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A VOZ QUE NÃO QUER CALAR: SUBALTERNIDADE E MARGINALIDADE 

EM QUERÔ: UMA REPORTAGEM MALDITA 

  

Isamabéli Barbosa Candido (UFRN) 

 

RESUMO: 

É necessário atravessar a obra Querô: uma reportagem maldita (2003), de Plínio 

Marcos, com um olhar de quem tenta compreender as formas de vida contidas na escrita 

deste autor que “potencializam os pobres”. Plínio causa uma transformação com seus 

escritos por enfrentar o que considera um tempo mau e, além disso, representar os 

socialmente excluídos e marginalizados como ele. Um grupo de menor abandonado, 

cafetina, prostituta que faz eclodir uma “multidão”, nos termos de Justino (2015), antes 

silenciada pelas classes dominantes. O presente artigo pretende incitar um debate 

teórico para entender a “potência do pobre” na obra pliniana, como também apresentar a 

posição do intelectual que se considera único porta-voz do “sujeito subalterno”, termo 

caro a Spivak (2010), a partir de uma análise-interpretação dos modos de vida presentes 

na obra, uma vez que Plínio Marcos além de se posicionar em espaços periféricos 

decide falar e conceder à multidão e aos sujeitos considerados “subalternos da 

subalternidade”, a voz.  
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Para começo de conversa 

 

 Conhecido como autor marginal Plínio Marcos apresenta uma diversidade pouco 

mostrada em suas obras, um diferencial na escrita pliniana por retratar os muitos 

marginalizados que ganharam em seus textos papel e fala. O ponto de partida para esta 

pesquisa foi, justamente, a busca por teorias que possibilitassem investigar e analisar o 

texto Querô, uma reportagem maldita (2003), de Plínio Marcos, no âmbito das 

discussões a respeito da impossibilidade de fala dos sujeitos subalternos. Para assim, 

traçar uma análise que fosse além do “protagonista” Querô, visto que estaria longe do 

conceito de herói, sobretudo porque é tratado como “subalterno da subalternidade” 

pelos outros personagens por não ter pai e ser filho de prostituta; como também 

observar os modos de vida e os movimentos de sentido que os personagens secundários 
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criam na obra. De acordo com Nascimento (2008, p. 3) “a cultura da periferia sempre 

existiu, mas não tinha oportunidade de ter sua voz”. 

A obra de Plínio Marcos nos permite enxergar as várias formas de vida de um 

devir-Brasil quer seja a partir de Querô que desde o nascimento luta para sobreviver, da 

obstinação de Lêda para ter a criança ou mesmo o suicídio como forma de resistência, 

quer seja a batalha das prostitutas do Leite da Mulher amada, o que revela as estratégias 

de subsistir e os modos de vida do cidadão comum. Observado de outra maneira, o texto 

pode dizer muito sobre as diversas formas de vida de um Brasil desigual e, não apenas 

isto, como também as fugas criadas como defesa de uma multidão e de um autor ao 

sistema de escrita.  

O que torna possível essa compreensão da obra pliniana é o meio vivo do qual o 

autor se alimenta, ele mesmo um marginalizado por resistir às normas e trazer para seus 

escritos os excluídos, obra esta inserida nas discussões sobre “literatura marginal”. Para 

Nascimento (2008, p. 22), “[...] a expressão “literatura marginal” serviu para classificar 

as obras literárias produzidas e veiculadas à margem do corredor editorial; que não 

pertencem ou que se opõem aos cânones estabelecidos [...]”. 

Textos que desviam o olhar do protagonista para também dividir em mesmo 

grau de importância a atuação com os outros personagens considerados como 

secundários. Seguindo a linha de raciocínio de Justino (2015, p. 133) “[...] dando 

especial importância à produtividade dos personagens secundários, que são a força 

centrípeta da multidão e centrífuga do protagonismo”. Nesse caso, afirmam Hardt e 

Negri (2005, p. 4) “a multidão é múltipla, é composta de inúmeras diferenças internas 

que nunca poderão ser reduzidas a uma unidade ou identidade única. Multidão é uma 

multiplicidade de todas as diferenças singulares (culturas, raças, etnias, gêneros, etc)”. 

Por sua vez, de acordo com as discussões de Spivak (2010), apresenta 

personagens considerados sujeitos subalternos, pois, além de ter sido produzida por um 

sujeito marginalizado visto não pertencer aos centros hegemônicos de poder, revela a 

voz da multidão que reside nos porto de Santos, nos cabarés, no menino Querô, ou seja, 

“àquele[s] cuja voz não pode ser ouvida” (Almeida in SPIVAK, 2010, p. 12). Justino 
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orienta que (2015, p.132-133) “nestas narrativas são encenadas as formas do viver 

cotidiano”. 

  

A voz do subalterno  

  

A pesquisa de Spivak (2010) enfatiza o silenciamento da voz dos excluídos 

considerando que a atuação do intelectual como porta-voz desses sujeitos não acontece, 

tendo em vista que os subalternos não podem ter suas vozes traduzidas por outra pessoa, 

visto que o discurso do dominador revela poder e, assim, do mesmo modo, o 

silenciamento é sempre mantido. “Aqui Spivak refere-se ao fato de a fala do subalterno 

e do colonizado ser sempre intermediada pela voz de outrem, que se coloca em posição 

de reivindicar algo em nome de um (a) outro (a) (Almeida in SPIVAK, 2010, p. 14). 

Spivak (2010, p. 126) afirma decisivamente que “O subalterno não pode falar”, 

de modo que “Para ela, não se pode falar pelo subalterno, mas pode-se trabalhar 

“contra” a subalternidade” (Almeida in SPIVAK, 2010, p. 14). A impossibilidade de 

fala torna-se uma das condições da situação política e social desse sujeito. Embora o 

termo subalterno não se refira a todos os sujeitos marginalizados, a situação, ou seja, o 

contexto de surgimento da obra de Plínio Marcos nos leva a refletir a respeito, já que o 

dramaturgo fala de uma posição que possivelmente conhece. “Plínio Marcos também 

poderia ter sido um desses nomes, se não tivesse que esperar ainda alguns anos para que 

conseguisse novamente fazer ouvir sua voz” (FREIRE, 2008, p. 14). 

Partindo-se dessa discussão, observa-se a importância de se refletir a respeito do 

escritor brasileiro que se posiciona em espaços periféricos e decide falar deslocando a 

posição única do intelectual, tendo em vista que esse escritor agora surge também da 

marginalidade, condição até então não reconhecida.  Nesse sentido, passa a assumir a 

função de “alguém que fala por” para alguém que se torna também parte representante 

dos espaços marginalizados retratados, “[...] não se tratam apenas de artistas procurando 

inserção cultural, mas de fenômenos orgânicos, profundamente conectados com 

experiências sociais específicas” (NASCIMENTO, 2008, p. 3).  

Diante do exposto, torna-se significativo apresentar brevemente a trajetória de 

Plínio Marcos. O dramaturgo de origem mais ou menos humilde foi de tudo um pouco, 
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jornalista, vendedor, palhaço, não foi bom aluno, repetiu de anos diversas vezes, por 

isso, foi retirado da escola pelos pais e não concluiu os estudos.  

As obras do dramaturgo tentavam resistir às opressões de um sistema que não 

deixava falar sobre “puta, pobre e cafetão”. Plínio Marcos revela o tom de sua escrita 

quando defende que “o intelectual brasileiro é um marginal de classe média querendo 

ganhar status através da cultura” 1. Era assim que escolhia seus personagens, os 

esquecidos que viviam junto a ele comendo quando conseguiam e ainda assim, cantando 

samba e escrevendo peças. 

Essa luta por sobrevivência nos permite rememorar a vida de Querô. Escrito 

primeiro em 1976, a adaptação para teatro foi elaborada pelo próprio Plínio, em 19792. 

Na obra Querô narra sua vida: a vida de um menino pobre, abandonado, filho de uma 

prostituta que engravida e decide ter o menino “para ter um precioso bem que seja só 

seu”. No entanto, ao ter a criança, a mãe de Querô é expulsa do prostíbulo onde 

trabalhava e, para acabar com seus problemas, se mata ao tomar querosene, por isso, o 

apelido Querô. Com medo da ação das outras prostitutas, tendo em vista que ameaçou 

de todas as maneiras Lêda, a mãe de Querô, a cafetina foi obrigada a criar o menino que 

logo cedo se envolve em cenários violentos, roubos, confusões como estratégia de 

sobreviver. Morre furado de balas e esquecido. “Incursionando pelo mundo do menor 

abandoando, a peça busca retratar vários ângulos que cercam a questão do jovem que ou 

parte para a violência ou é vítima dela” 3. 

A fama de Plínio como analfabeto sempre ganhou mais atenção, ele mesmo 

divulgava “Cuidou de difundir a lenda de ser um analfabeto, citando à sua maneira uma 

crítica de Patrícia Galvão. Aos compradores de seus livros prometia morrer logo para 

valorizar o autógrafo” (MENDES, 2009, p. 53). Para Cacilda Becker, após ler Navalha 

na carne, a escrita de Plínio era “Incrível! Conhece vinte palavrões e consegue escrever 

uma peça” (MENDES, 2009, p. 53). 

                                                           
1 Ver: <http://www2.dbd.puc-rio.br/pergamum/tesesabertas/0912725_2011_cap_4.pdf>. Acesso em: 02 

de julho de 2014. 
2 Para a pesquisa foi utilizada o texto dramatúrgico, de Plínio Marcos. 
3 Ver: Espetáculo é um dos melhores da temporada. Crítica de Edgar Olímpio. Diário Popular. Publicado 

em: < http://www.pliniomarcos.com/criticas/quero-edgar.htm>. Acesso em 02 de julho de 2014. 

http://www2.dbd.puc-rio.br/pergamum/tesesabertas/0912725_2011_cap_4.pdf
http://www.pliniomarcos.com/criticas/quero-edgar.htm
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Embora Plínio não seja considerado por alguns um intelectual, visto não ter 

frequentado por muito tempo à escola e tampouco estudado na academia, é certo que 

escreveu diversas obras. Muitos dos seus textos apresentam um discurso que tenta 

representar sua própria experiência social, por conseguinte, problematiza a posição do 

intelectual como único porta-voz dos sujeitos subalternos visto que fala e se torna um 

escritor advindo da marginalidade. Segundo Ferréz “A história da literatura marginal 

começou assim, eu nem bolei nada, só peguei a referência do Plínio Marcos e do João 

Antônio [...]” (FERRÉZ apud NASCIMENTO, 2008, p. 44). Dentre os autores 

considerados marginais Plínio Marcos é para esses novos escritores referência, como 

demonstra a fala de Sacolinha “E, por fim, veio o saudoso Plínio Marcos, que acabou 

me levando pra fazer uma entrevista com ‘Querô: uma reportagem maldita’” 

(NASCIMENTO, 2008, p. 222). 

De modo que Plínio assume o papel desse sujeito marginalizado que decide 

falar, expor sua vivência e escrever na presença de muitos, tendo em vista que também 

foi vítima das condições de desigualdade social, por isso, foi reconhecido como um 

autor de uma escrita que abordava os modos de vida do ser humano comum. Nesse 

sentido, em suas obras “as personagens do universo dramático [...], por meio de suas 

ações, nos vão mostrar, analogicamente, mais que histórias pessoais, mas a história de 

seus povos em um determinado contexto” (ALEXANDRE; ROJO, 2010, p. 215). Plínio 

afirma que “[...] não fazia nenhuma pesquisa de linguagem. Escrevia como se falava 

entre os carregadores do mercado. Como se falava nas cadeias” 4. 

A linguagem utilizada pelo dramaturgo pressiona os que se posicionam no 

centro a partir da ação da margem. Plínio não fez parte do cânone literário, escreveu 

sem se preocupar com as formas. Baseado no que reflete Justino (2015, p. 137) há 

nessas obras algo que nos impulsiona a observá-las pela  

 
representação [...], dezenas de personagens vivendo vidas ordinárias, 

no mais das vezes contra alguma espécie de ordem e ao mesmo tempo 

radicalmente inseridos nelas, produzindo ininterruptamente num 

ambiente dialógico [...], cujas negociações são de solidariedade, de 

                                                           
4 Ver: <http://www.pliniomarcos.com/dados/censura.htm>. Acesso em: 14 de julho de 2014. 
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confronto ou da mais pura indiferença, mas que se produzem, sempre, 

coletivamente. 

 

Plínio, por sua vez, parece não ter se deixado abater e seguiu possibilitando aos 

silenciados como ele o direito a voz na tentativa de também se libertar dos poderes 

opressivos da sociedade. Desse modo, é notável o crescente número de autores 

marginalizados que investem no campo da literatura brasileira apresentando novas 

questões e dimensões. Autores que “se distinguem dos demais porque são também 

atores dos espaços retratados nos textos e, portanto, sujeitos marginais que estão 

inserindo suas experiências sociais no plano cultural” (NASCIMENTO, 2008, p. 76). 

Na obra Querô: uma reportagem maldita, Plínio se utiliza da linguagem 

diferenciada entre seus personagens, inclusive do resgate da fala do Repórter para que o 

leitor consiga dar conta dessa diferença de palavras ditas por cada um em seus 

discursos. Assim, permite a proximidade e familiarização dessas ferramentas do 

discurso, uma vez que se inserem em um contexto próximo e real do leitor, seja ele 

quem for. Uma linguagem considerada própria dos subalternos, do Repórter e dos 

militares que surge de uma necessidade de criar códigos. 

A dramaturgia pliniana contribui para diferenciá-lo dos outros dramaturgos de 

sua época. Peças que apresentam um traço estilístico próprio por optar pela ausência, 

pela “identidade na diferença”, pelo irrelevante. Considerado como autor maldito, 

escrevia peças que abordavam temas tratados como “malditos” como a prostituição, a 

homossexualidade, principalmente no período da ditadura militar. Muitas vezes, suas 

peças apresentavam um espaço cênico composto apenas por um interior único, uma 

sala, um quarto com poucos personagens, de modo que confere à sua dramaturgia um 

cunho vanguardista. 

 

O porta-voz da marginalidade 

 

 Para além de toda a violência que percorrem as páginas da obra de Plínio existe 

algo que ganha maior foco, visto que ali em cada história narrada está a marca de uma 

multidão em ação, responsável também por construir, mesmo através de exageros e 

descrições minuciosas de cenas trágicas, a potência de um povo. Desse modo Justino 
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afirma (2015, p. 135) “Precisamos reaprender a procurar outras coisas nos livros. Fazê-

los dizer o que eles não andam dizendo, [...], pois tanto um livro quanto a literatura em 

geral são eles mesmo produtores de subalternidades, e de resistências e insurreições 

contra elas”.  

Como mais uma reportagem que estampa a morte de um menor, alimentando a 

“sociedade do espetáculo” pouco interessada em história de menor filho de puta, de 

morte de prostituta, que trata o subalterno como um diferente, as pequenas cenas são 

construídas tornando a narrativa singular.  Nesse sentido, para observar a multidão 

presente na obra de Plínio precisamos olhar as diversas relações que existem entre os 

personagens eliminando qualquer categoria de protagonista presente.  

 

Trata-se de observar como a multidão aparece configurada sob o 

enredo e a linguagem, como a literatura se transforma na 

multiplicidade, não só do “personagem principal” ou do narrador 

tratando do tema, mas, como o mundo da vida faz indício no e para 

além do enunciado, personagens de nada, pequenos atos ordinários, 

utopias de consumo e de reconhecimento, cujo aparecimento pode se 

dar em apenas uma página, um parágrafo, um átimo de voz na boca do 

narrador (JUSTINO, 2015, p. 141).  

 

Para tanto, é possível afirmar que a partir de Querô pode-se discutir a respeito do 

sujeito marginalizado, notadamente porque Plínio, como estratégia, precisou inserir um 

personagem repórter na história para que o menino fosse ouvido. O que se percebe é que 

há uma tentativa de posicionar o intelectual de forma diferente frente a esses sujeitos.  

 
REPÓRTER – [...] Por isso, eu preferi ignorar o crime do cabaré Leite 

da mulher amada. Sabia que lá um menor de idade matara um policial 

e ferira outro. E era o bastante para eu não me interessar pelo assunto. 

Porém (e sempre tem um porém), o chefe de reportagem do jornal 

onde eu trabalho me escalou para fazer a cobertura do caso. Foi então 

que, por dever do ofício, eu comecei a escrever essa reportagem 

maldita (MARCOS, 2003, p. 237). 

 

 Plínio traz para o centro do discurso os subalternos como Querô, Leda, as 

prostitutas do Leite da Mulher Amada, assim, demonstra a impossibilidade de tradução 

da voz do subalterno por parte de um único porta-voz. De modo que sugere questionar e 

deslocar a função desse representante, embora marginalizado torna-se também o 
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intelectual que fala. [...] Mas enquanto os “poderosos” iam dizendo “Não! Não! Não!”, 

ele [Plínio] ia ganhando o respeito dos humildes de coração, um “povo que berra da 

geral sem nunca influir no resultado, um povo fudido, os marginais, as putas” (LAMA, 

2013, p. 92). Não se trata de por fim ao sujeito que se sente porta-voz dos sujeitos 

periféricos, e, sim, propor questões que movimentem esses espaços fazendo com que 

cada um fale por si. 

Observa-se que Querô, a partir da visão do Repórter, é mais um dado, mais uma 

reportagem para um jornal. Plínio enquanto sujeito marginalizado consegue falar, 

contudo, aponta as marcas do silenciamento quando o Repórter não demonstra qualquer 

interesse por aquela situação como bem revela Querô: 

 
QUERÔ – Pra que essa merda, ô do gibi? 

REPÓRTER – Pra ficar bem gravado tudo o que você disser. Pra não 

se perder nada. [...] 

QUERÔ – Tou sabendo. É um puta de um jogo sujo. Um puta de um 

jogo porco, nojento, sujo. [...] Tu e os outros filhos da puta como tu 

preparam o presunto pros ratos fritarem a gente. Olha, do gibi, eu 

quero que se foda. Não vou mais a lugar nenhum com essa porra dessa 

perna (MARCOS, 2003, p. 238). 

 

A partir da escrita de Plínio e da atuação do Repórter depreende-se que esse 

intelectual deixou de assumir o papel de privilegiado representante dos marginalizados, 

visto que não se trata apenas de ouvir o que o outro tem para dizer, especialmente 

porque é uma ação que requer maior engajamento. Nesse caso, analisar o outro envolve 

mecanismos de poder discursivo que muitas vezes desqualificam e menosprezam a fala 

dos sujeitos envolvidos. Percebe-se nesse repórter a falta de compromisso com a voz do 

outro, com a experiência do outro, tornando Querô em alguns momentos uma notícia 

irrelevante. A obra Querô se configura como um exercício de alteridade, uma literatura 

que desloca e faz a voz do subalterno ecoar, assim, revela um espaço no qual habita uma 

minoria, preservando e renovando formas de viver e pensar o mundo.  

A partir do conceito de communitas, de Roberto Esposito, Justino (2015, p. 133) 

observa que este teórico “propõe ser a comunidade um débito, no sentido de que devo a 

um outro o reconhecimento de minha própria subjetividade, é este outro que exterioriza 

minha subjetividade e interrompe a minha clausula. Em todos os aspectos, ele me 
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precede”. O que pode ser observado em Querô, nesse caso, é que toda a imagem que o 

menino tem de si é fruto de uma construção subjetiva apresentada pelas figuras que 

compõem a história de sua vida, por exemplo, a cafetina que por remorso o cria, mas, 

acredita que de uma prostituta nada de bom poderia sair. Ou mesmo, da construção da 

figura da prostituta que não pode desfrutar do prazer de ser mãe, dessa maneira uma teia 

de subjetivações vai se formando. “Personagens que quase não falam e são enquadrados 

por um ponto de vista muito particular” (JUSTINO, 2015, p. 133).  

 Querô vive situações limites, passa pela vida sem fazer escolhas. Não escolheu 

nascer, ser pobre, menor abandonado e morar em um cabaré. De modo que se mantém 

vivo até quando não conseguir mais lutar pela sobrevivência. É interessante analisar a 

última fala do Repórter que parece revelar uma preocupação com o destino de Querô: 

 
REPÓRTER – Era de tardezinha, quando os homens, com suas armas, 

encontraram o Querô. Mas já não era necessário despejarem o veneno 

de suas metralhadoras no corpo inanimado. Querô já estava caído pra 

sempre. Assim mesmo, despejaram ódios no pequeno bandido. E ele 

ficou lá caído para sempre. Ou caído até o dia em que, animado pela 

virilidade espiritual transformadora, ele e outros como ele se ergam 

das cinzas onde se sufocam [...] (MARCOS, 2003, p. 273). 

 

 Na obra o Repórter assume, em algumas passagens, a voz de Querô e se torna o 

responsável por apresentar a sociedade às atrocidades que são feitas com um menor 

abandonado. Exige providências e questiona aqueles que não querem como ele, abrir 

mão dos privilégios, ao mesmo tempo, revela o poder e o preconceito ao se referir a 

Querô como um “pequeno bandido” em um tom de lástima e acusação. Parece fazer 

muito ao tomar nota sobre a vida de alguém que “nada vale” e prejudica a sociedade. 

Escreve com palavras bonitas preocupando-se em não perder cada fala de Querô, tendo 

em vista que ali entre toda a sujeira estava seu sustento. No fim demonstra compaixão e 

reivindica providências alegando compreender a vida de vingança de muitos dos que 

vivem silenciados. 

Portanto, se compreende o fato de Spivak (2010) relegar a voz do subalterno, 

tendo em vista que quando é vítima, como retratado em Querô, ou, quando recebe o 

direito a fala, a imagem e a voz desse sujeito estão impregnadas de uma mediação 
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estabelecida pelo código linguístico e cultural dominante, exemplo disso é o Repórter. 

“Tornar o pensamento ou o sujeito pensante transparente ou invisível parece, por 

contraste, ocultar o conhecimento implacável do Outro por assimilação” (SPIVAK, 

2010, p. 83).  

As mulheres são as maiores vítimas da subalternização, ainda mais quando são 

pobres e putas como Ju e Leda, mãe de Querô, nesse caso, a exclusão torna-se ainda 

maior, como fala Violeta, a cafetina que “criou” o menino: “Mas o que é que vai ser teu 

filho? O que é que vai ser o filho da puta? Um santo, um gênio, um general? O que é 

que vai ser teu filho atirado nesse mundo louco de cada um pra si?” (MARCOS, 2003, 

p. 243). As mulheres aparecem na obra de Plínio em posições até antes pouco 

mostradas, cafetina lésbica, puta querendo ser mãe, filho de puta querendo ser gente. 

Assim, segundo Spivak (2010), o “sujeito emudecido da mulher subalterna” parece 

ganhar voz nas obras plinianas, para Leda não importava o que o filho dela seria, queria 

experimentar amar e ser amada por alguém “ter um precioso bem só seu”.  

Nesse caso, a multidão é assim chamada “porque têm em comum serem 

narrativas que multiplicam o número de personagens na trama semiotizando uma 

‘quantidade infinita de encontros’, de ações que potencializam contatos” (JUSTINO, 

2015, p. 131). De modo que Spivak (2010) tenta impedir que a voz do intelectual se 

transforme no discurso do outro marginalizado. Afirma que “mantém-se, por meio de 

um deslize verbal, a contra-dição não reconhecida de uma posição que valoriza a 

experiência concreta do oprimido, ao mesmo tempo que se mostra acrítica quanto ao 

papel histórico do intelectual” (SPIVAK, 2010, p. 30-31). 

O dramaturgo também é um marginalizado que divide a tribuna com Querô, de 

forma que promove rever o papel do intelectual no que se refere à posição assumida por 

ele e pelo Repórter, tendo em vista que permite questionar e alocar esse intelectual em 

uma nova posição frente aos grupos marginalizados. Logo, colabora para que ocorram 

mudanças nesses processos simbólicos.  

Embora pareça ter reproduzido o silenciamento, visto que para dar voz a Querô 

recorre a um intelectual, ainda sim, Plínio Marcos demonstra que esse intelectual não é 

o suficiente para representar as vozes silenciadas como a dele. Desse modo, apresenta 
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um espaço de fronteira entre essa literatura construída por autores “menores”, nos 

termos de Deleuze e Guatarri (1977), sobretudo porque permite o acréscimo do discurso 

do intelectual que provém das margens e reconhece o novo panorama cultural a que 

pertence. O personagem Querô traça linhas de fuga para a linguagem e possibilita a 

invenção de novas forças. 

O dramaturgo pertenceria à escrita desses autores menores, pois, como afirma 

Deleuze (2010, p. 35) “[...] o autor menor não interpreta seu tempo, o homem não tem 

um tempo determinado, o tempo depende do homem”. A literatura tem a ver com o 

povo. “O discurso impresso nas páginas passou a representar, em momentos de 

silenciamento, a voz dos oprimidos, simbolizando a intensificação do desejo individual 

e coletivo (ALEXANDRE; ROJO, 2010, p. 215). 

 A escrita pliniana ultrapassa limites estabelecidos e transgride as fronteiras de 

uma linguagem, desse modo, assume o objetivo de forjar novas sensibilidades, 

tornando-se revolucionária por possibilitar a abertura de um imaginável “devir”, de criar 

um “devir minoritário”, no sentido de que caminha contra a hegemonia.  

 
Nasci foi pra contar a história do negão que está na pior, que come da 

banda podre, que come bagulho catado no chão da feira. Eu nasci foi 

pra contar a história dessa gente que mora na beira do rio e quase se 

afoga toda vez que chove. Eu nasci pra falar dessa gente torcida 

generosa que só berra na geral, sem nunca influir no resultado 

(MARCOS apud VIEIRA, in ALEXANDRE; ROJO, 2010, p. 230). 

 

 Desta feita, Plínio além de falar deu voz aos que estavam silenciados como 

Querô, e, mais que isso, possibilitou novas discussões que se dedicam às análises dos 

processos de subalternização e marginalização, uma vez que assumiu o papel desse 

intelectual marginalizado, bem como problematizou a posição do intelectual detentor de 

poder que se achava tradutor do discurso do outro marginalizado. “Somente assim 

poderemos escutar as vozes de autores como Plínio Marcos [...], autores que nos exigem 

olhar o que nossas cidades ocultam” (ALEXANDRE; ROJO, 2010, p. 232). 
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