barros, e 

O assalto (1969), do escritor mineiro José Vicente. O objetivo basilar é comparar os dois textos 

a fim de verificar como se constroem os conflitos internos nos protagonistas de ambas as obras. 

Buscaremos assinalar algumas semelhanças entre os textos, tais como uso de dois personagens 

num ambiente privado, a desconstrução e sátira de papéis sociais, o trabalho com diálogos 

interpessoais e erupções épico-líricas no seio do drama. Apoiamos o desenvolvimento desse 

raciocínio nas teorias de Peter Szondi (2001; 2004) acerca dos dramas burguês e moderno; nas 

críticas de Paulo Roberto Vieira de Melo (1993) e Décio de Almeida Prado (1967) acerca da 

obra pliniana; e nas apreciações de Ana Lúcia Vieira de Andrade (2005) e Sábato Magaldi 

(1969) sobre a geração de 1969 e O assalto. Com finalidade exploratória, a pesquisa possui o 

levantamento bibliográfico como procedimento técnico e se fundamenta nas ferramentas de 

análise literária e teatral, tendo como foco a teoria do gênero dramático e os textos críticos do 

moderno teatro brasileiro. Sua natureza é básica, pois nosso objetivo é construir novos 

conhecimentos úteis para o progresso da ciência, abarcando verdades e preocupações universais 

que se articulam entre arte e sociedade. 

 

Palavras-chave: Moderno teatro brasileiro. Plínio Marcos. José Vicente. Teatros íntimos. 

 

 

I - O assalto: uma interpelação íntima 

 

“A dor privada reabsorve, no microcosmo psíquico do indivíduo, o 

horror político”. 

(Júlia Kristeva, em O sol negro, 1987). 

 

O assalto não é o primeiro texto dramático de José Vicente, antes disso ele havia 

escrito Santidade, cujo enredo gira em torno de um homossexual que vê na prostituição 

um meio de atingir forças metafísicas. Por causa da temática e da linguagem obscenas, a 

obra foi censurada, sendo encenada apenas em 1997. Observamos nas suas obras, uma 

tendência para a religiosidade, talvez pela experiência que o dramaturgo teve como 

seminarista na adolescência. Se em Santidade isso está refletido no tema, em O assalto 

reside no efeito catártico pretendido. 
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O texto é dividido em dois atos, eclipsados pela insinuação sexual entre os 

protagonistas. O espaço dramático é um escritório com um despertador, ao fundo, 

funcionando o tempo todo. Nas indicações cênicas, o dramaturgo orienta que o cenário 

pode ser bem simples, menos comprometido com a realidade extraficcional para dar 

tom expressionista ao espetáculo. O enredo é centrado no encontro, premeditado, de 

Vitor (um bancário extremamente dedicado ao trabalho) com Hugo (um faxineiro do 

banco). 

Após o expediente, ao exonerar-se do serviço, Vitor permanece no escritório à 

espera do faxineiro. O contraste entre os caracteres estereotipados dos personagens 

encontra seu correspondente na aparência física deles. O Varredor tem 33 anos, a idade 

de Cristo. Ele é rude, inculto, sujo e sensual. Vitor é neurótico, estranho, fumante, 

hipocondríaco e frágil. 

A tensão dramática não é gerada por um fato derivado do encontro 

intersubjetivo, mas sim pela situação intrasubjetiva de Vitor. Isso já nos aponta a uma 

abertura do gênero dramático (que pressupõe a tensão dialética entre personagens) para 

o gênero lírico. 

O bancário possui admiração secreta pelo Varredor (Hugo), através do qual vê a 

imagem de Jesus Cristo. Vieira de Andrade argumenta que o eixo principal sobre o qual 

gira a ação do texto é “o ataque de conquista que Vitor desfecha sobre o faxineiro, a 

partir de sua revolta contra um sistema de trabalho alienante” (2005, p. 62). Nesse 

ataque, exibem-se os vários desejos do bancário em relação ao Hugo: fazer deste um 

amigo, alguém com quem poderia estabelecer comunicação, desabafar, despertar um 

sentimento de revolta que os uniria, adentrar na vida miserável de Hugo e vivenciar seu 

sofrimento, numa tentativa de encontrar Deus: 

 

VITOR – O que é um varredor de privadas de banco? Não é nada! O 

que é que um lixeiro como você representa para a sociedade? Não 

representa nada! [...] (Pausa. Abraçando-se a si mesmo.) Sabe... Eu já 

desabotoei esse teu macacão muitas vezes, sozinho... Ele cheira suor 

de animal. Tem cheiro de rua de mercado, de gente se comprimindo... 

Eu te imaginava Jesus Cristo, sendo seguido por mim... [...] (Ao som 

de um réquiem, o Varredor abre os braços, seminu, e Vitor se arrasta 

para ele, até incorporar-se em seus braços abertos). [...] Eu conheço 
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você melhor do que você mesmo. Eu sou mais você do que você 

mesmo e do que eu mesmo. Você é mais eu do que eu mesmo e do 

que você mesmo. Tudo o que você quer é o que eu já tenho e que me 

asfixia. [...] é minha a tua profissão, é minha a tua sujeira, é meu o teu 

esperma e o teu sangue é meu, é você quem me paga, sou eu quem te 

odeia! (Blackout. A música cessa e cresce, em seu lugar, um ruído de 

máquinas batendo incessantemente.) (grifo nosso, VICENTE, 2010, p. 

173-177). 
 

Após essa cena erótica, no segundo ato, Vitor descobre que Hugo só estava 

interessado no dinheiro que ele havia prometido ao faxineiro em troca da sua 

companhia. Assim, o bancário se vê novamente frustrado e sozinho, pois sua tentativa 

de comunicação foi arruinada: “Vou te pagar o dinheiro que liquidou essa ilusão. Tá 

aqui” (VICENTE, 2010, p. 193). De acordo com Sábato Magaldi, Hugo representa a 

imanência; Vitor, a transcendência. O crítico também vê no interesse do primeiro pelo 

segundo um homossexualismo que não se aceitou, torturando-se numa luta 

sadomasoquista de permanente interesse psicológico. O ataque do bancário ao faxineiro 

vai da mera curiosidade impertinente sobre a vida do outro, do fascínio e idealização 

celestial, até o insulto e crítica humilhante: “o ritual desencadeado, numa liturgia 

mórbida, culmina na posse física, sem que se apaziguem os demônios” (1969, p. 232). 

Se Hugo compreendesse e amasse Vitor, este seria salvo. O bancário reprime seu 

homossexualismo, uma vez que o considera um vício. Por isso, sua condição sexual só 

alcançaria um sentido positivo se o objeto de desejo se santificasse. O que, de fato, não 

ocorre, pois o faxineiro desmistifica a imagem idealizada pelo outro, quando confessa 

que se prostitui com homens. Assim, extingue-se a imagem divina e humilde, e, em seu 

lugar, emerge uma criatura vulgar e indiferente. 

Notamos que a matéria dramática predominante no texto é o íntimo que se abre 

ao Outro a fim de tornar público o inconfessável: 

 

VITOR – Sabe qual o único defeito que eu tenho? É um vício muito 

engraçado: escrever pornografias nas privadas do banco [...] E sabe 

por quê? Porque eu não tenho nenhum amigo nem nenhum inimigo 

dentro deste bordel, dentro desta coisa iluminada e putona chamada 

São Paulo, que não pode parar nem um minuto, que não pode parar de 

jeito nenhum. [...] Eu falo do pesadelo de despertadores com horas 

marcadas que nunca mais vão deixar ninguém dormir em paz. [...] 
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Sonhando, acordado, dormindo, apagado, no escuro, o barulhinho tá 

lá, dentro da gente, tic, tac, tic, tac. Depois é acordar do sono 

acordado. [...] Fichas! Milhões de Fichas! Papéis! [...] Você sabe o 

que significa ter ainda 25 anos, saindo de casa de manhã, todo dia, pra 

ficar sentado no mesmo lugar, em frente dos mesmos papéis, em 

frente dessa eternidade corrompida de números. 

VARREDOR – Escuta, nós combinamos o cigarro, eu fumei um 

cigarro... (VICENTE, 2010, p. 159-165). 
 

A resposta apática do Varredor deixa explícita a impossibilidade de 

comunicação autêntica. A temática monológica do desabafo de Vitor não encontra em 

Hugo seu interlocutor ideal, por isso, não se efetivando em expressão dialógica, mas 

sim desordenadamente, guiado pelo ritmo dos estados de espírito do bancário; Vitor 

apenas fala a si mesmo, o que assusta o faxineiro, pensando estar aquele à beira da 

loucura. 

No fragmento supracitado, a fala de Hugo assemelha-se à fala que o personagem 

Andrei Sergeievitch (As três irmãs, Tchekhov) faz a um surdo, pois, mesmo que o 

limpador o ouça, comporta-se com um mouco. “Nos dramas de Tchékhov, a vida ativa 

no presente cede à vida onírica na lembrança e na utopia. O fato torna-se acessório, e o 

diálogo, a forma de expressão intersubjetiva, converte-se em receptáculo de reflexões 

monológicas” (SZONDI, 2001, p. 91). A erupção de elementos épicos no seio do drama 

contribui para a aparição do que Peter Szondi denomina de “drama moderno”, quando o 

conteúdo da peça precipita-se em forma, pois a estrutura tradicional (drama burguês 

renascentista) não suportaria os temas derivados dos dilemas do homem moderno. 

Assim, o sujeito dramático burguês passa a ser objeto do sujeito épico moderno. Em O 

assalto, o sujeito dramático (Vitor) toma por objeto de análise e narração sua própria 

vida pessoal, tornando-se, dessa forma, sujeito épico, assim como funcionaria no 

romance de primeira pessoa, cujo narrador narra o que lhe ocorreu no passado pela 

perspectiva do presente. 

Na impossibilidade de suster um diálogo efetivo, a fala de Vitor se despedaça 

em monólogos. O fato dramático é relativizado porque aparece sob a perspectiva 

subjetiva do estado interno da alma de Vitor. O conteúdo confessional precipita-se, pois 

não pode ser plenamente representado pela forma dialógica. Os monólogos de Vitor 
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analisam sua situação existencial claustrofóbica a castradora. A matéria do texto aponta 

a lugares e a épocas distantes do presente. Tanto em Tchékhov quanto em José Vicente 

a relação intersubjetiva entre os personagens torna-se elemento suplementar, 

secundário, na medida em que os elementos à margem da cena dramática 

(extrasubjetivos e intrasubjetivos) se transformam em primários: a sede monológica da 

reminiscência e o futuro no dramaturgo russo; a vida secreta do cotidiano e a mocidade 

desperdiçada no dramaturgo mineiro. 

O processo confessional do bancário é marcado pela oscilação de autocontrole e 

descontrole emocional, cuja linguagem vacila entre o prosaico e o absurdo. O bancário 

não possui qualquer traço de nostalgia ou utopia, não apresenta ao leitor/espectador 

qualquer acontecimento do seu passado, somente sua ligação com a instituição bancária. 

Tal rigor em assumir o papel profissional a todo o momento é motivado pelo medo da 

punição. E a frase do seu patrão “nada de mundanismo”, sintetiza esse estado de espírito 

e resume o princípio básico da ascese intramundana, a qual ele se submete a fim de que 

seu caminho rumo à prosperidade financeira seja o da ética protestante. A moral 

burguesa que se presentifica em Vitor é levada a um nível extremo, completamente 

niilista, assimilando, na textura dramática, a completa negação do presente do homem 

em função de futuro eternamente inalcançável, representado por metas, números e 

papéis, em que a pressa perde seu sentido ao passo que não se sabe mais porque e aonde 

chegar. 

Vieira de Andrade (2005) afirma que, por causa do tema, O assalto rompe com 

os limites do drama absoluto, argumentando que seria impossível descrever o conflito 

íntimo do ser unicamente através da disputa entre personagens. Entretanto, se é 

impossível explicitar os impasses íntimos de um personagem somente pela via dos 

diálogos interpessoais, acreditamos que estes possam, ao menos, sugerir a presença 

daqueles. É o que ocorre com algumas falas de Paco, personagem de Dois perdidos 

numa noite suja. Ainda que os conflitos intrapessoais dessa personagem não sejam 

claramente declarados (por não se constituírem matéria principal da obra), eles, 

certamente, não estão ausentes. 
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II - Dois perdidos numa noite suja: um interior dissimulado 

  

 Em Dois perdidos numa noite suja temos a presença de um personagem de perfil 

demasiadamente intrigante: Paco, um ser fictício que esbanja realismo na sua 

configuração, sobretudo pelo caráter ambivalente com que a sua identidade psicológica 

é esboçada no texto. Mesmo que ele se apresente como uma personagem maciçamente 

cruel, por detrás dessa maldade inabalável se esconde um ser vulnerável que teme 

imensamente a solidão. As filigranas da sua fala insinuam uma complexidade que vai 

além do pessimismo ocultado pelo riso. Esses interstícios afugentam da mente do leitor 

a ideia de que ele é feito pura e unicamente de crueldade. Portanto, a sua configuração 

foi feita de maneira a trazer humanidade a sua figura. 

O caráter de reflexão artística de Plínio Marcos reside no fato de ter sido um dos 

precursores da marginalidade/subalternidade nos palcos brasileiros. Sua sensibilidade 

artística recai no fato de observar como “gente” o que a sociedade define como 

“marginal”. Essa humanização não é alcançada por meio de autoquestionamentos 

individuais que a personagem lança no seio da sua existência, como ocorre em O 

assalto, porque é justamente pela via contrária, a do autoconhecimento, que a 

personagem deixa, sem pretensão, suas incongruências emocionais transbordarem a 

aparência. 

 Podemos apreender a identidade psicológica de Paco como um duplo que oscila 

entre o discurso desiludido e a zombaria marota com traços picarescos:  

 

TONHO – Com você a gente não pode falar sério. PACO – Você só 

sabe chorar. TONHO – Estava me abrindo com você, como um 

amigo. PACO – Quem tem amigo é puta de zona. TONHO – É... 

(Pausa longa. Paco tira a gaita do bolso e fica brincando com ela.) 

TONHO – Quer tocar, toque. PACO – Posso tocar? TONHO – Faça o 

que lhe der na telha. PACO – Não vou perturbar o seu sono? TONHO 

– Não. Pode tocar. PACO – Tocarei em sua honra. (MARCOS, 2003, 

p. 75). 
 



1 

 Nesse fragmento, as reticências na fala de Tonho sinalizam que ele desistiu de 

discutir com Paco, que, por sua vez, desdenha do problema alheio. Tonho desiste de 

fazer de Paco um amigo que jamais poderá ser. A dureza (disfarçada de escárnio) com 

que Paco rebate os desabafos de Tonho é a mesma com que volta seus olhos para dentro 

si. Essa personagem é complexa, pois seu perfil brincalhão, aparentemente negligente e 

despreocupado, rapidamente se altera para um discurso pessimista e desenganado. 

Quando volta seu olhar para os outros, Paco tende à zombaria, mas quando os volta para 

si, numa breve consulta a sua experiência de vida para aconselhar Tonho, ele revela uma 

disposição para encarar quase tudo pelo lado negativo. Nessa situação, Tonho sente a 

solidão mesmo com alguém ao seu lado, pois apenas no silêncio pode refletir sobre os 

dissabores da sua existência. Paco, o avesso de Tonho, não dá, na obra, amostras 

explícitas da sua intimidade emocional, sendo, aparentemente, arredio às manifestações 

afetivas: 

 

PACO – Não dou arreglo. Mesmo que possa, não dou bandeja pra 

sacana nenhum. Nunca ninguém me deu nada. [...] TONHO – Você 

deve ter levado uma vida desgraçada pra não acreditar em ninguém. 

PACO – Poxa, que onda é essa? Vida desgraçada é a sua. A minha 

sempre foi legal. Nunca ninguém folgou com minha cara. Vida 

azarada é a sua. Não tem pisante, não tem coragem de botar os peitos 

com o negrão, é bicha e tudo. Agora não enche o saco com a minha 

vida. Ela até que está legal. E ainda pode melhorar. É só eu aprender a 

tocar gaita. (Pausa.) (MARCOS, 2003, p. 99-100). 
 

Nesse trecho, a maneira abrupta com a qual Paco desvia o foco da conversa para 

Tonho dá ao ritmo da sua fala aceleração suficiente para traduzir o ardor do gesto de 

defensiva o qual utiliza para encobrir o seu passado. Ele age de maneira contraposta a 

de Tonho, pois enquanto este solicita a compaixão; aquele a repudia. Apesar disso, 

quando Paco vê a possibilidade de ser abandonado por Tonho, seu medo à solidão faz 

que o leitor/espectador se compadeça dele: 

 

TONHO – Eu vou dar o fora. Agora que eu tenho meu sapato, posso 

me aprumar. Posso, não. Vou. Arrumo um emprego de gente e ajeito a 

vida. PACO – E eu? TONHO – Quero que você se dane! PACO – 

Você se arranja e eu fico jogado fora? TONHO – Problema seu. 
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PACO – Poxa, você não vai se arrumar às minhas custas. TONHO – 

Deixa de onda. Eu nunca mais vou querer escutar falar de você. Não 

te aturo mais. PACO – Mas vai ter que engolir. Vai escutar muito 

falatório de mim. (MARCOS, 2003, p. 115). 
 

 O questionamento levantado por Paco transparece uma contradição na sua 

identidade psicológica que sua linha de conduta havia até esse ponto tracejado por meio 

do conteúdo das suas falas. Ele não aceita que Tonho lhe repudie. Dessa forma, o 

conteúdo implícito nas suas réplicas desconstrói o perfil que ele próprio sustentou: 

individualista, egocêntrico, indiferente aos outros, e revelam o seu medo da solidão, à 

rejeição e à indiferença alheia. Dessa passagem, interpretamos que ele sente um conflito 

entre expor seus sentimentos e escondê-los/ignorá-los, por conta de um possível 

ressentimento, uma vez que fora abandonado num asilo. Justamente pelo fato de não 

querer demonstrar sua afetividade, ela se torna latente. 

Depois que os protagonistas decidem como os objetos roubados serão divididos, 

ficando Tonho com o par de sapatos e Paco com o restante das coisas, este dá os brincos 

àquele e diz querer vê-lo vestido como uma mulher. O silêncio que surge na cena 

exprime a indiferença de Tonho. Emudecimento que é quebrado pela indagação de 

Paco: “Está juntando suas drogas? (Tonho não responde.)” (MARCOS, 2003, p. 122). 

Então, ao invés de pedir que Tonho permaneça, Paco age como se mandasse no outro, 

sem querer “dar o braço a torcer”, obrigando-o a demorar-se naquele lugar: “Você não 

pode ir”. Tonho não leva em conta a exigência: “Quem falou?”. Paco responde: “Eu”. 

Tonho responde com grande desprezo: “Bela merda!”. Paco tenta sustentar sua frágil 

convicção: “Pois é, mas você não vai se mandar”. Tonho questiona: “E por que não?” 

Paco, sem querer, deixa transbordar seu lado afetivo: “Porque nós temos que ficar 

juntos.” (MARCOS, 2003, p. 122). 

Na realidade, Paco e Tonho são faces da mesma moeda. São representações 

sociais de seres invisíveis aos olhos do poder hegemônico. São duas margens 

silenciadas pelo centro. Suas histórias se completam, relativizam-se, homologam-se 

umas às outras. O tom lírico que perpassa a obra é exatamente esse: eles não se 

digladiam, a rigor, pela diferença, mas sim pela semelhança. 
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É interessante essa maneira como Plínio Marcos representa Paco, porque é como 

se este quisesse ter o controle da situação a todo o momento, ignorando o fato de estar 

imerso em uma circunstância da qual não tem domínio nenhum. Essa falsa noção de 

pertencimento é a ilusão necessária para que ele continue a viver. É a microfísica do 

poder na margem. Apesar de toda a maldade vinculada ao seu contorno estético, a partir 

desse momento na obra, a personagem começa a provocar no leitor um sentimento de 

compaixão, por causa da maneira velada (que dá maior impressão de autenticidade) com 

que suplica a companhia de Tonho, deixando transparecer nas entrelinhas do seu 

discurso um ser fragilizado pela possibilidade de ficar só. Possibilidade concretizada na 

rejeição que sofre do colega: 

 

TONHO – Melhor assim. Cada um vai pro seu lado. PACO – E se 

você me caguetar? TONHO – Você faz o mesmo comigo. PACO – E 

faço mesmo. TONHO – Então pronto. PACO – Pronto. (Pausa.) Você 

vai se mandar já? TONHO – Agora mesmo. PACO – Dorme aí hoje. 

Já pagou o quarto mesmo. TONHO – Não quero nem saber. Vou já. 

PACO – Poxa, mas você não tem lugar pra ficar. TONHO – Me viro. 

PACO – Pra onde você está querendo ir? TONHO – Não é da sua 

conta. PACO – Eu sei que não é, mas você podia dizer. TONHO – Pra 

que? PACO – Pra mim ir lá de vez em quando bater um papinho com 

você. TONHO – Pra você me encher o saco? Nunca. (MARCOS, 

2003, p. 122-124). 
 

Apesar de Paco ansiar por uma singularidade, cuja violência indestrutível o 

isentasse da necessidade de ajuda, ele ainda quer Tonho ao seu lado. Gesto que 

demonstra afeição ao seu amigo. A afetividade de Paco por Tonho se torna dissimulada 

nos gestos e enunciados ambíguos. O personagem, acostumado com a rejeição, 

entristece-se quando ela vem de Tonho, um estranho qualquer. Interpretamos que o 

apreço que Tonho tem por Paco, embora frágil, é a única declaração de afeto dada a este 

e, consequentemente, o único valor humano que possui, porque é a única vez que 

alguém o assumiu como amigo. Um valor aos olhos do Outro, o que demonstra que 

Paco se importa, no subterrâneo da sua personalidade ficcional, com a opinião alheia. 

Valor que ele não quer perder (novamente). 
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Essa humanização do marginal, a princípio tomado por antagonista, é o caminho 

que leva o leitor/espectador ao processo catártico de piedade. Principalmente quando 

Tonho, tomado pelo poder do revólver, obriga Paco a rebolar com brincos na orelha, rir 

e tocar gaita, sob a pena de ser assassinado. Um efeito surpreendente que Plínio Marcos 

empregou numa obra cujo microuniverso íntimo das relações sociais nos faz refletir 

sobre questões universais. 

Escamoteando os sentimentos, Paco os tornou visíveis de maneira a causar um 

efeito irônico: o mesmo motivo que lhe causou alegria entristeceu a Tonho; como um 

desencontro de intenções. Paco ficou feliz em saber que seu amigo permaneceria ao seu 

lado por mais tempo, visto que os sapatos roubados não serviram no pé dele, e, por isso, 

não sairia em busca de emprego. Contudo, as piadas (impulsionadas pelo fluxo de 

alegria) que Paco dirige a Tonho, ofendem intensamente a este, que, por sua vez, vinga-

se daquele, fuzilando-o. 

De acordo com Magaldi (1987), essa obra representa a massificação que sofrem 

os indivíduos no sistema capitalista, que desrespeita as individualidades e torna a 

comunicação entre as pessoas cada vez mais difícil. Mesmo que as pessoas usem as 

mesmas palavras, elas não se entendem. Por isso a obra se mantém atual. O texto 

apresenta um diálogo que não se responsabiliza pelo intercâmbio subjetivo entre os 

personagens, pois encobre o pensamento ao invés de comunicá-lo. Mas o êxito de Plínio 

Marcos é justamente esse efeito de deixar transparecer um sentido além do articulado 

pelo diálogo, transparecer as idiossincrasias dos seres e suas contradições. 

A obra representa o mal-entendido que assola as relações humanas. Ele, muitas 

vezes, é o causador da discórdia e da guerra. Os personagens são, simultaneamente, 

causadores e vítimas de um sistema que perpetua mal-entendidos. Um sistema que se 

preocupa demasiadamente com a produção em detrimento de buscar pontes para o 

entendimento do Outro. A comunicação nessa obra configura a autoalienação do ser 

humano que, não conhecendo a si mesmo e evitando em conhecer o Outro, uma palavra 

que ele profira inocentemente pode eclodir a ira de quem ela atinja as feridas invisíveis 

à cegueira de olhos abertos. 
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