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Introdução  

Enquanto a História apanha fatos que não se repetem (entidades sem renascença) – a não 

ser por metáfora ou por paródia (como o quis Marx) – e não prevê uma “cena final” (aquela que a 

doutrina religiosa cristã inscreveu no Juízo Final), na Arte, o ato comunicativo do escritor pode 

ser freqüentado múltiplas vezes de tempos em tempos e até modificado pela reação do leitor 

(embora  sua  materialidade  conserve-se  a  mesma  para  sempre).  Mas  há  uma  aliança  entre  a 

História e a Literatura: ou a Literatura é, ela própria, um fenômeno histórico – “o valor de uma 

obra é o seu lugar na História”, como afirma Picon (1979) –, ou o fato histórico pode ser captado 

dentro da Literatura, imanente ao texto.

Este ensaio tem como escopo enfatizar a dimensão universal da temática explorada na 

peça  Homens  de  papel,  escrita  em  1967,  por  Plínio  Marcos,  e  procura  evidenciar  o 

entrelaçamento entre projeto literário e projeto histórico-político.  Um projeto artístico que, ao 

entrelaçar-se à História, dramatiza a vida dos que estão submetidos à repressão, ao subemprego e 

ao poder, seja do regime militar,  seja de outras formas de dominação. Importa destacar que o 

poder, na sua forma de coerção, subjaz como temática fundamental do trabalho, uma vez que, 

"abordando as relações entre os indivíduos, podemos trazer à tona o complexo sistema social, 

mostrando os modos de opressão que o constituem” (LAGAZZI, 1988, p.27). 

As histórias contadas e os seus silêncios são a legitimação das forças e ideologias que 

se constroem no texto da peça, o que remete o pesquisador às palavras de Ryngaert (1996, p. 35): 

“toda obra dramática pode ser apreendida,  em primeiro lugar, na sua materialidade,  no modo 

como sua organização de superfície se apresenta sob forma de obra escrita”. Desse modo, não se 

pode questionar apenas “como o teatro fala, mas sobretudo  do que  se permite falar, que temas 

aborda [...]”,  quais as “mudanças de ‘formato’,  as origens das personagens, a organização da 

1 Outra versão deste ensaio foi publicada na revista do mestrado em Letras do Câmpus de Três Lagoas (Guavira 
Letras)



narrativa  e  a  natureza  da  escrita”,  escolhas  que  “correspondem  a  projetos  dos  autores, 

inevitavelmente atravessados pela história e pelas ideologias” (RYNGAERT, 1996, p. 9).

Acrescente-se  que  é  o  processamento  da  análise  do  discurso  que  possibilita  a 

verificação da constituição do suporte ideológico sobre o qual se sustenta a obra, as ideologias e 

as forças que pulsam em cada enunciado, em cada texto, em cada "palavra de ordem".  Assim, 

mesmo  que  nós,  os  “autores”  (?),  não  nos  possamos  atribuir  a  competência  de  analistas  do 

discurso, ousamos submeter aos leitores uma de nossas aventuras por esse território de areias 

movediças, à espera de críticas e sugestões que nos permitam aprimorar alguns conceitos e suas 

aplicações,  rever  terminologias,  ou,  se  for  o  caso,  que  nos  demovam  da  idéia  de  analisar 

discursos...  

1 Poder, imaginário e representação 

Cada discurso desempenha, na totalidade da sociedade, uma função social específica, 

assentando-se  sobre  a  linguagem verbal,  que  se  manifesta  em atos  de  fala  individuais,  mas 

nascidos na apropriação  de um processo coletivo:  o sujeito  apropria-se da cultura,  origina-se 

nesse processo e retorna a ele quando se manifesta. O sentido produz-se a partir de mudanças 

sociais, novas ações humanas, novos conteúdos. Já a ideologia só existe na prática social, em que 

pontos de vista e representações, condicionantes das ações dos homens, procuram adequar-se ao 

(ou confrontar-se com o) sistema dos valores vigentes.

Forma de conhecimento socialmente elaborada, produzida pelos grupos de indivíduos 

para poderem comunicar-se e entender aquilo que não lhes é familiar, a representação social é um 

conjunto  de  conceitos,  afirmações  e  explicações  originadas  no  decurso  do  cotidiano  e  das 

comunicações  interindividuais.   Ela  equivale,  em  nossa  sociedade,  aos  mitos  e  sistemas  de 

crenças das sociedades tradicionais, numa espécie de versão contemporânea do senso comum. 

(MOSCOVICI, 1981, p. 181). Esse conceito abrange as experiências e informações recebidas e 

transmitidas  pelas  tradições,  educação  e  interação,  bem como os  papéis  e  classes  sociais,  as 

desigualdades e competências profissionais. Isso significa que se pode relacionar representação 

social às práticas sociais, pois aquela possui um caráter ativo de produção de comportamentos e 

de relações com o meio-ambiente (MOSCOVICI, 1981, p. 50). 

Segundo  Castoriadis  (1987,  p.  231-2),  "toda  sociedade  é  uma  construção,  uma 

constituição, uma criação [...] de seu próprio mundo", um sistema de interpretação do mundo, e 

sua  identidade  é  esse  sistema.  Assim,  o  imaginário  social  –  histórico  e  circunstancial  –  é 



resultado/criação de cada época da história, com suas características e sua “ordem social”: ele 

organiza o lugar das instituições e dos grupos, designa as imagens dessas instituições em relação 

ao todo e institui a identidade dos grupos sociais. E é nas práticas discursivas com o outro que se 

constroem as identidades sociais. (MOITA LOPES, 2001, p. 306).

Foucault (1979, p. 171), ao estudar a genealogia do poder, sugere ao pesquisador a 

ativação de “saberes locais,  descontínuos,  desqualificados,  não legitimados [...]”,  para  que se 

possa investigar  a constituição do imaginário social  presente,  em que se entrelaçam discurso, 

memória e identidade. O mito, materialização das ideologias, das aspirações, da identidade, da 

reconstrução do passado, enfim,  do imaginário social  de um povo, apresenta-se, assim,  como 

espaço de manifestação de posições discursivas antagônicas,  do diálogo entre os sujeitos que 

fazem circular concepções de mundo e aqueles que as interpretam.

A propósito dos textos,  Maingueneau (1995, p. 122) esclarece:  “o que o texto diz 

pressupõe um cenário de palavra determinada que ele deve validar através de sua enunciação”: a 

cenografia (situação de enunciação) e o cenário literário (que associa “autor” e “público”). Desse 

modo, a legitimação da obra literária decorre de sua articulação àquilo de que surge (a vida do 

escritor e a sociedade); de um entrelaçamento: “através do que diz, do mundo que representa,  

tem de justificar tacitamente a cenografia que ela impõe de início.” (op. cit., p. 132, destaque do 

autor). Assim, o que o texto diz não pode fechar-se sobre si, porque o dizer que o veicula é duplo, 

enredando enunciação e enunciado.

A função que a linguagem alcança em  Homens de papel é fator determinante para 

estabelecer as relações de poder entre Berrão e os catadores de papel. A ideologia subjacente ao 

discurso das personagens ganha dimensão por meio da linguagem porque, como afirma Lagazzi 

(1988, p. 26), "A linguagem é lugar de poder e de tensão, mas ela também nos oferece recursos 

para jogar com esse poder e essa tensão. O poder procura, no entanto, eliminar as possibilidades 

que a linguagem nos dá para fugir ao controle que ele quer absoluto". 

Em primeiro plano, surge o poder exercido por uma pessoa (Berrão) sobre outras 

(agenciado em múltiplas circunstâncias); em segundo, o poder da fábrica que compra o papel a 

preço irrisório; em terceiro – ainda que apenas insinuado –, o do sistema capitalista sobre os 

homens. Esse estado de coisas remete, ainda que timidamente, à dominação legal (um dos “três 

tipos de dominação legítima”) de Weber (1992, p. 349-359): racional, objetiva, baseada numa 

hierarquia – patrão/empregado – e na dominação pelo conhecimento.

Não há, na obra, um agitador partidário, nem um herói: é a determinação econômica que 

gera  o  círculo  vicioso  que  abrange  o  grupo  de  catadores;  as  personagens  são  como  que 



estilizadas, produzindo um efeito alegórico, que se vai unir ao título. Não há, no primeiro ato, 

espaço para as individualidades: o grupo limita-se a cumprir as regras do jogo e obedecer ao 

“superior hierárquico”, cedendo sempre, ante uma ameaça. 

O papel de portador da palavra e de agente das modificações de consciências é dividido, 

na peça, entre Chicão – que esboça reações, busca cumplicidade dos companheiros de trabalho, 

mas, diante da palavra de Berrão e da submissão dos demais catadores, cala-se – e Nhanha, que, 

no segundo ato, enfrenta o opressor. Ao conceder a palavra a Chicão, o autor parece endossar o 

ponto  de  vista  do  oprimido:  procura  reagir,  mas  sucumbe  às  ameaças  e  resigna-se.  Ocorre, 

todavia, que o momento de ameaça ao status de “patrão”, que desvela a covardia de Berrão, vem 

pela voz feminina, cujo poder insinua-se em vários pontos.

Forma de conhecimento socialmente elaborada, produzida pelos grupos de indivíduos 

para poderem comunicar-se e entender aquilo que não lhes é familiar, a representação social é um 

conjunto  de  conceitos,  afirmações  e  explicações  originadas  no  decurso  do  cotidiano  e  das 

comunicações  interindividuais  (MOSCOVICI,  1981,  p.  181).  Esse  conceito  abrange  as 

experiências e informações recebidas e transmitidas pelas tradições, educação e interação, bem 

como os papéis e classes sociais, as desigualdades e competências profissionais. Isso significa 

que se pode relacionar representação social às práticas sociais, pois aquela possui um caráter 

ativo de produção de comportamentos e de relações com o meio-ambiente (MOSCOVICI, 1981, 

p. 50). 

2 Do lixo à cena

Homens de papel tematiza o momento histórico, o presente, focalizando a organização 

dos espaços urbanos, suas fronteiras e formas de produção permeadas pela lógica do sistema 

capitalista  e  insinuando  uma  inserção  nas  discussões  políticas  do  tempo,  conforme  declarou 

Plínio Marcosi, ao ser indagado sobre a gênese do processo criador da peça:

Bom, os homens de papel, eles se reúnem na cidade. Eles se reuniam perto de um jornal 

que eu trabalhava, que era o  Diário, paravam também perto da minha casa quando eu 

morava ali na General jardim e eu via eles e aquelas coisas todas. Mas é uma peça onde 

mostra sobretudo o problema da mais valia, né? E essa eu conheço bem.



Com características de uma (nova) arte política, em que as fronteiras entre arte e a 

vida são cada vez mais tênues, a obra atém-se a representar as relações humanas reificadas pelo 

sistema capitalista, contribuindo, assim, para o entendimento do papel dos seres humanos como 

sujeitos individuais  ou coletivos e para a recuperação de sua  capacidade de agir  e lutar  (no 

espaço e na escala social). 

Quando foi representada pela primeira vez, em 1967, o país contava com um pequeno 

número  de catadores  de lixo nas  grandes  cidades  como São Paulo – cenário  da peça –,  e  o 

material recolhido limitava-se ao papelão que ficava depositado perto das lojas de departamento 

mais famosas da cidade, à época, como a Mesbla e o Mappin. Daquela época até hoje, houve uma 

multiplicação  de  catadores  de  lixo  pelo  país,  muitos  dos  quais  encontram,  nesse  trabalho 

informal,  o único meio de sobrevivência.  Em dois atos, a peça coloca em cena um grupo de 

catadores de papel que tentam sobreviver numa grande cidade, porém são vítimas da exploração, 

figurativizada na personagem Berrão. Ocorre que a relação de Berrão com os catadores de papel 

funciona como um regime escravagista: suas ações são de um “déspota onipotente” que explora, 

humilha, espanca, mata, usa as mulheres. 

O título, ambíguo, suscita, primeiramente, a metáfora de personagem de ficção, mas a 

leitura  do  texto  demonstra  que  se  trata  da  discussão  do  perfil  de  uma parcela  da população 

brasileira. Metonimicamente, reduz-se o ser à sua função e fragilidade: os homens são “papel”: 

vendem-se, descartam-se, dissolvem-se, são, portanto,  vistas como simples mercadoria.  Nessa 

ambigüidade, propõe-se, por um lado, a discussão da des-humanização do brasileiro submetido a 

um trabalho desqualificador e a um patrão que traz “a razão pendurada na barriga” (uma arma); 

por outro, o trazer para a cena os efeitos do sistema político-econômico do país, em que o peso 

acusado pela balança só é arredondado para menos quando se trata do “empregado”. Representa-

se,  ali,  o sistema capitalista,  que,  à medida  que aperfeiçoa  o processo de obtenção de lucro, 

estabelece novos valores sociais – mas não humanos. 

Assim, o que parece importar ao autor são as relações de trabalho que emolduram os 

curtos (mas geralmente densos) diálogos entre os catadores de papel e entre eles e o patrão. As 

falas  mais  longas  são,  no  primeiro  ato,  de  Berrão.  Investido  do  poder,  é  ele  quem  pesa 

(desonestamente) o papel, quem dita as regras e quem comanda os trabalhadores, seja pela arma 

que traz, seja por falar mais alto, fazendo jus ao nome que lhe é atribuído. O enredo mostra os 

anti-heróis – o grupo – envolvidos  num clima de ameaça à segurança e à condição de seres 

humanos, que se estende à comunidade onde se desenrola a tragédia de Gá (menina portadora de 

deficiência),  anunciada  desde  o  primeiro  ato,  e  o  linchamento  de  Coco  (personagem  com 



problemas mentais), dois episódios expostos em apenas uma cena, sem detalhes, o que parece 

simbolizar a banalização do vivido, guardando semelhança com as muitas tragédias do cotidiano 

brasileiro, que são notícias hoje, mas caem no esquecimento amanhã. 

Não há indicações precisas sobre o espaço em que circulam as figuras do drama, 

porque a preocupação do dramaturgo não era produzir retratos absolutamente exatos da realidade, 

mas descobrir  “leis  gerais” determinantes  das estruturas sociais:  seu espaço seria,  antes,  uma 

espécie de laboratório para a análise crítica dos processos sociais. Tanto que o leitor é capaz de 

(re)compor  o  cenário,  com fragmentos  que  surgem aqui  e  ali  nas  didascálias  e  na  fala  dos 

personagens:  pilhas  de  sacos,  aglomeração  de  pessoas  (todos  dormem  no  mesmo  espaço), 

caixotes, a bebida como refúgio e motivo de brigas. Quanto ao espaço de trabalho, é a rua, onde 

se apanham restos dos outros. 

No que diz respeito ao espaço exterior, fora de cena, o “lá”, constitui-se de espaços 

falados pelas personagens a partir do lugar em que se encontram e revela as implicações das 

personagens.  Esse  exterior,  embora  não  seja  exatamente  metafórico,  porque  se  manifesta  e 

intervém na história, configura-se como a grande metáfora que dá sentido à obra: “lá na fábrica” 

(distante do aqui), a rua, o Rio, “a terra dele”, o “hospital do Governo”.  

Quanto  às personagens,  não há nenhuma identidade  “nacional”  precisa:  todas  são 

seres incompletos, identificados por apelidos “daqueles que não são de lugar nenhum”, ou são 

“de lá”, conforme se constata nas falas dos migrantes que vêm compor o drama dos catadores de 

papel na “cidade grande”, os únicos que têm um passado – Nhanha, Frido e Gá –, insinuado em 

algumas lembranças que lhes vêm nas falas. Duas personagens – Coco e Gá – são identificados 

por deficiências que criam relações de dependência: às enfermidades vêm juntar-se a sujeira e a 

miséria. 

A peça  inicia-se  com a personagem Berrão,  intermediador  entre  os  catadores  e  a 

fábrica que compra o papel, fazendo a pesagem do material e, com a arma na cintura, sempre 

alterando,  para  menos,  o  peso  dos  sacos.  Chicão  tem a  idéia  de  paralisar  o  serviço  e  tenta 

conseguir a adesão de Tião, porém o plano fracassa e eles se envolvem numa violenta briga. Em 

seguida, surgem Bichado e Poquinha, acompanhados de novos catadores de papel: Frido, Nhanha 

e sua filha Gá, desencadeando-se um outro conflito,  pois estes estariam coletando papel sem 

autorização  de  Berrão.  Todos  disputam violentamente  o  material  coletado  pelo  casal  recém-

chegado, até que Gá começa a ter um ataque histérico, mas é “salva” por Berrão e Coco. Após o 

restabelecimento da menina,  Berrão decide que Frido e Nhanha irão coletar  papel juntamente 

com Coco. Para comemorar, os catadores compram bebida alcoólica; todos, exceto Nhanha e Gá, 



bebem. Nhanha chama Frido para catarem papel, mas são impedidos por Chicão, instaurando-se 

nova confusão.

Mais adiante, volta à tona o assunto do boicote na coleta de papel, aceito por todos, 

exceto Nhanha, preocupada em conseguir dinheiro para o tratamento da filha. Tem início um 

novo enfrentamento,  agora entre  Nhanha e  uma catadora,  desencadeando  outra  crise  em Gá, 

socorrida  pela  mãe  e  por  Coco.  O  grupo  tenta  convencer  Nhanha  a  não  trabalhar,  para 

desestabilizar o poder de Berrão, todavia Nhanha sai para catar papel, levando o marido.

Convencidos de que o plano fracassou, os outros também se retiram para trabalhar. 

Gá fica sozinha e Coco, munido de um brinquedo, tenta seduzi-la. Gá sofre mais um ataque e 

Coco a estrangula, de que resulta seu linchamento pelo grupo. Em seguida, entra em cena Berrão, 

que, questionando a atitude dos catadores, tenta fazê-los acreditar que o melhor a fazer é deixar 

os corpos de Gá e Coco para as autoridades cuidarem. Nhanha o interpela e o convence a pagar 

um enterro digno para sua filha. Ao final, Chicão questiona a situação dos demais e provoca nova 

confusão, até Berrão dar um tiro para o ar, fazendo todos recuarem e determinando que levem os 

sacos para o caminhão, enquanto Nhanha reza, ao lado do corpo da filha, ouvindo os ruídos da 

cidade grande.

No  terreno  da  crítica  social,  há,  na  obra,  a  denúncia  das  mazelas  brasileiras 

(mandonismo, indigência material e ideológica dos humildes), permitindo ao leitor-espectador o 

exame das peculiaridades das ações e comportamentos e o exercício de uma postura crítica, à 

medida que o efeito produzido pelas falas ou atos das personagens é o de uma clara distinção 

entre certo e errado, justo e injusto, opressão e oprimido. O tema central são as relações de poder, 

no  interior  das  quais  –  e  como  condição  da  sua  existência  –,  há  estratégias  de  luta  e  de 

afrontamento, há resistência e (tentativa de) insubmissão ou fuga.  

3 Sob o signo da exploração: capital, trabalho e alienação

Doze das treze personagens que vivem o drama simbolizam, sem nenhum tipo de 

abstração, o comportamento dos oprimidos em face do poder, seja submetendo-se, seja colocando 

a  voz a  serviço  da contestação,  seja  acomodando-se.  O que parece  importar  ao autor  são as 

relações de trabalho que emolduram os curtos, mas densos, diálogos entre os catadores de papel e 

entre estes e o patrão, a quem pertencem, no primeiro ato, as falas mais longas. Investido do 

poder,  é  ele  quem pesa (desonestamente)  o  papel,  quem dita  as  regras  e  quem comanda  os 

trabalhadores, seja pela arma que traz, seja por falar mais alto, fazendo jus ao nome que lhe é 



atribuído. No terreno da crítica social,  há que se ressaltar a denúncia das mazelas brasileiras: 

mandonismo, indigência material e ideológica dos humildes.

Para os catadores de papel, a força, a corrupção, a chantagem, a contravenção, que 

lhes  surgem pela  voz de  Berrão (o oponente  que figurativiza  o poder  e  representa  o  Estado 

capitalista, além de encarnar os estereótipos da masculinidade),  tornam-se a primeira arma de 

combate. Protagonizando os mesmos discursos, a que se acrescenta uma tentativa de discurso da 

união, buscam um certo grau de comprometimento “ideológico” que garanta o alcance do objeto: 

a  união  (ou  o  ajuntamento)  poderia  constituir  um movimento  consistente,  capaz  de  exercer 

influência sobre a situação de exclusão e marginalização social. Ocorre, todavia, que o esboço de 

reação é abortado, seja pela alienação, seja pela resignação, seja pelo assujeitamento. 

A primeira personagem a surgir em cena é Berrão, que, com 126 falas, comanda os 

catadores  de  papel  com  mão  de  ferro,  apresentando  traços  condizentes  com  seu  apelido. 

Apresentado no masculino aumentativo, Berrão consegue o controle dos catadores por meio de 

seus berros (seu nome o representa: “o que ganha no grito”), que entram em consonância com 

aspectos de exploração garantida pela força física e pela “razão pendurada na cintura”.  Outro 

dado  é  a  virilidade  que  a  personagem  representa  na  peça,  uma  vez  que  também  explora 

sexualmente as mulheres (às vezes coniventes) dos catadores de papel. 

Por  meio  da  personagem,  o  autor  também  faz  alusão  ao  poder  instituído  do 

capitalismo, que explora sem nenhuma benevolência a mão-de-obra dos trabalhadores:

GILÓ – Apanhei três sacos.

BERRÃO – E daí? O peso é que interessa. 

GILÓ – Estão bem cheinhos.

BERRÃO – A balança é que vai dizer.  (p.11)

BERRÃO – Aqui a gente sempre arredonda. 

GILÓ – Pra menos.

BERRÃO – É! 

GILÓ – Mas tá dando quase três.

BERRÃO – Dois e meio, e fim. Se não estiver contente, vai vender em outra parte. 

GILÓ – Não...É...

GILÓ – Me desculpe, falei por falar. (p. 12)

BERRÃO – [...]Duzentos  mangos  por  quilo,  dá  um conto  e  seiscentos.  Desconta  a 

gasolina do caminhão, a minha parte e os institutos, tenho que te dar seiscentos mil réis.

GILÓ – Sempre foi meio a meio.



BERRÃO – Até ontem. Agora a gasolina subiu. Se não quiser fazer acerto comigo, leva 

direto pra fábrica.  Mas já vou avisando, e é bom que todo mundo escute. Tenho um 

arreglo com os caras lá da fábrica. Dou sempre um come-quieto pro sujeito que compra 

o papel. Se falar pra ele pra não comprar de alguém, ele não compra mesmo. Assim me 

cubro das sacanagens. Agora, sua cabeça é seu guia. Quer ir lá vender, vai. (p.13).

Além  da  exploração  da  mão-de-obra  barata,  também  se  insinua,  nas  falas,  a 

exploração sexual das mulheres:
 

BERRÃO – Quer ir na fábrica conferir, como no outro dia?

MARIA-VAI – (sem jeito) Vou.

BERRÃO  –  Então  tu  vai.  Tião,  tua  mulher  não  confia  na  balança.  Diz  que  estou 

roubando. Pra tirar a cisma dela, vou levar ela comigo lá na fábrica. (p.17)

O senso comum e o discurso autoritário percorrem o discurso de Berrão, na tentativa 

de manter a ordem estabelecida no cotidiano das pessoas, afastando qualquer possibilidade de 

mudança naquele local de exploração. Graças a sua força argumentativa e ao fato de atingir o 

status de  verdade  universalmente  aceita,  incontestável  –  indo,  portanto,  ao  encontro  dos 

interesses  da  ordem  estabelecida  –  o  senso  comum  permite  que  se  consiga  a  adesão  do 

interlocutor:

BERRÃO: Veja lá. Em boca fechada não entra mosquito [...]. (p. 12)

BERRÃO – Bem, o que está feito, está feito. Não adianta chorar. Agora é tratar de se 

mandar daqui. Quanto antes, melhor. Vamos fazer o ponto lá embaixo da ponte. Não se 

vem mais aqui. A gente esconde o resto do Coco aí atrás dos caixotes e a menina a gente 

leva. Amanhã eu chamo a polícia, digo que ela teve um ataque e morreu. 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 (p.82).

BERRÃO – [...]Mas já vou avisando, e é bom que todo mundo escute. [...]Se falar pra 

ele pra não comprar de alguém, ele não compra mesmo. [...]Agora,  sua cabeça é seu 

guia. Quer ir lá vender, vai. (p.13)



Nas falas de Berrão, é possível constatar os mitos da identificação, da quantificação 

da qualidade da constatação mencionados por Barthes (2003, p. 243-8). Ali, o pequeno-burguês 

(figurativizado,  na  peça,  por  Berrão)  é  incapaz  de  imaginar  o  Outro  e,  quando  este  se  lhe 

apresenta, aquele tapa os olhos, ignorando-o ou negando-o: o outro é sempre reduzido ao mesmo. 

Além disso, se o mito é econômico, toda qualidade é reduzida a uma quantidade, culminando na 

recusa de explicações: “morreu, morreu”. No terceiro fragmento, constata-se que a imagem da 

“liberdade de escolha” opõe-se dicotomicamente à imposição pelo poder.

Conforme afirma Lagazzi (1988, p. 30), “Situar as grandes verdades acima de todos 

os sistemas, colocando-as como verdades do senso comum, possibilita que a reflexão não entre 

em choque com o poder vigente”. Acrescente-se que

[...] o senso comum rege a vida cotidiana e as relações interpessoais. Opiniões e crenças, 

usos e costumes. O senso comum tenta afastar o perigo do novo, do diferente, para que 

as relações de poder se mantenham inalteradas. A ilusão do sujeito, que coloca como 

centro de decisão, camufla a força coercitiva do senso comum e sustenta as relações de 

poder  entre  as  pessoas,  fazendo  o  sujeito  acreditar  na  autonomia  da  sua  vontade. 

(LAGAZZI, 1988, p. 46).

A lógica que permeia o discurso do "patrão" é a do capitalismo, fazendo, do ambiente 

em que circulam as figuras do drama, a representação de um microcosmo de um país marcado 

pelo  corporativismo,  pela  corrupção,  pela  exploração  dos  excluídos  ou  por  uma  economia 

universal, que fixou a hierarquia das posses e do poder, imobilizando o homem, determinando os 

estreitos  limites  de sua atividade:  “– [...]Tenho um arreglo  com os  caras  lá  da  fábrica.  Dou 

sempre um come-quieto pro sujeito que compra o papel. Se falar pra ele pra não comprar de 

alguém, ele não compra mesmo. Assim me cubro das sacanagens. [...]” (p.13).

A segunda personagem a surgir em cena é Chicão, com 148 falas, das quais as doze 

primeiras constituem uma discussão com o patrão acerca das condições de trabalho e do peso do 

papel  (o  discurso  marxista  do  salário  injusto  e  da  usurpação),  entremeada  por  tentativas 

fracassadas de conseguir a adesão dos companheiros na contestação do peso determinado por 

Berrão:

CHICÃO – Mas eu passei na venda do Seu Quim, antes de vir pra cá. Deu cinco quilos.



BERRÃO – (Atira os sacos na cara de Chicão.) Tá aí! Vai vender pro Seu Quim.

CHICÃO – Compra aí, seu Berrão. Estou duro.

BERRÃO – Aqui é três quilos.

CHICÃO – Todo mundo ouviu o senhor falar três e meio.

MARIA-VAI – Eu não escutei nada.

TIÃO – Eu estou por fora.

PELADO – Negócio dos outros, não quero nem saber.

NOCA – É melhor, se a gente mete a butuca vão dizer que a gente tá secando. (p.13-15)

Quando ressurge em cena, “sem que Berrão perceba” (p. 19), Chicão procura instigar 

Tião a “bancar o homem pra cima do Berrão” (p. 20), mediante o argumento de que o patrão se 

serve da mulher dele (de Tião). Diante da incredulidade do colega, Chicão aproveita-se de uma 

nova situação produzida na peça e faz nova tentativa (também falhada), agora de outra natureza, 

atuando como um articulador:

CHICÃO: É só a gente encostar o corpo, ele entra em pua. Se ninguém catar papel pra 

ele, quero ver o que o sacana vai dizer na fábrica” (p.22). 

TIÃO – Isso é mesmo. Fala com o pessoal, se eles entrarem no arrocho, eu também 

entro.

CHICÃO – Não tem que ser tu o cara a levantar a lebre.

TIÃO – É idéia tua.

CHICÃO – Poxa, mas tu tem mais papo que eu.

TIÃO – Te manjo. Tu sabe enrolar. Fala com os outros. Daí me avisa.

CHICÃO – Tem que ter a tua força. (p.22-3)

Sem conseguir êxito, Chicão envolve-se numa briga com Tião e, mais tarde, com os 

novos catadores, para, no segundo ato, retornar ao plano de “greve” e materializar o desejo de 

mudança em relação a um processo injusto:

CHICÃO – O filho-da-puta anda metendo a mão na gente, sem dó. Rouba  pra valer. (p. 

55)

CHICÃO – O Tião acha que se a gente não catar nada por uns dias, ele sente o aroma da 

perpétua e daí maneira.

TIÃO – Eu não acho porra nenhuma. Isso é idéia tua! (p.55)

Ao nome no aumentativo – Chicão – não correspondem, portanto, força e segurança 

suficientes para fazer valerem seus argumentos e seus planos, o que pode abrigar a ironia do 



autor. A personagem revela descontentamento em relação à situação da qual os catadores são 

vítimas e funciona, no texto, como um elemento de contestação política, que quer, por meio da 

união,  libertar  o  grupo  dos  desmandos  de  Berrão,  mas  não  assume,  como  sua,  a  idéia  de 

paralisação dos catadores de papel, demonstrando falta de coragem ou de força para lutar contra o 

poder opressor.

Plínio Marcos faz aflorar, aqui, a temática do proletário. Sua personagem é fraca e 

alienada  nas  mãos  dos  seus  senhores,  situando-se  abaixo  da  tomada  de  consciência  política. 

Apesar de insinuar-se como revoltado e de reconhecer a necessidade de uma estratégia coletiva, 

Chicão ainda é incapaz de alcançar o conhecimento das causas de sua opressão e sucumbe diante 

do poder do patrão, que lhe dá um pontapé, “dá um tiro para o ar”, fazendo que “todos parem de 

falar” e, “apavorados”, recuem, conforme se lê nas didascálias, no desfecho da peça (p. 88).

Quanto  à  terceira  personagem,  Tião,  com  97  falas,  apresenta  apelido  recortado, 

fragmentado. É o homem “corno”, que fecha os olhos diante do transcorrer dos fatos e que, de 

forma passiva, acaba sempre aceitando a situação: “É só pra conferir”.

A quarta personagem apresentada é Maria-Vai, a companheira de Tião, com 98 falas, 

cujo nome, composto, conota, no texto, o caráter de objeto mercável e o de “maria vai-com-as-

outras”: “– Te arranca, Tião. Seu Berrão já falou. (p.17)

É importante perceber como o próprio trabalhador incorporou essa imagem de que ele 

necessita  do  Outro  para  falar  sobre  e  por  ele.  Ali,  surge  um  sujeito  que  assume  seu 

“pertencimento” a uma ordem político-social, chegando a ponto de eleger o opressor como seu 

porta-voz,  comprovando o que  historiadores  e  antropólogos têm discutido  há décadas  (senão 

séculos): os excluídos perderam a voz. 

Também se verifica  que os catadores de papel,  como a maioria  dos excluídos, ao 

entrarem em contato com o patrão e o sistema,  vão perdendo gradativamente o seu lugar de 

enunciação. Esse lugar, garantido nas falas de Chicão, desloca-se nas didascálias e na voz do 

patrão: é o patrão falando do lugar dos catadores, ou falando/agindo sobre eles:

BERRÃO – [...]  Vamos fazer  o ponto lá embaixo da ponte.  Não se vem mais aqui. 

[...]Amanhã eu  chamo a  polícia,  digo  que ela  teve um ataque  e morreu.  Fica  assim 

mesmo. (p.82).

BERRÃO – [...]Se falar pra ele pra não comprar de alguém, ele não compra mesmo. [...] 

(p.13).

BERRÃO – (Empurra Tião pra longe) Deixa só ela aqui! [...] (p. 17)



Ao dialogar no interior do grupo a que pertence, no entanto, Maria-Vai demonstra 

conhecimento das relações de produção, trazendo para a cena as vozes do discurso marxista – a 

alienação e a exploração do homem pelo homem:

MARIA-VAI – [...]Nós, todas as noites, enchemos a car de cachaça. É o jeito. A vida é 

uma merda mesmo. Só com cachaça a gente escora. (p. 43)

MARIA-VAI – Ninguém está com a ganância pega. Nós sabe das coisas. Com trabalho 

ninguém se ajeita nessa merda de vida. Pra que dar duro? Pro Berrão ficar mais rico? 

Aqui, ó! (p.44)

No segundo fragmento, a voz de Maria-Vai traz para o diálogo o princípio segundo o 

qual o lucro e a concentração de renda, no sistema capitalista, surgem pela exploração da força de 

trabalho da maioria,  transformada em energia  produtiva.   No primeiro  fragmento,  põe-se em 

evidência  o fenômeno essencial  do capitalismo – a alienação:  o homem produz objetos, mas 

perde o controle sobre eles, pois eles se voltam contra o homem. A voz de Maria-Vai traz à tona a 

realidade subjetiva segundo a qual o ser humano se sente, diante de sua vida e de seu trabalho, 

como diante de coisas estranhas: seu trabalho é algo exterior a ele, que o oprime e no qual não se 

realiza. 

A quinta personagem enfocada é Pelado, com 30 falas, cujo apelido representa, de um 

lado, o processo de despersonalização; de outro, os sentidos de dicionário: “sem roupa; desnudo”; 

“aquele  que  não  tem dinheiro”  e  também “que age  com astúcia  enganosa;  espertalhão”.  Tal 

acepção é vista com clareza após o linchamento da personagem Coco, em que Pelado participara 

efetivamente. “Isso que é. O Coco quis se servir da menina. Isso deu nojo na gente. Nós fizemos 

ele. Agora a gente tem que livrar a cara” (p. 81).

A sexta personagem é Noca, com 50 falas, que também é configurada, já por meio do 

apelido,  como  um  ser  fragmentado,  impreciso.  No  decorrer  da  trama,  Noca  apresenta 

comportamento explosivo, preferindo resolver as questões por meio da violência corporal, em 

detrimento do diálogo. “Cadela afinada! Vou te comer no tapa”. (p. 66). A personagem nutre, 

ainda, desconfiança em relação aos mecanismos que regem a saúde pública do país, o que deixa 

evidente a crítica que Plínio Marcos desfere contra a forma com que os órgãos governamentais 

tratam a saúde, especialmente daqueles que estão excluídos de qualquer direito: “Lá é que matam 

a menina de vez. Tu não lembra quando o Berrão atirou no Zé Catinga? Levaram ele pro hospital 



do Governo. Demoraram tanto pra tratar  do bruto que ele se apagou antes. Só queriam saber 

quem atirou nele. Botar remédio que é bom, nada.” (p. 37-8)

Com 26 falas, “Bichado” é a sétima personagem da peça e, assim como as demais, é 

tratado  por  meio  de  apelido.  A  ordem  estabelecida  por  Plínio  Marcos  para  compor  suas 

personagens é a lógica da instabilidade, da impessoalidade e inconstância produzidas pelo meio. 

Bichado é produto desse meio, e seu apelido metaforiza a marca social impingida àqueles que 

não fazem parte da camada “salutar” da sociedade, embora, para ele, a condescendência para com 

a figura de Berrão não tenha espaço: “Os dias de machão daquele desgraçado acabaram. E não 

vai ser ninguém a dar colher de chá pro miserável. Entendeu? Ninguém! (p. 63)

A oitava personagem a surgir em cena é Poquinha, com 33 falas. Segundo Houaiss e 

Villar (2001, p.2243), “poca” é algo “barulhento, ruidoso, estridente”. Tal acepção, associada ao 

valor  diminuto  do  apelido,  cria  uma  expectativa  de  aparente  fragilidade,  porém  Poquinha 

manifesta, diante dos demais companheiros, a força, em tom de ameaça, àqueles que não fizerem 

parte do plano proposto para acabar com os desmandos de Berrão. “Quem furar a chapa ganha 

divisa”.(p. 64). Poquinha representa também o discurso da descrença no que diz respeito à saúde 

pública do país: “Doutor é atraso de vida. Só serve pra comer dinheiro” (p. 37).

Com 55 falas, Giló é a nona personagem da peça  Homens de papel e seu apelido 

relaciona-se ao legume de sabor amargo cultivado no Brasil. Giló ressalta a coragem de Nhanha 

por meio do pensamento popular que associa a valentia à mulher paraibana. “Mulher machuda”. 

(p. 58). “Tua mulher é Paraíba?” (p. 68). 

A fala  de  Giló  convoca,  para  o  diálogo,  as  vozes  da  História:  evoca  a  memória 

discursiva do leitor-espectador, à medida que o conduz a rememorar o papel do pequeno Estado 

da Paraíba na Revolução de 30, cujo estopim foi uma mulher de idéias revolucionárias (embora 

submetida a um homem partidário do coronelismo): Anayde Beiriz. Amante do advogado João 

Dantas, que assassinou João Pessoa (o então “presidente” da pequena Paraíba), fazendo eclodir a 

Revolução e levando Getúlio Vargas ao comando do país, Anayde representa, hoje, uma figura 

mítica do movimento feminista. 

Com  67  falas,  a  décima  personagem  a  entrar  em  cena  é  Coco,  linchado  pelos 

companheiros por matar Gá. Uma das acepções da palavra “coco”, segundo Houaiss e Villar 

(2001,  p.  750),  é  “máscara  ou objeto  com que  se  mete  medo  às  crianças”,  o  que  ratifica  a 

participação  da  personagem  na  peça.  Para  Cunha  (1999,  p.  192),  a  palavra  é  “de  origem 

controversa;  o  fruto  do  coqueiro  foi  assim  denominado  pelos  portugueses  em razão  da  sua 

semelhança com as figuras de cabeças com que se assustavam as crianças (os papões)”. Ocorre 



que, na peça, a personagem Gá não quer se aproximar de Coco, uma vez que para ela “Tem bicho 

aí” (p. 75). Ardilosa e ironicamente, seu algoz afirma que “Coco mata o bicho” e “não deixa o 

bicho pegar Gá” (p 75). 

Com  133  falas,  a  décima  primeira  personagem  da  peça  é  Nhanha,  mulher  que 

representa, num primeiro momento, a figura do migrante brasileiro, do ingênuo trabalhador da 

terra que sai de seu Estado natal porque “[...]escutou o povo dizer que aqui dá mais” (p. 34) e que 

luta  contra  as  adversidades  para  realizar  o  sonho  de  conseguir  dinheiro  e,  assim,  uma  vida 

melhor.  Como  as  demais  personagens,  Nhanha  tem  um  apelido  que  a  despersonaliza, 

configurando  uma  das  representações  que  constituem  o  imaginário  social  brasileiro:  a 

personagem não possui identidade para a sociedade metropolitana, representando apenas mais um 

dígito nas estatísticas que calculam o índice do desemprego nacional.

Numa segunda instância, seu papel é o da mãe e esposa que busca, pelo trabalho – 

“Ela também trabalha como homem” (p. 34) –, um médico especialista para curar a doença da 

filha: “Pobre Gá. Nós temos que ajuntar dinheiro logo pra te levar no doutor. Assim que tu sarar, 

nós  volta  pra  nossa  terra”.  (p.60).  Outro  dado  pertinente  diz  respeito  à  moralidade  da 

personagem,  que  manifesta  posicionamento  crítico  (e  preconceituoso)  sobre  a  conduta  e  os 

comportamentos dos catadores de papel: “Eu só tenho medo que o Frido fique igual aos homens 

daqui. Que ele fique homem à toa.” (p.60). Tal procedimento, na obra, torna-se relevante, pois, 

conforme afirma Lagazzi  (1988, p.  46), "  A moralidade se coloca como mais  uma forma de 

conter  o desejo do sujeito.  A comunidade  necessita  zelar  pelos  bons  costumes,  mantendo os 

indivíduos enquadrados nos padrões morais escolhidos como seguros". Educada, trabalhadeira, 

honesta, corajosa e desreificada ao assumir papel de mãe dedicada, Nhanha rouba a cena:

Estou falando com todos! Entendeu? Com todos. Cada um cuida da sua vida e deixa eu 

mais  minha  filha  em  paz.  Não  quero  saber  de  ninguém.  Se  todos  aqui  são  uns 

vagabundos, uns frouxos, uns miseráveis sem porquê, quero que se danem.  Eu sei de 

mim e da minha menina. Se não querem trabalhar, é coisa de cada um. Eu preciso de 

dinheiro. Eu vou trabalhar! Quer queiram, quer não. Entenderam? (p.68)

Em terceiro plano, Nhanha vai insinuar-se, ao referir-se ao marido, como mulher que 

tem  voz  e  não  teme  o  “sexo  forte”,  porém a  materialidade  lingüística  deixa  resvalarem  as 

emergências do poder masculino, num enunciado cuja paráfrase remonta ao conhecido “homem 

não tem medos”: “Que pouca vergonha! Teve medo de homem?” (p. 47). Em seguida, vem à 



tona,  pela  voz  da  própria  Nhanha,  a  representação  do  imaginário  social,  o  discurso 

eminentemente machista:  “Mulher de homem nunca é desfeiteada” (p. 47).

Em constante progressão, uma quarta imagem da catadora de papel, que congrega as 

anteriores, apresenta-se: para conquistar a adesão do enunciatário (o grupo/o leitor-espectador), 

ela utiliza recursos argumentativos cunhados no discurso radical da violência (outra marca do 

sistema capitalista),  já manifesta  na voz de outras personagens.  A construção do percurso de 

reivindicação e conquista de direitos ocorre pela produção de falas que revelam indignação e 

revolta contra  todos aqueles  que porventura possam dificultar  seus planos.  Ao perseguir-se a 

trajetória dessa personagem, observam-se contingências que a transportam da condição de mulher 

submissa à de uma guerrilheira urbana: 

Se alguém me roubar e roubar a Gá, eu juro por essa luz que me alumia, eu mato o 

desgraçado filho da puta. E quando digo que mato, é que mato mesmo. Assim é que tem 

que ser. Se um cabra sem jeito aporrinha a vida da gente, não adianta ficar cozinhando o 

galo, não. Porque ele vai ser sempre sacana. O negócio é aqui, no pau. Acabar com o 

cara pra sempre. Conversa de parar pra ver a vida passar é pra cara de vida à toa. Cara de 

cabeça fresca. Os que têm a peste pra atormentar sabem que papo não serve pra nada. 

Diferença se tira é de pau. Se alguém entrava a vida da Gá, eu mato. Tá jurado pra todos. 

Mas eu não paro de trabalhar. (p. 70)

Ocorre que suas falas  e  suas ações  são definidas  pela  natureza imediata  das suas 

necessidades e não por um ideal político-social: a “greve” sugerida pelos outros catadores é, para 

ela, uma ameaça. Ela prefere o “bom senso” burguês e a hierarquia inalterável do mundo e, ao 

fazer  essa opção,  compactua com as “equações pequeno-burguesas” a que se referiu  Barthes 

(2003), porque o bom-senso “tapa todas as saídas dialéticas”, definindo um mundo homogêneo 

em que os homens estariam protegidos. Ao enunciar “eu sei de mim e da minha menina”, traz 

para a arena a norma do jogo capitalista: cada um por si; ao dizer “Eu preciso de dinheiro. Eu vou 

trabalhar”, assume a representação capitalista segundo a qual o dinheiro se torna um ídolo, um 

fetiche, a mercadoria que se troca por alimento, saúde, sobrevivência, e cujo preço é o trabalho.

Ao final da peça, a partir do momento em que perde as esperanças como ser humano 

– figurativizado na filha morta –, a tragédia desperta nela uma irreconhecível força interior, que a 

faz tornar-se a voz proclamadora da resistência contra as várias formas de opressão instaladas no 

grupo (embora ainda presa ao seu problema e não ao do grupo)e, em tom de denúncia, enfrentar o 

patrão, insinuando a emergência do oprimido na cena social.:



 
Tu é que está louco de medo. Atira! Tem medo, seu puto? Então dá o dinheiro! (Pausa) 

Anda, dá a grana, ou atira! Atira! Tu me mata. E daí? Estou cagando um monte desse 

tamanho pra morrer. Já morri um cacetão de vezes, tá bom? Morri de fome, morri de 

frio, morri de medo, morri de ver a minha cria morrer. E agora chegou a tua vez. Atira! 

Atira! Anda, atira! Mas, tu não escapa. Gasta a tua verdade aqui no meu peito. Anda! 

Daí, eles te pegam e te azaram. Esta é a hora de acertar as contas. Quem tiver se danado 

mais está com a razão.  E não vai ter canhão pra mudar o resultado.  Anda, atira! 

Atira! (p. 86) (Grifos nossos)

                      

Seu discurso é retórico,  desafiador,  revestindo-se de hipérboles e de metáforas  de 

guerra, porém, nas últimas cenas, após demonstrar que também “ganha no grito” e que acredita 

ainda  haver  resquícios  de  humanidade  no  patrão,  resigna-se  e  busca,  na  reza,  na  religião,  a 

projeção de seus problemas de vida e de morte e a fuga para os problemas reais circundantes. 

Insinua-se, na cena, o papel alienador da religião pregado pelo marxismo: a religião ajudaria as 

pessoas a adaptarem-se ao “regime”.

Nhanha  representa  a  contraposição  do  sujeito  feminino  ao  estado  de  opressão, 

simbolizando, assim, a afirmação do sujeito feminino no processo de construção de sua (nova) 

identidade: embora não tenha continuidade, o discurso feminista insinuado na fala de Nhanha, 

parece querer substituir o discurso falocêntrico. A mulher Nhanha constitui-se líder pelo discurso, 

deslocando-se da simbologia da desordem para a da resistência e da desestabilização do poder 

instituído. Na condição de mãe, ela vê com o coração; na de esposa, com o bom senso; na de 

empregada eventual, como alguém que pode subverter a ordem estabelecida. 

Frido,  com 79 falas  é  a décima segunda personagem da peça e,  assim como sua 

esposa, Nhanha, representa o sonho de muitos migrantes: 

        
BERRÃO – Saiu de lá por quê?

FRIDO – Ganhava pouco. Não dava pra nada. E a gente queria vir para a cidade grande 

cuidar de arranjar um doutor pra menina. Nós foi sair no Rio. Lá a gente catou papel. (p. 

34)

Homem trabalhador – “A gente era de tratar a terra”; “Capinava. Limpava as terras”; 

Trabalho não me mete medo” (p. 34) –, também pretende (como a esposa) conseguir dinheiro 

para curar a filha e voltar “pra terra da gente” (p. 34), porém se deixa levar pelos “encantos” 

fantasiosos da cidade grande e pelo sistema opressor, o que, de certa forma, faz que ele perca de 



vista o seu principal objetivo e revele-se volúvel, covarde e vulnerável.. “Não ia fazer desfeita 

pro pessoal logo no primeiro dia aqui. Não conheço ninguém. Eles podiam arreparar” (p. 41). 

Com personalidade frágil,  a personagem funciona como um joguete na mão dos catadores de 

papel e de sua mulher e, a cada pressão desencadeada, Frido parece mudar de opinião, o que 

evidencia a sua instabilidade diante das adversidades: “Acho que a dona tem razão.”  (p. 44)

A décima terceira personagem é Gá, a filha dos migrantes Frido e Nhanha, com 50 

falas. Menina doente, figurativiza a fragilidade e a fragmentação do ser gerado pelo capitalismo. 

A maioria de suas manifestações verbais na peça são, como seu apelido, entrecortadas e carentes 

de sentido, porém os conflitos mais intensos da obra são gerados em torno dela.

A tragédia da menina (a filha de Nhanha, portadora de deficiência), anunciada desde 

o primeiro ato, e o linchamento de Coco são expostos em apenas uma cena, sem detalhes, o que 

parece simbolizar a banalização do vivido, guardando semelhança com as muitas tragédias do 

cotidiano brasileiro, que são notícias hoje, mas caem no esquecimento amanhã. Por outro lado, a 

morte  é  uma  espécie  de  dignificação/libertação  dos  miseráveis,  que  assumem  condição  de 

pessoas: vem demonstrar que os pobres não são coisas. 

De acordo com informações contidas nas didascálias, o sofrimento da mãe diante da 

morte de sua filha contribui para aproximar os componentes do grupo e aumentar a distância 

entre os catadores de papel e o poder instituído, representado por Berrão. “Os catadores, meio 

embaraçados, entreolham-se e vão lentamente se colocando entre Berrão e Nhanha” (p. 88).

No que diz respeito à bebida, funciona como um refúgio das tormentas que avassalam 

as relações estabelecidas entre eles, porém é somente nesta espécie de “catarse” – conforme se 

observa nas didascálias – que “Todos juntam-se”. É nesse momento que os catadores entram em 

processo de coletividade. “As garrafas  vão  passando de  mão em mão”.  Como a bebida  está 

relacionada a um estado de alienação, resulta no silenciamento parcial das vozes marginalizadas, 

uma vez que somente Nhanha procura manter-se sóbria, seja pelo fato de cuidar de sua filha, seja 

por não compactuar com o estado de alienação coletiva que se instaura entre os catadores. “Todos 

bebem em silêncio, menos Nhanha, que fica com Gá. Estão todos tristes e pensativos. Ficam 

muito tempo em silêncio, bebendo” (p. 39).

Não se pode afirmar, no entanto, que o grupo de catadores de papel mantenha um 

comportamento  de  união,  haja  vista  que  não  consegue pôr  em prática  o  plano  sugerido  por 

Chicão.  Ademais,  quem  “rouba  a  cena”  é  Nhanha,  que  luta  por  interesses  individuais,  em 

detrimento da coletividade, parecendo representar o homem que assimilou a ideologia capitalista 

e as condições de manutenção do sistema. Após o falecimento da filha, ela se rende, conforme 



informações contidas nas didascálias, à lógica do capitalismo, atingindo por completo a categoria 

de mercadoria descartável: “Nhanha fica parada na frente de Berrão. Olha com desconfiança para 

o dinheiro. Berrão, percebendo que já domina a situação novamente, fala agora com autoridade 

para Nhanha, comprando-a definitivamente” (p. 87).

Comparando-se as  falas,  constata-se que,  enquanto  o opressor conserva/eterniza  o 

mundo, com uma fala completa, intransitiva, teatral, mítica, os oprimidos sonham transformar o 

mundo, por meio de uma linguagem imediata, transitiva, política, que fala de sua emancipação, 

mas que não atinge a tomada de consciência política. Mas, se atrás das palavras e das histórias 

das personagens, há a palavra, as intenções e a história do autor, como afirma Bakhtin (1993), é 

precisamente  pelo  fato  de  esses  homens  e  mulheres  de  papel  encarnarem  uma  espécie  de 

proletariado bruto, ainda exterior à “revolução” (porque o regime é de exceção), que sua força de 

representação  pode  ser  destacada.  A  obra  exprime  a  condição  humilhada,  subalterna,  do 

trabalhador ainda “cego”, que se curva sob o peso da servidão que constata, mas que não tem 

coragem de enfrentar: os homens de papel ostentam sua cegueira ao público, para que este possa 

enxergar intensamente o que aqueles não vêem. 

Dialogam,  no texto analisado,  as vozes  da história,  materializadas  no discurso do 

capital  e  da  lei,  do  marxismo,  nos  motivos  psicanalíticos  freudianos,  as  representações 

imaginárias do homem explorado, as distinções de gênero, orquestrando (ou silenciando) o coro 

polifônico da exclusão,  regido pelo signo do poder.  Ocorre,  pois,  na peça,  “a politização  do 

teatro” a que se referiu Badiou (apud RYNGAERT, 1998, p. 42-3), pois o texto teatral apresenta-

se  como  “uma  resposta  a  (uma)  questão  não  formulada  do  grupo  social”  (Übersfeld,  apud 

RYNGAERT, 1998, p. 43), em histórias contadas e em silêncios, que são o efeito de sentido e a 

legitimação  das  forças  políticas  (CORTEN,  1999,  p.  37),  alcançado  na  fixação  de  conflitos 

humanos em situações históricas e na demonstração de que eles dependem delas.

Considerações finais

O  autor  fez  da  peça  um  instrumento  de  defesa  social,  apresentando  o  sistema 

econômico-social  brasileiro e exigindo de forma implícita uma reformulação dos mecanismos 

que o regem. Em outras palavras, Homens de papel teve a virtude de mostrar que a arte é social 

em dois  sentidos:  depende da ação  de fatores  do meio,  que  se  exprimem na obra  em graus 

diversos  de  sublimação,  e  produz sobre  os  indivíduos  um efeito  prático,  modificando  a  sua 

conduta e concepção do mundo, ou reforçando neles o sentimento dos valores sociais. A obra 



(re)cria uma imagem que oscila entre a marginalidade semelhante à das personagens que o autor 

representa e o heroísmo de alguém que se posta ao lado dos fracos e oprimidos, utiliza a matéria 

histórica (o real empírico) para produzir ficção, fazendo a crônica transformar-se em evocação de 

vidas humanas, ricas de ação física e verbal, dialógica, polifônica.

A  teatralidade  da  peça  está  associada  ao  processo  que  constitui  o  princípio  de 

verossimilhança. O autor sempre se denominou um “repórter de um tempo mau”, e suas obras 

tiveram a grandeza de funcionar como uma lente de máquina fotográfica, captando sem nenhuma 

maquiagem ou indumentária mais elaborada o retrato fiel de um país que não mudou. 

Não há subversão das formas tradicionais  ou uma radicalização dos procedimentos  de 

vanguarda;  tanto  que  se  reconhece  como  teatro.  A despeito  da  modernidade  da  obra,  Plínio 

Marcos priorizou as unidades de tempo, de ação e de lugar estabelecidas por Aristóteles. A ação 

está organizada em torno de uma história principal e as intrigas estão associadas ao eixo comum 

da fábula, num tempo curto, basicamente o presente. Conectada a um esquema narrativo conciso 

que possibilita ao leitor/espectador compreender a estrutura dramática inteira, com início, meio e 

fim, a ação dramática transcorre em um único lugar, num único espaço, embora sempre com 

referências ao “lá fora”. Não há indicações precisas sobre o cenário, porém o “ajuntamento” das 

personagens ocorre num único espaço. No que diz respeito à unidade de tempo, “intimamente 

ligada à ação” (PAVIS, 1999, p. 422), a peça está vinculada ao “aqui-agora” e segue um tempo 

cronológico, conforme indicações contidas nos textos. Quanto às personagens, pode-se destacar o 

número  significativo  de  nomes  curtos,  o  que  ressalta  seu  aspecto  fragmentado  e,  às  vezes, 

contraditório, vinculado aos processos de constituição identitária e às relações de poder. 

Em Homens de papel, o dramaturgo denuncia o processo de alienação do homem no 

regime  capitalista,  a  sua  redução  a  número,  mera  quantidade,  a  valor  substituível  e 

intercambiável. Essa denúncia não ocorre pelo pathos da revolta, mas na irônica e única possível 

escapatória  que  se  apresenta  ao  homem contemporâneo,  figurativizado,  ali,  em catadores  de 

papel: a alienação e a conseqüente sujeição (caminhos negativos, mas menos arriscados) a uma 

problemática concreta e historicamente precisa. Também parece haver um constante confronto 

ideológico entre vozes masculinas e femininas que se relativizam mutuamente. Disso resulta um 

jogo estratégico de ação e reação, de pergunta e de resposta, de dominação e de esquiva, de luta 

entre as personagens, num espaço em que o saber e o poder se articulam, “pois quem fala, fala de 

algum lugar, a partir de um direito reconhecido institucionalmente" (FOUCAULT, 1996). 
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