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 CRISTOVÃO TEZZA, DE LEITOR A AUTOR-CRÍTICO 

Cesar Garcia Lima (FAPERJ/ UFF) 

Resumo: Ao discutir seu próprio ethos literário em O espírito da prosa, Cristovão Tezza (2012) 

transita no espaço ambíguo da autobiografia. Em tom ensaístico, o escritor catarinense faz da crise 

um mote de produção para expor sua trajetória como leitor e autor, mediado pelo tom de professor 

universitário, exercido durante muitos anos. Ao mapear as leituras da juventude, o escritor 

percorre a gênese de sua formação teórica e literária desde o primeiro contato com os textos do 

teórico russo Mikhail Bakhtin, citado por ele como “referência essencial”, cujas pesquisas são 

discutidas em vários momentos da obra, fazendo dele um fio condutor de conceitos. À medida 

que escreve, Tezza avalia o estatuto do texto apresentado, cujo subtítulo é “uma autobiografia 

literária”, percorrendo os impasses de quem tenta superar suas influências e flertar com a 

autoficção, promovendo uma escrita de si contemporânea. Tezza define-se como prosador e 

problematiza sua relação com o real, empreendendo sua própria investigação sobre o conceito de 

literatura. No embate consigo mesmo e com o leitor, o escritor especula um hibridismo com a 

prosa romanesca, dialogando outra vez com Bakthin. É possível verificar nisso uma alimentada 

rivalidade entre o narrador e o texto, que buscaria assim sua própria autonomia, em uma realização 

de ideal formalista. Ao narrar a trajetória de sua formação, que inclui o interesse pelo teatro e pela 

cultura de massas, Tezza lança um olhar iconoclasta sobre o assimilado e questiona seu próprio 

processo de escrita, suas aspirações a Dostoiévsky tupiniquim ou contista à la Machado de Assis 

– o espelhamento também prevalece quando estão em pauta as referências criativas. É justamente 

na explicitação do insucesso de algumas tentativas ficcionais que está baseado o processo de 

construção de texto de Tezza, percorrendo o eixo de leitor a autor-crítico.  

Palavras-chave: Autobiografia. Autoficção. Crítica. Prosa. Formalismo. 

 

O prosador fala pelos outros; o poeta fala por si. Este é um dos contrastes 

abordados por Cristovão Tezza em O espírito da prosa (2012), um intenso diálogo com 
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a literatura e a teoria engendrado a partir desta última, levado para o rés-do-chão da 

experiência cotidiana e referendado por uma erudição de leitor obstinado. Em uma 

contemporaneidade em que os limites dos gêneros literários confundem-se e entrelaçam-

se, Tezza atualiza as diferenças entre prosa e poesia valendo-se de argumentos teóricos e 

do impacto que a leitura de autores tão díspares quanto Monteiro Lobato, Proust e 

Dostoiévsky, entre outros, provocaram em sua trajetória de leitor e autor.    

A pretensão de Tezza, nomeada com certa modéstia como “didática pedestre”, não 

é ser professoral, ainda que recorra às referências teóricas praticamente em todo o texto, 

enfrentando-as sem reverência. Ele constrói seu depoimento como um formalista 

obcecado pela definição dos traços diferenciadores entre o literário e o não literário, 

voltando-se para a própria composição, em retroalimentação teórica e criativa. Em seu 

longo ensaio, à maneira de um ajuste de contas com suas influências, ele procura, digamos 

assim, “corrigir” o rumo de algumas abordagens acadêmicas sobre as teorias de Bakthin, 

uma espécie de teórico-guia de sua narrativa. Tezza distingue, por exemplo, dialogismo 

(inerente a toda produção da linguagem) e plurilinguismo (categoria literária que se 

aproveita dos diálogos do cotidiano), enquanto inventaria sua multifacetada formação 

desde os tempos de criança, influenciado pela cultura de massas, quando já brincava de 

autor. O autor/ narrador/ protagonista questiona em muitos momentos a veracidade de 

tudo o que está sendo rememorado, refletindo sobre sua atividade artística como nascida 

do “simulacro da realidade”. 

Minha arte, se posso dizer assim, nasceu como construto de objetos que 
imitavam diretamente o mundo real, que, nesse simulacro, podia ser 
controlado. Não quaisquer objetos, mas objetos que, por alguma razão 
hoje irrecuperável pela memória, se revestiam de prestígio: livros e 
câmeras de TV. Não era a imaginação que se movia, mas a hipnose 
concreta por objetos reais. (TEZZA, 2012, p. 35). 

Tezza mapeia seus anos de formação e suas leituras e primeiros textos ficcionais, 

assim como a entrada e abandono do mundo acadêmico, ao qual se refere ironicamente 

como ordem religiosa, no qual viveu o claustro. É, portanto, como recém-liberto de um 

sistema que o autor catarinense apresenta sua própria visão da Literatura e inclina-se sobre 

sua própria escrita, com alguma crueza que não poupa as incertezas da juventude.  

Ao promover um ensaio sobre si mesmo, ele retrata-se como um leitor voraz que 

revê suas mazelas e acertos em uma trajetória de romancista na qual o sucesso editorial 

surge como um acaso improvável, inventariando sua trajetória com autocrítica não 
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condescendente. O questionamento da motivação do que leva alguém a escrever, 

problema central no livro, contamina tudo o que Tezza comenta a respeito da publicação, 

incluindo uma entrevista de divulgação no canal de divulgação da editora Record no You 

Tube (https://www.youtube.com/watch?v=UIxvHkSt6PY). A pesquisadora argentina 

Leonor Arfuch (apud Klinger, 2012, p.40) destaca que o espaço midiático 

contemporâneo, “sobretudo através da entrevista – voz e corpo “ao vivo” – oferece uma 

prova irrefutável da existência e da insistência do autor ‘real’, que deixa seu traço na 

escrita, mas que também não quer renunciar sua supremacia”. Na referida entrevista no 

You Tube, Tezza afirma que O espírito da prosa “é o livro mais visceral que escrevi, um 

mergulho nos meus livros fracassados”, confessando que nunca foi precoce e que, em 

retrospecto, se considerava um “escritor problemático, que não escrevia com facilidade”. 

Percebe-se que, realizada com o intuito de funcionar como um vídeo promocional sobre 

a publicação do livro, a entrevista é convertida em comentário crítico do autor acerca de 

seu próprio trabalho, aproximando público e autor e prescindindo da mediação dos meios 

convencionais de comunicação como jornal, revista, rádio ou TV. Desta maneira, o 

exercício autocrítico não se encerrou na experiência de edição do livro, estendendo-se à 

avaliação do escritor sobre o processo de organização da obra, como um paradiscurso.  

A autoavaliação é uma constante e o narrador-autor de O espírito da prosa 

empreende sobretudo uma revisão de seu próprio rumo teórico nas Letras, revelando seu 

pathos obsessivo por algumas propostas de Bakthin, usando-as como pretexto para fazer 

de sua própria biografia o objeto da investigação. Neste terreno em que discute teoria, 

crítica e autoria, Tezza adota um tom irônico que questiona a própria linguagem 

acadêmica, embora admita existir nisso um pouco de “ingratidão”. Ou seja, da mais 

distante discussão sobre a linguagem o autor recupera seu estatuto dramático, em trama 

na qual, em uma abordagem psicanalítica, seria possível pensar em Bakthin como o 

substituto do pai que o autor perdeu na primeira infância. Tezza persegue as motivações 

pelas quais se tornou um improvável escritor bem-sucedido, que pôde se dar ao luxo de 

dedicar-se integralmente à ficção, prescindindo do estafante cotidiano acadêmico que 

exerceu durante anos. Nada é tão simples ou tão complexo que não possa ser 

desconstruído por ele, que investe no rigor terminológico para negá-lo logo em seguida, 

com o argumento que a linguagem não tem proprietários exclusivos. 

 Faço essa breve retomada dos conceitos, tais como os li e aprendi, 
apenas para voltar ao ponto que me interessa; aquilo em que eu me 
concentrava meu olhar era a percepção do conceito de poesia e de prosa 
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como perspectivas substancialmente distintas de relação com a 
linguagem, não assumida no seu quadro tradicional, estritamente 
técnico e abstrato (versos, rimas, metro X conversa fiada cotidiana) 
(TEZZA, 2012,  p. 22- 23). 

No terreno da escrita íntima, O espírito da prosa pode ser lido como um diário 

crítico em que o autor procura uma definição da própria escrita, buscando perscrutar seu 

ethos como autor e como leitor. Desse amplo painel emerge um texto híbrido 

profundamente ensaístico, também desdobrável como um manual em que dialoga com a 

autoficção pelo artifício da dúvida. Ou seja: o narrado é absolvido de possíveis erros 

porque tem o álibi de ter sido traído pela memória. Com o subtítulo “uma autobiografia 

literária”, o livro em questão compõe um extenso painel no qual a criação literária é o 

pano de fundo e as referências teóricas da carreira acadêmica são revistas para descortinar 

a própria identidade do autor. O metatexto, assim, remete à escrita de si da Antiguidade, 

estudada por Foucault, que refletia um cuidado de si. Desta maneira, como afirma Arfuch 

(apud Klinger, 2012, p.40), ambientada na sociedade midiática contemporânea, essa 

escrita de si e outras formas não escritas midiáticas de falar de si são orientadas para 

causar um efeito de autenticidade ou efeito de real”. Conforme este raciocínio, “a 

preeminência do vivencial se dá com a obsessão da certificação, do testemunho, do 

“tempo real” [...].  No caso de Tezza, não existe preocupação em distinguir os limites de 

seu texto com o ficcional, ao contrário, ele destaca esta estratégia. 

Nessa guerra de linguagens, percebe-se desde já que um não romance 
pode conter partes romanescas, e um romance pode conter partes de não 
romance, para colocar as coisas de forma simples. (Bem, o romance é 
obrigado a conter partes de não romance; ele se alimenta delas. O horror 
do bom poeta aos lugares-comuns da linguagem nunca é totalmente 
partilhado pelo bom prosador, cujo ponto de partida de sua experiência 
romanesca é exatamente o lugar-comum. (TEZZA, 2012, p. 16) 

O trecho citado é apenas uma evidência de que Mikhail Bakhtin é uma “referência 

essencial” de Cristovão Tezza, como ele próprio explicita a partir do segundo capítulo do 

livro, no qual detalha como o autor russo refletia sobre  a prosa romanesca como uma 

linguagem fechada e afastada da vida, com a qual não se funde, sendo, sobretudo, 

representação. Tezza define, a partir daí, a performance como um gesto estético que é 

também gesto de vida, dizendo que “na performance, acaba a literatura; toda performance 

é um panfleto (no sentido de que o narrador e autor, para usar duas imagens da literatura, 

são a mesma pessoa)”. (TEZZA, 2012, p. 13). 
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Ora, a frase de abertura do livro de Tezza é justamente: “Este não é um trabalho 

acadêmico” – sendo que, ao longo da narrativa, o que se lê é um ajuste de contas com o 

formato acadêmico em que as referências científicas norteiam a pesquisa. Como o criador 

que se liberta de seus mestres, no entanto, a obra é articulada como uma espécie de 

memorial de Tezza em que são listadas suas afinidades eletivas do período universitário, 

com o professor e pesquisador levando, enfim, sua fala para primeiro plano, e mapeando 

as leituras universitárias desde os tempos de estudante de Letras nos anos 1980.  Sendo 

assim, o autor redimensiona a trajetória de professor da Faculdade de Letras da 

Universidade Federal do Paraná, como se submetesse, finalmente, seu próprio gosto a um 

critério baseado em sua subjetividade. Se por um lado Tezza lembra Roland Barthes 

quando o cita dizendo que o verbo escrever para ele se tornou intransitivo, ao longo de 

sua narrativa contradiz o autor francês que apregoou a morte do autor: o que Tezza faz é 

mostrar as diversas facetas de um autor que pode ser, inclusive, ele mesmo. Vimos aqui 

uma confluência com Michel Foucault: 

O autor – ou o que tentei descrever como a função autor – é com certeza 
apenas uma das especificações possíveis da função sujeito. 
Especificação possível, ou necessária? Olhando para as modificações 
históricas ocorridas, não parece indispensável, longe disso, que a 
função autor permaneça constante na sua forma, na sua complexidade 
e mesmo na sua existência. Podemos imaginar uma cultura em que os 
discursos circulassem e fossem recebidos sem que a função autor jamais 
aparecesse. Todos os discursos, qualquer que fosse o estatuto, a sua 
forma, o seu valor, e qualquer que fosse o tratamento que se lhes desse, 
desenrolar-se-iam no anonimato do murmúrio. (FOUCAULT, 1992, p. 
70). 

Autoficção e seus antecedentes 

Em Mutações da literatura no século XXI (2016), Leyla Perrone-Moisés elogia a 

criação do termo autofiction pelo crítico e romancista francês Serge Doubrovsky na 

quarta do livro dele intitulado Le fils (1977) Perrone-Moisés observa que autofiction 

substituiu com eficiência perífrases anteriormente utilizadas como “biografia 

romanceada”, “ficção autobiográfica” ou “romance inspirado em fatos reais”. Em seu 

livro de ensaios, ela dedica um capítulo inteiro à questão (“A autoficção e os limites do 

eu”), investigando seus antecedentes: 

A autoficção pertence a uma longa e respeitável tradição. Em sua 
obra Os ensaios (1580), Montaigne advertia o leitor; “Sou eu 

mesmo a matéria de meu livro”. Em As confissões (1765), 
Rousseau declarava logo de início: “Quero mostrar aos meus 
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semelhantes um homem em toda a verdade de sua natureza, e esse 
homem serei eu”. Em Confissões de um comedor de ópio (1821), 
Thomas De Quincey apresenta o livro como “o registro de um 
notável período de minha vida”. E assim por diante, pelos séculos 
seguintes. Portanto, a autoficção não é um gênero novo, apenas a 
variante moderna de um gênero antigo. E, finalmente, a 
autoficção não substitui o romance na terceira pessoa, que 
continua sendo mais praticado do que ela. (PERRONE-MOISÉS, 
2016, p. 206). 

Ainda que identifique esses relatos autobiográficos do passado como precursores 

da autoficção, Perrone-Moisés (2016, p. 204) observa que esse tipo de narrativa ganha 

impulso na França nos anos 1980 sem, no entanto, adotar o caráter de autobiografia, 

porque não percorrem a vida inteira do autor, mas apenas alguns momentos importantes 

desta, dando destaque, em geral, ao caráter narcisista desses textos, muitas vezes 

relacionado ao sensacionalismo televisivo. A autora, no entanto, distingue que o termo é 

suficientemente vasto para incluir tanto relatos despudorados como A vida sexual de 

Catherine M. (2001), de Catherine Millet, quanto as últimas obras de autores do nouveau 

roman como Infância (1983), de Nathalie Sarraute, Le mirroir qui revient (1985), de 

Allain Robbe-Grillet ou O amante (1984), de Marguerite Duras. Mais recentemente, 

Perrone-Moisés se detém na análise dos livros autoficcionais do autor norueguês Karl 

Ove Knausgård, best-seller desde que adotou sua própria vida como mote literário. 

No caso de Tezza, é desafiador perceber como o autor desdobrou sua 

autobiografia mais ou menos fiel ao real, em pelo menos três momentos importantes. 

Antes de O espírito da prosa, em O filho eterno (2007), ele escreveu sobre a convivência 

com o filho portador de Síndrome de Down, em um exercício de autoficção muito bem 

recebido tanto em termos de crítica quanto de público. Em O professor (2014), Tezza 

ficcionalizou a vida de um professor universitário. Assim, Tezza compartimentalizou 

períodos de sua vida em obras literárias distintas, em tomos escritos em períodos e estilos 

diferentes, que transitam no limite da autoficção, em que o personagem e ambiente são 

próximos à sua própria persona e história, mas não obrigatoriamente documentais. 

Ao aprofundar sua análise sobre a crítica literária atual em O espírito da prosa, 

Tezza identifica a tendência contemporânea a ver a grande literatura como irmã gêmea 

da arte conceitual, com seu “horror de conteúdos”, como ele mesmo diz: “No conceito, 

tudo é objeto. Seres intercambiáveis, não estamos mais em lugar algum. Há quem ache 
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isso interessante. Uma espécie de militarização da arte – soldados têm funções, não 

personalidade”. (TEZZA, 2012, p. 15).  

Se esse afastamento da arte conceitual sugere um autor em busca das referências 

clássicas, a admissão da televisão como uma de suas primeiras influências criativas de 

infância situa Tezza como alguém que vai além da literatura canônica mundial e expande 

seu mundo através do olhar da indústria cultural e das referências pop. Ao mesmo tempo 

que define seu livro como “um texto pessoal de formação” (p. 23), discutindo a noção de 

escrita ao longo da História e a ideia relativamente recente de Literatura, Tezza, o autor 

em busca de si mesmo, conta que começou a escrever copiando formas de livros feitos de 

papel ofício cortado em quatro partes e costurados com linha, nos quais escrevia histórias 

copiadas dos seriados da TV preto e branco que ele assistia na casa de Curitiba, para onde 

a família tinha se mudado depois da morte do pai em um acidente de automóvel. 

Entre escritores é comum o depoimento que o narrador ou personagem muitas 

vezes busca sua própria autonomia enquanto o texto é escrito, como se o autor fosse um 

médium ou canal de expressão de outras vozes. A partir disso é possível pensar em O 

espírito da prosa como um discurso que ganha a autonomia de seu autor, prestando-se à 

leitura teórica, do estudante, do poeta ou romancista que se interessa pelos próprios 

critérios de sua criação. Tezza reverencia e rompe com seu próprio mentor Mikhail 

Bakthin, que surgiu entre os formalistas russos e dentre eles distinguiu sua original 

trajetória. Assim, o autor catarinense apresenta um tipo de livro que transcende sua 

própria definição de autobiografia literária e se aproxima da perspectiva de Maurice 

Blanchot em O livro por vir, ao referir-se ao diário íntimo e às narrativas.   

Escreve-se para salvar a escrita, para salvar sua vida pela escrita, para 
salvar seu pequeno eu (as desforras que se tiram contra os outros, as 
maldades que se destilam) ou para salvar seu grande eu, dando-lhe um 
pouco de ar, então se escreve para não se perder na pobreza dos dias ou, 
como Virginia Woolf, como Delacroix, para não se perder naquela 
prova que é a arte, que é a exigência sem limite da arte. (BLANCHOT, 
2005, p. 274). 

Ao fazer uma defesa extremada do discurso, O espírito da prosa é também diário 

íntimo convertido em desabafo pedagógico, debate criativo e testemunho de um professor 

em conflito com seus planos de aula, tornando-se por isso muito mais abrangente do que 

seu projeto e muito além dos limites de uma autobiografia. Tal autobiografia desdobrada 

parece ainda distante de ser esgotada pela ambiciosa criatividade de Cristovão Tezza, um 
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dos autores brasileiros contemporâneos de maior originalidade e que consegue atravessar 

o mar da teoria sem se deixar constranger pelos mestres como Mikhail Bakhtin. 
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