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RESUMO: 
 
De acordo com Emil Staiger, na obra Conceitos fundamentais da poética, de 1975, “qualquer 
obra autêntica participa em diferentes graus e modos dos três gêneros literários, e [...] essa 
diferença de participação vai explicar a grande multiplicidade de tipos já realizados 
historicamente” (p. 15). Este pressuposto teórico explica a conformação da prosa de Caio 
Fernando Abreu, a qual dialoga com formas e gêneros da literatura, criando uma obra híbrida 
em relação aos gêneros literários; entretanto, pelo pouco conhecimento dos leitores de sua 
obra dramática, pouco se fala desse diálogo intergenérico em sua dramaturgia, cuja 
construção forma uma espécie de teia intertextual (ou, se preferir, também autotextual, 
paratextual e arquitextual, nas definições de Gérard Genette em Palimpsestos) híbrida e 
metateatral. Por isso o presente trabalho tem como objetivo analisar a última peça de Caio 
Fernando Abreu, O homem e a mancha, escrita em 1994, a partir de seu caráter intergenérico, 
a fim de evidenciar uma poética caiofernandiana baseada no hibridismo de gêneros não 
apenas na prosa contemporânea do autor, mas também, e principalmente, na sua obra 
dramática.  
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O homem 

 

Caio Fernando Abreu nasceu em 1948, na cidade de Santiago do Boqueirão, 

Rio Grande do Sul. Estudou em Porto Alegre a partir dos quinze anos, começou faculdade de 

Letras e Artes Cênicas, não finalizando nenhuma. Participou da primeira equipe de redação d 

revista Veja, se mudando para São Paulo. Morou também no Rio, em Londres, Paris e 

Amsterdã.  

 

Seu primeiro livro de contos, Inventário do ir-remediável, foi publicado em 

1970. Nesse ano já tinha escrito seu primeiro romance, Limite branco. A maioria de sua obra 

literária é composta de textos em prosa (dois romances e dezenas de contos e crônicas). Após 

sua morte, em 1996 em decorrência do vírus HIV, foram publicadas as coletâneas dramática e 

poética de Caio Fernando Abreu.  

 

Tais textos em prosa, muitos deles bem conhecidos do público leitor, 

apresentam algumas características centrais, como o hibridismo de gênero (e muitas vezes 

relações intergenéricas), intertextualidades, metalinguagens e uma tênue distinção entre ficção 

e realidade. Talvez o maior exemplo deste último ponto seja o romance de 1990, Onde andará 

Dulce Veiga?. Nele temos os gêneros romance, poema-canção, reportagem, notícia, conto e 

crônica evidentes, além dos gêneros ensaio e diário mais camuflados. 

 

Ao longo de sua vida, Caio Fernando Abreu escreveu peças em sozinho e 

em parceria, além de fazer adaptações de romances. Entre as mais significativas estão Pode 

ser que seja sóo leiteiro lá fora, Zona contaminada, A maldição do Vale Negro e O homem e 

a mancha. Porém, percebe-se claramente que toda a sua obra é híbrida em relação aos gêneros 

literários clássicos.  

 

Meu intuito aqui é analisar a última peça do autor, O homem e a mancha, de 

1994. Nessa peça, ocorre não apenas uma livre leitura do Dom Quixote de Cervantes, como 

uma alusão à novela de cavalaria, como o uso de resumos de capítulos, aventuras errantes e 

paixões platônicas. Além disso, faz intetexto com uma série de textos literários clássicos e 

contemporâneos, em prosa e em verso. A partir desta peça, pretendo mostrar como os gêneros 
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se contaminam na escrita caiofernandiana, e como o autor, ciente do processo, se aproveita 

dele para criar um efeito metateatral.  

 

A peça 

 

Segundo relatos dos amigos e dramaturgos Luciano Alabarse e Luiz Arthur 

Nunes, Caio Fernando Abreu lia em voz alta seus contos a fim de perceber a teatralidade dos 

diálogos. Não impressiona, então, o fato de hoje entrarem em cartaz mais peças adaptadas de 

contos, crônicas e até mesmo cartas de Caio Fernando do que suas peças propriamente ditas. 

Nos últimos anos, os contos “Aqueles dois”, “Dama da noite”, “Lixo e purpurina”, 

“Anotações Sobre um Amor Urbano”, “A visita”, “O rapaz mais triste do mundo”, “Morangos 

mofados”, “Os dragões não conhecem o paraíso” entre tantos outros ganharam vida nos 

palcos.  

 

Por outro lado, as peças de Caio apresentam certo tom épico, o que também 

não impressiona, visto que Caio conhecia o teatro europeu e norte-americano do século XX, e 

não era um leigo quando escreveu suas próprias peças. Nelas encontramos, por exemplo, a 

crise dialógica e dramática apontada por Peter Szondi (2003) e o jogo metateatral. 

 

Lídia Fachin (1998, p. 103) define narratividade no teatro a partir de 

Greimas: princípio organizador de todo o discurso. O texto dramático, enquanto discurso, é 

marcadopela narratividade, em graus menor ou maior. A questão não é a narração, visto que 

esta pode existir nas ações dos personagens no palco ou pelo uso do presente do indicativo, 

mas sim pelo fato de ocorrer uma “‘contaminação’ do gênero dramático pelo gênero épico” 

(FARIA, 1998, p. 47). E não só do épico no teatro, mas uma contaminação completa entre os 

gêneros. Desta forma, percebemos os gêneros contaminando e se deixando contaminar uns 

pelos outros, tanto pelo tom do texto como de forma intergenérica.  

 

Para João Roberto de Faria, desde Aristóteles a teoria dos gêneros se alterou, mas 

manteve uma espécie de cerne de cada gênero inabalável. Mesmo com todos os 

experimentalismos formais,  

 

[...] a Lírica continua a exprimir uma voz subjetiva, a traduzir um estado de alma em 
uma linguagem dotada de poeticidade; a Épica não deixou de ser o modo imitativo 
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pelo qual uma história é contada por um narrador; e a Dramática, finalmente, é o 
gênero que, desde sempre, necessita do ator para realizar-se em sua plenitude, pois o 
seu modo de imitação, para lembrar aspalavras de Aristóteles, exige “pessoas que 
agem e obram diretamente” [...](FARIA, 1998, p. 47). 

 

Não se pode dizer por quanto tempo essas definições foram respeitadas e 

limitadas. Talvez possamos falar em obras esparsas ao longo da História da Literatura que 

mantiveram maior ou menor grau de contaminação ou pureza de determinado gênero literário. 

Na Modernidade, entretanto, os limites foram conscientemente quebrados. “A moderna 

poética, desenganada de quaisquer tentações dogmáticas e absolutistas, procurando na história 

a sua fundamentação, reabilitou o conceito de gênero literário.” (AGUIAR E SILVA, 1976, p. 

225). Temos, então, poemas com fortes traços épicos e dramáticos, peças inteiras líricas e 

romances com passagens mais subjetivas e/ou dramáticas.  

 

Emil Staiger, em 1952 na obra Grundbegriffe der Poetik(Conceitos 

fundamentais de poética), mostra a distinção entre a forma substantiva e a forma adjetiva dos 

gêneros literários. Dito de outro modo, existe a possibilidade de que marcas estilísticas de 

cada gênero existam em qualquer texto literário, sem restringi-lo a um único gênero. Assim, 

os estilos épico, dramático e lírico podem ser considerados adjetivos, enquanto a Épica, a 

Dramática e a Lírica são substantivos, pois um texto, mesmo sendo contaminado pelos três 

gêneros, apresenta características principais de um deles. “Condenando uma poética 

apriorística e anti-histórica, Staiger acentua a necessidade de a poética se apoiar firmemente 

nahistória, na tradição formal concreta e histórica da literatura, já que a essência do homem é 

a temporalidade” (AGUIAR E SILVA, 1976, p. 225). Logo, o que define uma obra não é o 

gênero no qual estáinserida (substantivo), mas o traço estilístico predominante (adjetivo). 

 

Assim, não existe uma obra puramente lírica, épica ou dramática, pois 

“qualquer obra autêntica participa em diferentes graus e modos dos três gêneros literários, e 

[...] essa diferença de participação vai explicar a grande multiplicidade de tipos já realizados 

historicamente” (STAIGER, 1975, p. 15).  

 

Mas o que fazer diante de um texto em prosa com tom dramática ou um texto 

dramático com passagem lírica? Nesse jogo, como em qualquer jogo que envolve algum 

hibridismo (ficção e realidade, ilusão teatral e quebra da ilusão, poesia e prosa etc.), importa 
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menos o gênero e mais sua funcionalidade, a maneira com a qual o texto é recebido. Nesse caso 

específico, importa menos o gênero e mais sua funcionalidade dramática, isto é, sua teatralidade. 

 

Bertolt Brecht é apontado por José Roberto Faria (1998, p. 49) 

comodramaturgo no qual é mais evidente esse hibridismo; o autor é responsável 

pelasistematização de um teatro épico, isto é, “um teatro no qual o traço estilístico fundamental 

não é o dramático, mas o narrativo”. 

 

Brecht deu a certeza de uma suposta teoria que há tempos rondava a teoria 

literária, como bem apontou Staiger: a de que a classificação dos gêneros, por mais eficiente 

que fosse, era ineficaz; e de que ela, por mais ineficaz que fosse, era necessária, pois organiza, 

de algum jeito, a literatura. 

 

Por outro lado, o dramaturgo alemão não foi o primeiro a pisar nesse solo. 

“Encontramos elementos épicos no drama bem antes doteatro de Brecht. Os mistérios da 

Idade Média, os teatros clássicos asiáticos, atémesmo os relatos no teatro clássico europeu, 

são também elementos épicosinseridos no tecido dramático da obra” (PAVIS, 2001, p. 110). 

 

Leitor de Brecht, Caio Fernando Abreu deixou sua obra dramática ser 

contaminada pela prosa, gênero com o qual teve maior intimidade. A peça em questão, O 

homem e a mancha, retrata bem essa influência e desse hibridismo. 

 

A mancha 

 

A peça é um monólogo com cinco personagens que, em uma dimensão 

onírica, são evocados primeiramente pelo personagem Ator. Após esse escolher (ou ser 

escolhido pelo) seu personagem, um recém-aposentado chamado Miguel, Quixote, Homem da 

Mancha e Cavaleiro da Triste Figura vão se revezar em forma de delírios e sonhos. Todos eles 

buscam algo: o Ator busca um personagem, Miguel busca a fuga do mundo e Carolina, 

Quixote busca aventuras e Dulcineia, Homem da Mancha busca uma mancha imaginária (ou 

não) e Triste Figura busca uma saída. Tal fragmentação de personagens revela a fragmentação 

do próprio Ator, personagem inicial, e de Miguel, personagem-eixo da peça. 
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Desde o início de O homem e a mancha, que começa com o “era uma vez”, 

marca mais evidente e popular da narração, até seu final, recursos épicos estão presentes, 

como o uso de títulos e resumos, além do Prólogo e do Epílogo, para cada cena.  

 

ATOR — Era uma vez... era uma vez... era uma vez... era uma vez... era uma vez... 
era uma vez... era uma vez. Era uma vez o quê, meu Deus? Era uma vez quem? E 
quando, e onde era uma vez? É tão difícil escolher, é tão difícil começar. [...] 
(ABREU, 2009, p. 220). 

 

Entretanto, o Prólogo e o Epílogo em O homem e a mancha não possuem as 

mesmas características desses elementos na tragédia grega, por exemplo.Enquanto lá a figura de um 

narrador é inserida a fim de marcar a narratividade, seja ele constituído de um Coro ou mesmo pelo 

diálogo entre dois personagens, aqui temos o personagem do Ator, metateatral por excelência. 

 

Nesse começo percebemos não apenas a presença do “era uma vez” como 

marca da narratividade, mas a indagação dos principais elementos do texto narrativo: o 

quê,quem, quando e onde. Ação, personagem, tempo e espaço são procurados pelo Ator, que, 

a partir de uma crise imaginativa, inicia sua crise existencial.  

 

Trata-se da exposição da crise do drama e da narrativa. O homem pós-

moderno não sabe mais contar, narrar ou viver uma história. Ela busca com grande anseio a 

uma coisa perdida, faltante, coisa essa tão frequente nos textos de Caio Fernando Abreu: 

existe sempre essa coisa ausente que atormenta seus personagens e narradores, que busca algo 

por vezes sem saber o quê. O Ator que inicia a peça é reflexo desse homem contemporâneo: 

sem identidade, sem vocação, sem rosto (personagem), ele busca por alguém perdido que 

desconhece, ou que esqueceu, ou que talvez nem exista. 

 

Além dele, todos os outros personagens, motivados pelo próprio monólogo 

em que estão inseridos, possuem discursos narrativos, diegéticos, que remontam um passado 

ou uma função descritiva, como podemos verificar nos trechos a seguir. 

 

ATOR — Era uma vez... eu. Claro, tem que ser alguma coisa que eu conheça bem. 
Eu, então. Faz quarenta anos que convivo comigo mesmo. Alguma coisa devo 
conhecer. Sim, é isso mesmo. Eu. Por que não? Afinal, eu me acho bem 
interessantezinho (ABREU, 2009, p. 221). 
MIGUEL — Finalmente chegou o grande dia. Miguel Quesada – o desventurado 
trabalhador anônimo, o solitário depressivo, o neurastêmico insuportável, o mal-



 605

amado, o zé-ninguém que nunca teve nada nesta vida além de seus loucos sonhos 
impossíveis –, Miguel Quesada está livre (ABREU, 2009, p. 223). 
HOMEM — Senhores, por mais que minhas idéias andem perturbadas, como dizem 
– e talvez tenham razão –, certamente as idéias deste autor não o estavam quando, 
para iniciar sua obra imortal, escolheu justamente a expressão “num lugar da 
Mancha”. [...] (ABREU, 2009, p. 230). 
QUIXOTE — Embora temporariamente fora de combate, por conta de um mal nos 
rins (Apalpa as cadeiras, geme.) que quase me arrancou a vida, jamais deixarei de 
pertencer à nobre ordem dos cavaleiros andantes (Altivo.) Defensor das donzelas, 
amparador das viúvas e socorredor dos órfãos e desvalidos da sorte! [...] (ABREU, 
2009, p. 231). 
TRISTE (Para a Lua.) — Cavaleiro da Branca Lua, vencido estou. Branca, branca 
Lua: a teus pés de prata deponho meus arroubos. Oh, Lua, desalmada e feiticeira... 
Tamanha surra me deste, Cavaleiro Branca Lua, que já não valho um furo sequer da 
sola das tuas negras botas. Adeus, dias de vinho e rosas (ABREU, 2009, p. 255). 

 

Percebe-se que o uso do pretérito perfeito e do estilo narrativo 

(principalmente de Miguel) comunga com a epicização da qual Peter Szondi (2003) trata. 

Além de evidente presença de características do gênero lírico, mais visível na última citação, 

na qual o lírico sobrepõe o épico, mantendo-se no dramático. Tal contaminação participado 

processo intertextual no qual a peça é produzida, visto ser uma releitura do romance de 

Cervantes. Desta forma, romance e texto dramático dialogam entre si não apenas com seus 

personagens e certos trechos citados entre aspas, mas também nas próprias características do 

gênero épico que servem como elo entre as duas escrituras. 

 

Percebe-se que não falo, ainda, de um texto intergenérico, apesar de também 

ser o caso. Trechos do romance de Cervantes e de poemas de Quintana, Pessoa, Bandeira, 

Machado e Lorca são declamados e incluídos no texto dramático, marcando o hibridismo de 

gêneros textuais, e não apenas literários. 

 

Outra diferenciação está no modo como se desenrola o enredo. Enquanto 

anarrativa permite uma multiplicidade de núcleos narrativos desdobráveis em muitos 

episódios, o drama se concentra em uma ação nuclear, circunscrita a poucos episódios 

(PASCOLATI, 2009,p. 96). Assim, temos em O homem e a mancha uma peça cujo caráter é 

misto, híbrido dedramática com épica. Enquanto a primeira possui, essencialmente, cenas 

escritas uma emfunção da outra, na segunda temos cada cena independente, sem 

encadeamento. Na peça deCaio, ao mesmo tempo em que temos cenas em forma de 

monólogos aparentementeindependentes, temos uma linearidade composta por fragmentos. A 

obra de Caio Fernando Abreu tem como traço formal a construçãode um texto baseado em 

encaixes de outros, cujos sentidos são modificados ou intensificados.Dito de outra forma, os 
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fragmentos fazem parte da mesma história, que se desdobra em personagens, espaços e 

épocas. 

 

Em um movimento similar, a lírica adentra na peça em vários momentos, 

fazendo emergir um estado da alma que, se não fosse o personagem, soaria como uma espécie 

de eu lírico no texto. Interessante ressaltar que o curioso é a lírica, “a menos social das artes” 

contaminar o teatro, “a mais social de todas” (BENTLEY, 1969, p. 114). A mistura do 

primitiva com o final (HUGO, 1988), o eu e o tu que escreve Jakobson. 

 

[...] Perdoai-me todos, se a alguns fiz mal. É que fugiu-se-me a razão, dizem, por 
longo tempo, e só me torna agora. Tarde demais, pois a morte já anunciou sua 
chegada. Que louco sonho ou pesadelo foi a minha vida, a tua vida, as nossas vidas. 
Ah, somos todos inocentes nesta barca da Medusa a navegar insânias. E eu de nada 
me arrependo (ABREU, 2009, p. 256). 

 

 Anatol Rosenfeld classifica o lirismo como o instante textual no qual 

uma voz central, geralmente o eu, exprime o próprio estado da alma (ROSENFELD, 1990). 

Em O homem e a mancha, há várias passagens nas quais a emoção comanda a descrição, isto 

é, trechos que “contém em si uma grande poeticidade” (PAVIS, 2001, p. 294). Tal recurso 

gera inúmeros efeitos no espectador, inclusive o pensamento de que o teatro está sendo 

repensado naquele momento, pois o drama, ou seja, a ação, está sendo quebrada para dar 

espaço à emoção. 

 

Em vários outros momentos os personagens deixam-se guiar pelo subjetivo, 

falando sobre o amor e sobre a morte: “MIGUEL — Tu foste a única pessoa que poderia ter 

emprestado alguma cor à minha vida em sépia” (ABREU, 2009, p. 233). 

  

Da mesma forma, a intertextualidade com poetas deixa emergir um tom 

lírico ao drama, como nos exemplos a seguir. 

 

QUIXOTE - Dulcinéia, minha estrela da manhã (Recita Manuel Bandeira.) “Pura ou 
degradada até a última baixeza eu quero a estrela da manhã!” 
[...] 
MIGUEL (Citando Machado de Assis.) — Carolina! “Querida, ao pé do leito 
derradeiro!” 
[...] 
ATOR (Citando Oswald de Andrade.) — “Ah o amor, o amor, o amor: eu quero 
porque quero da vida!” (ABREU, 2009, p. 254-5). 
 
QUIXOTE – Ah aleives, urdiduras, tramas vis! Novamente a negra falange 
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dos devotos de Lúcifer intenta confundir-me com sua astúcia maligna! Pois 
saibam que não os temo, demônios! (Caminha hierático para a boca de cena 
e declama Mario Quintana.): 

“Vinde, corvos, chacais, ladrões de estrada! 
Ah! Desta mão avaramente adunca! 
Ninguém há de arrancar-me a luz sagrada!” (ABREU, 2009, p. 229). 

 
MIGUEL (Para o manequim.) — [...] Que horror, que lindo encontrarcontigo todas 
as manhãs de todos estes dias de todos estes anos, Carolina(Trágico.) Ai de mim, 
platônico e patético! (Sofrendo muito, geme unsversos de Fernando Pessoa/Álvaro 
de Campos, com leve sotaque lusitano.):“Serei sempre o que esperou que lhe 
abrissem a porta ao pé de uma paredesem porta, 

 
E cantou a cantiga do Infinito numa capoeira, 
E ouviu a voz de Deus num poço tapado.” (ABREU, 2009, p. 234). 

 

E ainda: 

 

[...] (Recita García Lorca, num último alento:) 
“Si muero, 
deja del balcónabierto. 
El niño come naranjas. 
(Desde mi balcónloveo.) 
El segador siegael trigo. 
(Desde mi balcónlosiento.) 
Si muero, 
deja del balcónabierto!” 
 
Com um esforço derradeiro, TRISTE joga a rosa para a platéia. Leva a mão 
ao peito, geme (ABREU, 2009, p. 256-7). 

  

Nesses breves exemplos fica claroo proposto: a peça O homem e a mancha 

apresenta uma espécie de poética híbrida de gêneros em menor ou maior escala ligada 

diretamente aos recursos intertextuais empregados. Não será sábio dizer que um se origina do 

outro. O processo de via dupla torna, como todo corpo híbrido, a difícil, quiçá impossível, 

divisão. Grosso modo, podemos averir que tal poética se estende por toda a obra de Caio 

Fernando Abreu, visto termos vários exemplos de contos e crônicas contaminados pela Lírica 

e pelo Drama. Resta a verificar se esse hibridismo nasce como ponto principal da poética 

caiofernandiana ou se ele é resultado de outros eixos frequentes, como a própria 

intertextualidade já citada, o apelo à memória (que torna sua literatura autoficcional)e a 

metalinguagem (pois os três movimentos — hibridismo, intertextualidade e autoficção — 

incluem a obra em um campo metalinguístico, além de metateatral, quando nos referimos ao 

teatro). Independente da resposta, basta-nos por enquanto a seguinte afirmação: o teatro, 

mesmo ignorado em grande parte dos estudos acadêmicos e cursos de graduação em Letras, 

permanece presente na literatura contemporânea. Forte. Bravo. Belo. Como um cavalo novo. 
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