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Resumo: O presente trabalho aborda a questão do silêncio na obra de João Anzanello 
Carrascoza, considerado um dos expoentes da nova geração de escritores brasileiros, a partir da 
leitura sucinta de O volume do silêncio. O livro de contos, selecionados por Nelson Oliveira, 
lançado em 2006 pela editora Cosac Naify, é um balanço da produção contística do autor que 
pode ter os escritos lidos por um viés realista, mas que não um realismo mimético, cheio de 
certezas e de noções de totalidade. De acordo com o professor Karl Erik Schollhammer, 
atualmente há dois estilos literários em que se pode observar uma tendência realista 
contemporânea. No primeiro estilo, autores atuariam em uma perspectiva de “reinvenção” do 

Realismo, na busca de se refazer a relação de responsabilidade com os problemas sociais 
contemporâneos. No segundo, onde Carrascoza se encaixaria, uma literatura mais próxima do 
cotidiano, autobiográfica, usando do cerne da vida ordinária em seus pequeníssimos detalhes. 
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João Luís Anzanello Carrascoza é um dos expoentes da nova geração de 

escritores brasileiros. Nascido em 1962, o contista, romancista, redator publicitário e 

professor universitário, passou sua infância em Cravinhos, interior paulista, e aos 17 

anos mudou-se para São Paulo onde ingressou, em 1980, no curso de publicidade e 

propaganda da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo 
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(ECA/USP). Entre 1994 e 2003 obteve os títulos de mestre e doutor em Ciências da 

Comunicação e em 2004 titulou-se pós doutor pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro.  

Carrascoza é autor de obras significativas em nossa atual literatura. Seus 

escritos despertaram a atenção de grandes escritores, como Raduan Nassar e foram 

muito bem recebidos pela crítica contemporânea. O Vaso azul (1998), Aquela água toda 

(2012) e Aos 7 e aos 40 (2013), são alguns títulos que lhe garantiram destaque na 

produção literária brasileira. Já conquistou alguns prêmios importantes, sua mais recente 

conquista foi em 2015, Prêmio Jabuti, segundo lugar, com o seu segundo romance 

Caderno de um ausente (2014). 

O autor, que tem Drummond, Bandeira e João Cabral como grandes referências 

- poetas que relê com frequência – toma, sobretudo, a premissa de Carlos Drummond de 

Andrade (1902 - 1987), segundo a qual a vida cotidiana contém "reservas colossais de 

poesia"3, como ponto de partida para a criação literária. São textos com frases 

marcantes, espontaneamente elaboradas, com palavras bem pensadas. 

Na simplicidade de seus textos, encontramos observações profundas sobre a 

vida, em temas como infância amor e morte. Porém, o terreno comumente eleito por 

João é o cotidiano, em geral ao redor do núcleo familiar. Ao se ater às relações, 

familiares e/ou fraternas, sobretudo do universo da vida pequeno-burguesa, o autor cria 

histórias que desejam recuperar do esquecimento um conjunto diverso de experiências 

simples, cotidianas, às quais normalmente não damos atenção.  

No livro Ficção Brasileira Contemporânea (2011), o professor Karl Erick 

Schollhammer nos fala de um retorno do realismo na literatura contemporânea. 

Carrascoza é um dos autores da contemporaneidade que podem ter os escritos lidos por 

um viés realista, mas que não têm nada a ver com um realismo mimético, cheio de 

certezas e de noções de totalidade.  

Ao longo do século XX, o realismo retornou sob diferentes formas, definidas, 

sobretudo, pela diferença que estabeleciam com o realismo clássico, mimético, do 

século XIX, que preconizava a necessidade de o artista não idealizar o real, mas fazer 

somente um retrato fiel do que observava na sociedade. Contudo, esse “novo realismo”, 

segundo o professor, se manifestaria pelo desejo de relacionar a literatura e a arte com a 
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realidade social e cultural da qual emerge, colocando essa realidade esteticamente 

dentro da obra. 

Schollhammer (2011) aponta dois estilos literários em que se pode observar 

essa tendência realista contemporânea. No primeiro estilo, autores atuariam em uma 

perspectiva de “reinvenção” do Realismo, na busca de se refazer a relação de 

responsabilidade com os problemas sociais contemporâneos, ainda na herança do 

Neorrealismo. Dentre esses autores se destacariam Marçal Aquino e Marcelino Freire. 

No segundo, uma literatura mais próxima do cotidiano, autobiográfica, usando do cerne 

da vida ordinária em seus pequeníssimos detalhes. Carrascoza se encaixaria neste 

segundo estilo. Junto com ele encontraríamos também autores como Adriana Lisboa e 

Rubens Figueiredo.  

No entanto, vale ressaltar que essa não é uma divisão redutora, já que a 

literatura que hoje trata dos problemas sociais não elimina o pessoal e o íntimo, não 

enfatiza apenas a realidade exterior: “o escritor que opta por ressaltar a experiência 

subjetiva, não ignora a turbulência do contexto social e histórico.” 

(SCHOLLHAMMER, 2011, p. 15-16) 

Ao nos debruçarmos sobre os contos de João Carrascoza, podemos ver que um 

fio sutil de poesia perpassa os seus escritos. Em entrevista, Carrascoza afirmou que o 

existir seria muito pobre se não tivéssemos um olhar atento para os descobrimentos 

inesperados que a poesia proporciona.4 

Em “Verso e prosa”, texto do livro Signos em rotação (2012), Octavio Paz nos 

fala sobre a distinção de prosa e poesia. Para ele a linguagem advém do ritmo, ou pelo 

menos todo o ritmo prefigura ou implica uma linguagem. “todas as expressões verbais 

são ritmos, sem exclusão da forma, mais abstratas ou didáticas da prosa. (...) o ritmo se 

dá espontaneamente em toda a forma verbal, mas só no poema se manifesta 

plenamente.” (PAZ, 2012, p. 11) A condição do poema seria o ritmo, mas para prosa o 

ritmo não é essencial.  

A prosa é um gênero tardio, filho da desconfiança do pensamento ante 
as tendências naturais do idioma. A poesia pertence a todas as épocas: 
é a forma natural de expressão dos homens. Não há povos sem poesia, 
mas existem os que não têm prosa. Portanto, pode-se dizer que a prosa 
não é uma forma de expressão inerente à sociedade, ao passo que é 
inconcebível a existência de uma sociedade sem canções, mitos ou 
outras expressões poéticas. A poesia ignora o progresso ou a evolução, 
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e suas origens e seu fim se confundem com os da linguagem. A prosa, 
que é primordialmente um instrumento de crítica e análise, exige uma 
lenta maturação e só se produz após uma longa série de esforços 
tendentes a dominar a fala. Seu avanço se mede pelo grau de domínio 
do pensamento. (IDEM, p. 12) 

 

Nesse contexto, no mais profundo da prosa de Carrascoza circula 

delicadamente uma invisível corrente rítmica. O autor procura aproximar sua prosa à 

poesia, com a construção de belas imagens e a utilização de metáforas, e, assim, 

dissecar sentimentos que surgem em qualquer momento da vida.  

Seus textos tematizam a vida miúda, retratam cenas cotidianas, sentimentos e 

emoções das personagens, de uma forma muito particular. O autor possui uma escrita 

forte e atraente; tramas aparentemente corriqueiras surpreendem o leitor com uma cor, 

um detalhe ou uma entonação única e diferenciada. 

Perguntado sobre como nasce sua prosa poética e como é a sua relação com as 

palavras, para transformar a ideia bruta em um texto, o autor de Caderno de um ausente 

(2014) responde: “o silêncio é a linguagem perfeita e, sendo assim, a palavra é uma 

espécie de redução, um degrau abaixo do silêncio. Então, sempre me senti desafiado a 

procurar as palavras que, combinadas, aglutinadas ou justapostas pudessem chegar, o 

mais próximo, do que só pode ser expresso pelos não-ditos.”
 5  

Em entrevista, à Agência Riff, o autor afirma que quanto mais silêncio, mais 

clara, será a sua voz, ou o grito de alguém que ela deve levar. “Quando queremos ouvir 

tudo ao nosso redor, ficamos em silêncio. Quando estamos perdidos, a primeira coisa 

que fazemos é desligar o rádio. Para escrever, é preciso primeiro ligar o silêncio dentro 

de nós. (...) O silêncio diz o que eu sou. As palavras, o que eu posso ou não ser.”
 6  

De acordo com Maurice Blanchot (2011), escrever é nomear o silêncio. O 

silêncio é significativo, afirmativo, fundante, é o espaço que pelo que não diz acaba 

também por dizê-lo. Em A parte do fogo (2011), no capítulo, intitulado “O mito de 

Mallarmé”, Blanchot, falando sobre como o silêncio obcecou Mallarmé, nos diz que “o 

silêncio só tem tanta dignidade porque é o mais alto grau dessa ausência que é toda a 

virtude de falar (que por sua vez é o nosso poder de dar um sentido, de nos separar das 

coisas para significá-las). (BLANCHOT, 2011, p. 42) E fundamentando-se no poeta 
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conclui: “com palavras pode-se fazer silêncio. Pois a palavra pode também se tornar vã 

e dar, por sua própria presença, a impressão de sua falta”. (IDEM, p. 43) 

Com efeito, o silêncio é o lugar onde João Anzanello Carracoza encontra sua 

criatividade. O autor “faz uso” dele para produzir os seus escritos ou, parafraseando o 

poeta Manoel de Barros7, usa a palavra para compor seus silêncios. Contudo, podemos 

dizer que mais do que apenas um “recurso particular”, o silêncio é importante para nos 

ajudar a entender sua obra. Isso sim é para nós o mais significativo. É como se esse 

silêncio por ele experienciado transbordasse e estivesse diluído em sua prosa, pois é 

tema recorrente em sua ficção.  

Em O volume do silêncio (2006), Carrascoza compõe textos com uma 

linguagem delicada e contida, que extrai iluminações das experiências da vida comum, 

para elaborar uma “narrativa social calcada no sublime”. (OLIVEIRA, 2006, p. 207) O 

livro é o balanço de sua produção contística.  

Os dezessete contos do livro, selecionados por Nelson de Oliveira (2006), nos 

permitem um interessante voo sobre a trajetória do autor, evidenciando o processo de 

depuração estilística a que se submeteu. Reúne narrativas publicadas originalmente em 

antologias e nos seus primeiros livros, além de um texto inédito. Pela antologia, o 

contista foi indicado ao reconhecido prêmio Jabuti em 2007 como melhor livro de 

contos e crônicas.  

Os textos dessa obra estão ligados entre si pela temática do silêncio. De fato, 

todos os contos possuem uma quietude, uma unidade daquilo que é claramente dito, 

mas, sobretudo, do que não é dito; do que emudece ao mesmo tempo em que 

transborda. E é justamente nesse transbordar que se encontram a amplitude a força e a 

riqueza do silêncio na representação miúda do momento do encontro, na relação sofrida 

e visceral entre os interlocutores. 

De forma sutil e compassiva o narrador sabe dizer os silêncios que, instalados 

no espaço familiar, onde as aflições e alegrias, segundo o próprio autor, começam e 

terminam.8 E se o silêncio não é o personagem principal dessas histórias, é, com certeza, 

uma forte presença; às vezes suave, às vezes bruta, que soma sentidos às narrativas.  

Ao atravessamos os longos contos descritivos da obra, encontramos histórias 

intimistas, de pessoas comuns imersas em banalidades do cotidiano, no entanto, 
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flagrados (cotidiano e pessoas) no momento em que começam a sofrer agitações de um 

vislumbre epifânico. (OLIVEIRA, 2002, p. 131) As histórias partem quase sempre do 

contato entre duas pessoas desconhecidas. Tais desconhecidos podem ser perfeitamente 

uma mãe e seu filho, como em “O vaso azul”, conto que trata da visita de um filho a sua 

mãe, uma velha solitária, durante um fim de semana.  

Nos contos que integram o volume lançado pela Cosac Naify, as pequenas 

epifanias da vida cotidiana põem em cheque, segundo Oliveira, o intervalo entre o 

sujeito e o objeto, o eu e o outro. “Elas acontecem entre pessoas solitárias que, 

separadas pelo silêncio e pelo dia-dia, subitamente se encontram”. (OLIVEIRA, 2006, 

p. 208) A maior parcela das epifanias se esconde no relacionamento familiar. É a partir 

dessas relações familiares que se expande a “narrativa calcada no sublime”, que 

metaforiza o cotidiano numa sucessão frenética de transfigurações.  

De acordo com Alfredo Bosi (2006), nos contos de “O volume”, o lado de 

dentro do cotidiano é feito de imagens externas. Estas imagens em si mesmas podem 

parecer somente prosaicas, mas a novidade destas epifanias nos autoriza sentir e 

ressentir as figuras do mundo como se fossem contempladas pela primeira vez. 

Para o crítico, duas palavras fazem justiça ao modo de compor e ao sentido 

profundo dos textos de João Anzanello Carrascoza: epifania e encontro, às quais 

convém acrescer uma terceira, silêncio.9  O silêncio é produzido, pela solidão e pela 

falta de comunicação, e é sempre substituído por outro tipo de silêncio; o da sintonia 

afetiva, produzida pela “fusão do sujeito e do objeto, do eu e do outro”. (OLIVEIRA, 

2006, p. 210).  

Nelson de Oliveira (2006) acredita que o que diferencia a prosa de Carrascoza 

de grande parte da literatura contemporânea, pensando na parcela mais sintonizada com 

a ansiedade do mundo contemporâneo, é a presença de um silêncio “neutro”, como 

dizem os budistas; nem doloroso nem prazeroso, nem preto nem branco, nem certo nem 

errado. O que perpassaria os textos do contista é um silêncio eloquente que cobre o 

mistério de que somos feitos.  

Nesse contexto, a afirmação de Oliveira (2006) é compreensível. Carrascoza 

admitiu em uma entrevista ter como livro de cabeceira o Tao Te Ching,10 comumente 

traduzido no Brasil como O Livro do Caminho e da Virtude. Sua autoria é, 
                                                           
9 Flap to O volume do silêncio. São Paulo: Cosac Naif, 2006. 
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http://www.letraseleituras.com.br/quemsomos.php/   Acesso em 01 jun. 2013. 
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tradicionalmente, atribuída a Lao Tsé (Lǎozi). No entanto, a maioria dos estudiosos 

atuais acredita que Lao Tsé jamais existiu. Esta obra inspirou o surgimento de filosofias 

e religiões diversas, em especial o Taoismo e a corrente do Budismo chan ou zen.  

O silêncio é um termo cuja história está muito vinculada, às religiões, ao 

sagrado, tendo sido praticado por uma infinidade de grupos em quase todos os períodos 

da história religiosa em todo mundo. Os místicos, os cristãos, os persas, os hindus, os 

judeus, entre outros, na Idade Média, fizeram uso e deram imenso valor ao silêncio 

como meio de encontrar Deus: o silêncio da contemplação. 

Também o silêncio sempre foi objeto de reflexão de diferentes teorias como a 

filosofia, teologia, psicanálise, semiologia, e a linguística. Para Eni Orlandi, reconhecida 

analista do discurso, em sua obra As formas do silêncio (2007), há sentido no silêncio. 

O silêncio é uma posição em que o sujeito se insere no sentido. 

Orlandi (2007) situa o silêncio em lugar indissociável e fundamental ao 

discurso: estar em silêncio é estar no sentido. O silêncio é definido pela analista pelo 

que é, por sua relação constitutiva com a significação. Ele é, assim, a “respiração” da 

significação; um lugar de recuo necessário para que se possa significar, para que o 

sentido faça sentido. 

 

O silêncio é fundante. Quer dizer, o silêncio é a matéria significante 
por excelência, um continuum significante. O real da significação é o 
silêncio. E como o nosso objeto de reflexão é o discurso, chegamos a 
uma outra afirmação que sucede a essa: o silêncio é o real do discurso. 
(ORLANDI, 2007, p. 29). 

 

Desta forma, a linguagem e o silêncio possuem um caráter de incompletude. 

No silêncio se determina ideologicamente o discurso a ser enunciado que se estabiliza 

pela linguagem, porém, o real significado está no silêncio. “O silêncio, mediando as 

relações entre linguagem, mundo e pensamento, resiste à pressão de controle exercida 

pela urgência da linguagem e significa de outras e muitas maneiras.” (ORLANDI, 2007, 

p. 37) 

Nessa perspectiva, assim como as palavras são múltiplas, os silêncios também 

o são. Palavra e silêncio se permutam todo o tempo, faz parte do humano. “Dentre todas 

as manifestações humanas, o silêncio continua sendo a que, de maneira muito pura, 

melhor exprime a estrutura densa e compacta, sem ruído nem palavra, de nosso próprio 
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inconsciente” (NASIO, 1987 apud FERREIRA, 2009, p.14). O inconsciente é silêncio, 

estruturado como linguagem.  

Essas breves considerações vêm demonstrar de forma pormenorizada que 

palavra e silêncio carreiam múltiplos significados e que há uma relação do homem com 

o silêncio quanto à significação, perceptível na literatura, no poema, no cinema, na 

música, dentre outros. Também o discurso amoroso, o religioso, o científico, o jurídico, 

remetem à relevância do silêncio como significação, perspectiva que pode e deve 

orientar análises com um olhar sobre o dito, e sobre o não-dito. 

Em alguns contos de O volume do silêncio (2006) como “O vazo azul”, 

“Chamada”, “Iluminados”, “Duas tardes”, Visitas e “O menino e pião”, vemos que a 

profusão de uma literatura de inspiração realista, não dispensa a efervescência de uma 

literatura subjetiva, com a revalorização da experiência pessoal e da autobiografia. 

Vemos à graça de universos íntimos e sensíveis, histórias que apostam na procura da 

epifania e na pequena história inspirada no dia a dia de cada um.  

Mesmo com delicadeza e densidade é possível falar sobre o cotidiano sem 

escorregar na obviedade, na simplificação ou pieguice. Talvez, uma grande literatura 

não se destaque somente pela ousadia, pela subversão das estruturas narrativas, nem 

extravagâncias formais e estilísticas, mas também pela quietude na construção de 

pequenas epifanias ao se contar uma história.  
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