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(Mestrado em Literatura e Crítica Literária) – Programa de Estudos Pós-Graduados 
em Literatura e Crítica Literária, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São 
Paulo, SP, 2021. 
 

Esta dissertação tem por objetivo demonstrar como os recursos de inter e 

intratextualidade se manifestam na obra de João Anzanello Carrascoza, em especial, 

em Conto para uma só voz (2020), que constitui o corpus deste estudo. A pesquisa, 

bibliográfica, de natureza qualitativa, com fins exploratórios e descritivos, parte da 

hipótese de que, por meio desses recursos, o autor apresenta uma voz única, formada 

pela união de múltiplas vozes. Para se alcançar o objetivo e pavimentar o caminho 

que leva à observação da inter e da intratextualidade em Conto para uma só voz, a 

investigação está organizada em três capítulos. No primeiro, apresenta-se breve 

análise de temas, estilos e formas na obra do autor, a fim de oferecer um panorama 

do conjunto de sua produção e traços nela recorrentes, tais como a prosa poética, a 

fragmentação do discurso, o hibridismo de gêneros, o fluxo de pensamento, a 

elaboração de metáforas, o jogo gráfico com as palavras, o silêncio, os recursos da 

metaficção e a recorrência à memória. No segundo capítulo, discute-se o conceito de 

intertextualidade a partir das concepções teóricas de Mikhail Bakhtin, Julia Kristeva e 

Gérard Genette, discussão essa que permite, no terceiro capítulo, empreender a 

leitura de Conto para uma só voz. Na narrativa, são evidenciados e analisados os 

discursos inter e intratextuais que o corpus estabelece não apenas com outras obras 

literárias, mas também com outras linguagens artísticas, assim como com a própria 

obra de Carrascoza, oferecendo-se o texto como um mosaico, construído não por 

peças, mas a partir de diversas vozes, que são habilmente orquestradas e unificadas 

por meio da voz do narrador carrascoziano. A análise desses diálogos permite-nos 

constatar que tal voz, que muito revisita os clássicos, pode ser equiparada à voz que 

neles ecoa em virtude da maestria com que o discurso poético é construído. 

 

Palavras-chave: Narrativa contemporânea. João Anzanello Carrascoza. Conto para 

uma só voz. Intertextualidade. Intratextualidade.  



 
 

MELLO, Ana Maria Carneiro de. João Anzanello Carrascoza's palimpsest writing : 

a reading in Conto para uma só voz. 2021. 143p. Dissertation (Master's degree) – 

Postgraduate Studies Program in Literature and Literary Criticism, Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, SP, Brazil, 2021. 

 

This dissertation aims to demonstrate how the resources of inter and intratextuality are 

manifested in the work of João Anzanello Carrascoza, in particular, in Conto para uma 

só voz (2020), which constitutes the corpus of this study. The bibliographical research, 

qualitative in nature, with exploratory and descriptive purposes, is based on the 

hypothesis that, through these resources, the author presents a single voice, formed 

by the union of multiple voices. To reach the objective and pave the way that leads to 

the observation of inter and intratextuality in Conto para uma só voz, the investigation 

is organized into three chapters. In the first, a brief analysis of themes, styles and forms 

in the author's work is presented, in order to offer an overview of his production as a 

whole and its recurrent features, such as poetic prose, the fragmentation of discourse, 

the hybridity of genres, the flow of thought, the elaboration of metaphors, the graphic 

game with words, silence, the resources of metafiction and the recourse to memory. In 

the second chapter, the concept of intertextuality is discussed based on the theoretical 

conceptions of Mikhail Bakhtin, Julia Kristeva and Gérard Genette, a discussion that 

allows, in the third chapter, to undertake the reading of Conto para uma só voz. In the 

narrative, the inter and intratextual discourses that the corpus establishes not only with 

other literary works, but also with other artistic languages are highlighted and analyzed, 

as well as with Carrascoza's own work, offering the text as a mosaic, constructed not 

in pieces, but from different voices, which are skillfully orchestrated and unified through 

the voice of the carrascozian narrator. The analysis of these dialogues allows us to 

see that such a voice, which often revisits the classics, can be compared to the voice 

that echoes in them due to the mastery with which the poetic discourse is constructed. 

 

Keywords: Contemporary narrative. João Anzanello Carrascoza. Conto para uma só 

voz. Intertextuality. Intratextuality. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nascido no interior de São Paulo, na cidade de Cravinhos, João Anzanello 

Carrascoza possui uma vasta produção de contos e romances, revelando-se um 

escritor reconhecido pela crítica e pelo público, vencedor de prêmios como o Jabuti, 

da Associação Paulista de Críticos Teatrais (APCA), Fundação do Livro Infantil e 

Juvenil, Fundação da Biblioteca Nacional, além de prêmios internacionais, como 

“Guimarães Rosa” (Radio France – Paris/França) e White Ravens (Library 

Munich/Alemanha). Suas obras têm sido publicadas em diversos idiomas. 

Carrascoza figura entre os autores de língua portuguesa reconhecidos pela 

crítica literária. Sua escrita, que se aprofunda no mundo interior e subjetivo, com uma 

linguagem sensível e elaborada, reflete sobre a vida, dialogando com temas e 

conteúdos como amor e dor, vida e luto. As narrativas abordam o cotidiano familiar e 

as relações humanas, com ênfase na valorização das pequenas coisas. Esse é o caso 

do volume Conto para uma só voz (2020), escrito durante a residência literária do 

autor em Sanga House, Índia. Vale observar que o lançamento da obra, em março de 

2020, foi marcado pela ocorrência de muitas mortes, provocadas pela pandemia do 

Coronavírus, cenário em que temas como a família e suas relações estiveram tão 

presentes.  

O enredo, rarefeito, se desenvolve em fragmentos de lembranças, capazes de 

abrir possibilidades por meio da narrativa. O tema da morte leva à elucidação da vida 

e ao encontro de algo mais significativo para a humanidade.  A obra traz em si o vazio 

da dor de um pai, no dia seguinte à morte de seu filho. Em uma narrativa poética, 

Carrascoza comunica o sofrimento e o espanto, que alcançam um sentido para além 

da linguagem: a palavra, já gasta, não é capaz de transmitir. O minucioso e envolvente 

trabalho com a linguagem produz uma inquietude que ultrapassa a palavra, vai além 

da escrita e remete para algo que ultrapassa o texto. 

A narrativa é permeada por flashes de lembranças do cotidiano em família. É 

por meio da memória, somada à reflexão acerca da própria escrita, que o pai faz um 

ajuste de contas com ele mesmo. O autor utilizou um revisitar de temas e recursos 

estéticos de obras anteriores ao corpus em questão, além de evocar obras clássicas 

universais. Assim, no que se refere à hipótese de pesquisa, questiona-se quais os 

diálogos intra e intertextuais passíveis de identificação no corpus e quais os efeitos de 

sentido atingidos pelo autor com o emprego desses recursos.   
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Para a realização da pesquisa, partiu-se da hipótese de que o Conto para uma 

só voz recorre à intra e à intertextualidade tanto na forma como no conteúdo. O autor 

estabelece diálogos não só com suas próprias obras, como também com obras 

clássicas universais e outras formas de linguagens artísticas, como a publicitária, além 

de provérbios populares. Revela um olhar subjetivo, interior, que o mundo 

contemporâneo, por valorizar o material, muitas vezes ignora. Pode-se também dizer 

que é por meio desses recursos que Carrascoza constrói uma narrativa não linear, em 

constante movimento, oferecendo ao leitor abertura para ressignificar a vida para além 

das palavras. O autor também se coloca ao lado do cânone, de autores consagrados, 

pretendendo, dessa maneira, tornar-se uma voz equiparável à dos grandes clássicos. 

A pesquisa organiza-se em três capítulos: o primeiro apresenta a trajetória 

literária do autor, o panorama das obras literárias adultas de João Anzanello 

Carrascoza, a partir da obra Hotel Solidão (1994) até as mais recentes, como 

Utensílios – para – a – dor (2020) e Tramas de meninos (2021), assim como o estilo 

e as formas dessas narrativas. 

O segundo capítulo consiste na apresentação dos conceitos de intra e 

intertextualidade, a partir das reflexões dos teóricos Mikhail Bakhtin, Julia Kristeva e 

Gérald Genette. No que diz respeito à obra de Carrascoza, são analisadas intra e 

transtextulidade levando-se em conta os estudos de Bakhtin sobre dialogismo e 

entrecruzamento de vozes dos sujeitos do discurso, da história, da sociedade e da 

cultura; assim como as formulações de Kristeva e os conceitos nomeados pela autora 

como intertextualidade. Para Kristeva (1974), os textos não se relacionam apenas com 

outros textos, mas também com a própria história e com a sociedade. 

No que se refere ao contemporâneo, fundamentou-se o estudo nas proposições 

teóricas de Beth Brait, Leyla Perrone Moisés e Lucrécia D’Alessio Ferrara, que levam 

em conta Bakhtin, Kristeva e Genette para fazer suas considerações sobre os 

conceitos de intra e intertextualidade. Ainda no segundo capítulo, ao apontarmos a 

escrita subjetiva e afetuosa de Carrascoza, considerou-se o teórico Karl Erik 

Scholhammer, que, em seu livro Ficção brasileira contemporânea (2009), identifica 

dois grupos distintos de escritores – os que traduzem um realismo marginal e os que 

assumem o sensível mundo do universo íntimo. No nosso entendimento, Carrascoza 

integra o segundo grupo e situa-se, assim, no âmbito de escritores consagrados, que 

refletem a urgência do diálogo sobre e com o real.  
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No terceiro capítulo, enfim, analisa-se a obra Conto para uma só voz (2020), 

corpus desta pesquisa, e o propósito carrascoziano de dialogar com os conceitos de 

intra e intertextualidade passíveis de identificação na narrativa, assim como discutir 

os efeitos de sentido provocados por essa interrelação. 
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1 UM OLHAR SOBRE A PRODUÇÃO FICCIONAL DE CARRASCOZA 

 

João Anzanello Carrascoza nasceu em Cravinhos, no interior de São Paulo, no 

ano de 1962, em família ligada aos livros e à fabulação: o bisavô de sua mãe, 

imigrante italiano, era conhecido por declamar poemas em caminhadas pela pequena 

cidade do interior de São Paulo; a mãe, professora do ensino fundamental, contava-

lhe histórias; o pai costumava narrar o que não havia nos livros. Tudo isso, mais o 

acesso às obras da biblioteca da família, contribuiria, segundo o autor, para uma 

sensação de continuidade ao redigir as próprias obras. 

 

1.1 Trajeto subjetivo do autor-leitor 

 

Ainda no Ensino Fundamental, o menino Carrascoza costumava frequentar a 

modesta biblioteca desse nível. Leitor compulsivo, quando se esgotou o acervo, 

conseguiu passe para usufruir da biblioteca do Ensino Médio. Esgotadas as opções 

oferecidas pela escola, voltou-se para a Biblioteca Pública de Cravinhos e, 

novamente, leu todos os volumes disponíveis. Nesse mesmo período, inspirado pela 

Academia Ribeirão-pretana de Letras, de Ribeirão Preto, criou a “Academia 

Cravinhense de Letras”, de perfil lúdico, e passou a redigir textos poéticos. 

No âmbito publicitário, conquistou vários prêmios, dentre os quais Colunistas 

Brasília – Medalha de Ouro, com a campanha “tecnologia que fala mais alto” (1990); 

Coca-Cola do Brasil Comunicação Corporativa (1993) e Prêmio Associação Brasileira 

de Indústria Hoteleira – campanhas cariocas (1996). Como redator publicitário, 

publicou, a partir de 1980, histórias em jornais de São Paulo e de Minas Gerais. 

Em paralelo, Carrascoza foi demonstrando interesse pelo ambiente acadêmico, 

em parte por sua paixão pela Escola de Comunicação e Artes (ECA/USP), por 

interesses pedagógicos – na vida escolar em Cravinhos, teve dificuldades para 

aprender, circunstância que o levou a criar uma didática específica para o ensino de 

redação publicitária. Com esse objetivo, iniciou-se na docência na Faculdade de 

Comunicação Casper Líbero em 1991, ingressando em seguida na ECA-USP, onde 

ministrou as disciplinas Teoria e Técnicas de Publicidade e Propaganda I e II por dois 

anos. Nesse período, foi convidado a lecionar na Escola Superior de Propaganda e 

Marketing, onde se dedicou por dois anos e meio à disciplina Criação e Redação 

Publicitária. Em 1994, ingressou no mestrado na ECA-USP, concluído em 1999. No 
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ano seguinte, ingressou no doutorado na mesma ECA, pesquisando sobre a narrativa 

literária em textos publicitários e titulando-se em 2003. Nesse ínterim, Carrascoza 

reuniu seus principais ensaios sobre o tema em Redação publicitária – estudos sobre 

a retórica do consumo, publicado em 2003. Em 2004, lançou Razão e sensibilidade 

no texto publicitário, com prefácio de Washington Olivetto.  

 A estreia do autor na literatura acontece em 1991, com a obra infanto-juvenil 

As flores do lado de baixo. Após três anos, com apoio de uma bolsa da Secretaria de 

Estado da Cultura de São Paulo, lança seu primeiro livro de contos, Hotel solidão, 

premiado no Concurso Nacional de Contos do Paraná.  

Em termos de obras literárias, é significativo seu trânsito pelo gênero conto. 

Após a publicação de Hotel solidão (1994), seguiram-se O vaso azul (1998), Duas 

tardes (2002), Dias raros (2004), O volume do silêncio (2006); Espinhos e alfinetes 

(2010), Amores mínimos (2011), A vida naquela hora (2011), Aquela água toda (2012), 

O primeiro dia do último inverno (2014), Diário de coincidências (2016), Linha única 

(2016), Tempo Justo (2016), Conto para uma só voz (2020), todas obras contísticas. 

Paralelamente, o autor tem se dedicado à elaboração de narrativas longas, tais como 

Aos 7 aos 40 (2013), Trilogia do adeus (2017), Caderno de um ausente (2014), Menina 

escrevendo com o pai e A pele da terra (2017), sendo que esses três últimos compõem 

Trilogia do Adeus, e Elegia do irmão (2019).  

Carrascoza escreveu ainda obras com foco no público infantil e jovem: As flores 

do lado de baixo (1991); De papo com a noite (1992); A lua do futuro (1995); 

Zoomágicos (1997); O jogo secreto dos alquimistas (2000); Quadradinha e redondela 

(2002); Histórias para sonhar acordado (2002);  Ladrões de histórias (2003); Aprendiz 

de inventor (2003); Elas, em coautoria com Ivana Arruda (2004); O menino que furou 

o céu (2005); O homem que lia as pessoas (2007); Meu avô espanhol (2008); 

Prendedor de sonhos (2010); A terra do lá (2010); A vida naquela hora (2011); O 

vendedor de sustos (2014); Caixa de brinquedos (2017). 

O escritor recebeu três vezes o prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro 

(CBL), três vezes o prêmio da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), 

duas vezes o prêmio da Fundação Biblioteca Nacional (FBN) e, ainda, o prêmio da 

Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), dentre outros. 

Suas obras foram traduzidas para o bengali, croata, espanhol, francês, inglês, 

italiano, sueco e tamil. É válido ainda destacar algumas das obras publicadas no 

exterior: A sept et à quarante ans (Editora Anacaona, França, 2015); Le football au 

http://www.anacaona.fr/
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Brésil, (contos, Editora Anacaona, França, 2014); Je suis favela (contos, Editora 

Anacaona, França, 2011). 

Segundo o autor, o livro deve ser uma ponte que permite levar o leitor a uma 

maior compreensão da própria existência, não apenas dos pontos sombrios, mas 

também das regiões mais claras de si mesmo. Nessa medida, ele privilegia as 

questões interiores das personagens, os laços afetivos, os embates do homem com o 

tempo, a relação com o outro e o silêncio, numa narrativa que demanda deixar-se 

tocar por uma situação, sentimento, visão, aroma. Sem o impulso de uma paixão, não 

há criatividade, que pode vir da dor, da calmaria, do sofrimento, sem, entretanto, 

dispensar opções racionais cuidadosas, tais como a escolha do léxico e do nome das 

personagens. 

Sua obra, atravessada por trechos repletos de lirismo, nos quais confluem a 

prosa e a poesia, pode ser caracterizada como prosa poética. E é nesse exercício, 

por meio da linguagem literária, que o autor explora diferentes modalidades vocais – 

autor, narrador, personagens – para conduzir o leitor a uma colagem de afetos, 

expressa não apenas no que está dito, mas especialmente nas formas subjetivas de 

dizer sentimentos, memórias e desejos privados. 

Em entrevista para a revista Vida Simples (2020), ao responder a uma das 

perguntas, Carrascoza disse: 

 

Depois de ouvir as histórias do meu pai, por exemplo, eu relatava aos 
amigos da escola de outro jeito. Com 12, comecei a escrever poesia, 
frequentava a biblioteca da cidade para ler poemas porque a escrita 
do sentimento me interessava. Não era só o factual. Com 16, sentia 
que podia também contar as minhas histórias e passei a escrever os 
primeiros contos, que eram contaminados com o olhar lírico da poesia. 
(VIDA SIMPLES, 2020; grifos nossos). 

 

Aos 17 anos, mudou-se para São Paulo, onde escreveu seus primeiros contos, 

e ingressou no curso de Publicidade e Propaganda da Escola de Comunicações e 

Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP). Em frente à sua casa, havia uma 

Seção Circulante da Biblioteca Mário de Andrade, que costumava frequentar. Durante 

a permanência na Universidade de São Paulo, como estudante de Comunicação, 

utilizava a Biblioteca da Escola de Comunicação e Artes para suas pesquisas em 

literatura. Formado em 1983, começou, no mesmo ano, a trabalhar em pequenas 

agências de publicidade e propaganda, chegando a atuar em grupos de comunicação 

http://www.anacaona.fr/
http://www.anacaona.fr/
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de destaque, como a Young & Rubicam e a JW Thompson. Em uma trajetória de 21 

anos como redator publicitário, Carrascoza elaborou campanhas publicitárias e 

promocionais, campanhas políticas e outras voltadas a causas sociais. Além de 

artigos e ensaios sobre o texto publicitário, veiculou histórias, exibidas na TV, tendo 

ocupado, nesse trajeto pela publicidade, cargos como redator, diretor de criação, 

assim como o de responsável pelo departamento de rádio, tv e cinema (RTVC). 

Por meio da sua história pessoal, desde a alfabetização em um ambiente 

familiar marcado por estímulos à leitura, passando por um quase compulsivo interesse 

pela literatura, e profissional, no exercício continuado da produção discursiva como 

redator publicitário por muitos anos e depois como docente, é possível inferir a 

presença das condições constitutivas que forjaram o escritor reconhecido pela crítica 

e pelo público da atualidade.  

 

1.2. Um breve panorama da produção carrascoziana 

 

A obra de Carrascoza, apesar de vasta, é recente e, portanto, justifica-se traçar 

um panorama das produções literárias do autor. 

Desde seus primeiros contos em Hotel solidão (1995) até suas obras mais 

recentes, como Tramas de Meninos (2021), observa-se um revisitar de temas que 

valorizam a vida humana, gerando efeitos de sentido no texto e para além dele. 

Alguns dos temas recorrentes na obra de Carrascoza serão, aqui, objeto de 

análise, como a valorização do cotidiano, as relações familiares, morte, melancolia, 

ausência e silêncio. Além disso, uma mesma obra poderá ser objeto de mais de um 

viés de abordagem. Quanto a temáticas na obra do autor, uma das mais recorrentes 

nas narrativas carrascozianas é o cotidiano, que se apresenta acompanhado da 

temática familiar.  

Diferentemente de outros autores pós-modernos, que se debruçam sobre   

problemas sociais, Carrascoza opta por uma escrita subjetiva, que mergulha no 

mundo interior. A valorização das coisas mínimas aparece em histórias intimistas de 

personagens constituídos por pessoas comuns que vivenciam situações banais, mas 

trazem, em subtexto, os laços afetivos das relações familiares. Assim, o autor não 

tematiza grandes acontecimentos, mas afetos construídos nessas cenas prosaicas do 

dia a dia, captadas por um narrador sereno, de olhar amplo, alargado, capaz de refletir 

sobre quão grandioso um momento pode ser na vida do indivíduo, iluminando 
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situações que passariam despercebidas pelo olhar automatizado e viciado pelo 

cotidiano fugaz do contemporâneo. 

As relações entre pai e filho, mãe e filho, irmão e irmã, irmão e irmão, marido e 

mulher e filho(s) se dão de forma singular, tendo cada personagem sua história 

latente. Esses momentos fugazes da vida em família revelam o quão preciosos são 

os instantes vividos no cotidiano, em que os narradores ou personagens de 

Carrascoza experimentam uma epifania. Elencamos um conjunto de situações em que 

essa perspectiva está bem demarcada na prosa do autor. 

O conto “Umbilical”, presente no livro Dias raros (2004) e também na antologia 

Volume do silêncio (2006), ilustra exemplarmente essa perspectiva explorada na 

produção de Carrascoza. Nessa narrativa, as vozes da mãe e do filho se sobrepõem, 

entrelaçando-se. O narrador sabe tanto de um como do outro, e os personagens 

parecem amalgamados. 

 

Quando ele entrou em casa, eu estava na cozinha e não poderia 
escutar o ruído de sua chave girando na fechadura, nem o rangido da 
porta a se abrir, rascante como o da colher de pau no fundo da panela 
na qual àquela hora ela fazia o molho para a macarronada, porque as 
folhas da árvore no jardim zumbiam em meus ouvidos com a ventania 
e, pelo cheiro da comida no ar, eu logo pensei, A mãe deve estar 
acabando a janta, mas mesmo assim, pela vibração nova que eu podia 
sentir na casa e o calor que me subia pelo corpo, eu não tive dúvidas 
e concluí, Ele chegou. (CARRASCOZA, 2006, p. 153; grifos do autor). 

 

Esse é o momento da chegada do filho à casa de sua mãe. Todo o cenário do 

conto se constrói por meio de cheiros e sensações familiares, um recurso muito 

frequente da prosa sinestésica de Carrascoza. Nesse ambiente, o personagem reage 

pela emoção (“vibração nova”) e pela sensação (“o calor que me subia pelo corpo”).   

Relações familiares igualmente podem ser observadas no conto “Iluminados”, 

presente em O vaso azul (1998) e também publicado em O volume do silêncio (2006), 

um dos poucos contos de Carrascoza em que o foco recai sobre um casal sem filhos, 

sem interações com filhos, avós, amigos, vizinhos e demais familiares. A condição 

financeira é sugerida pela referência a sua casa “modesta”. 

 

O susto cortou a tranquilidade do casal. A surpresa os envolve, 
vorazmente, assim como os dois mastigam a última garfada de comida 
que haviam levado à boca. Nervoso, Ramón corre para desligar a 
televisão, podem perdê-la se a luz retornar de uma hora para outra. 
Sorte não existir nada à frente, mesa ou cadeira, que lhe tornasse o 
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caminho perigoso, vantagem de se viver em casa modesta e não ter 
crianças.  
[...] 
Desde que se casaram, as noites de ambos têm sido sossegadas. 
Deviam antes agradecer, dádiva magnífica essa escuridão, mas 
reclamar é do homem, como o corte é da tesoura. (CARRASCOZA, 
2006, p. 37). 

 

No início do conto Janelas, que integra Dias raros (2004) e também O volume 

do silêncio (2006), somos apresentados a um casal de irmãos, os quais constituirão 

as personagens principais. A relação fraterna alterna-se entre a vida adulta do 

presente e o passado revisitado – a infância –, rompendo a linearidade da narrativa, 

recurso que Carrascoza utiliza com frequência.   

Nesse conto, há uma cena cotidiana que exemplifica essa relação fraterna em 

cenário de intimidade familiar. 

 

E, aos poucos, sem que percebessem, puseram-se a falar do calor, 
dos pais, das crianças felizes lá fora, do espanto delas ao aprenderem 
as primeiras letras. E, então, de repente, ele viu-se garoto outra vez, 
no quintal de casa, à sombra das videiras, brincando com a irmã: 
também àquela época faltavam-lhe uns dentes, mas, ela, alheia às 
ciladas do futuro, sorria, sorria, aberta para a vida. (CARRASCOZA, 
2006, p. 171). 

 

Em “Grandes Feitos”, conto de Aquela água toda (2012), não espere o leitor 

um “grande feito” em sentido literal. Mais uma vez, o que seria uma situação trivial em 

família é transformada/revelada pelos “olhos demorados” da personagem, de modo 

que “as coisas ganhavam uma aura, ou a aura podia ser vista”, ensejando a 

manifestação do afeto: “A mulher o enlaçou”. 

 

Era a mesma cena cotidiana, mas a mulher a mirava com olhos 
demorados, e assim as coisas ganhavam uma aura, ou a aura podia 
ser vista. O menino apareceu ali, subitamente, ainda de pijama, e ficou 
a ver o dia funcionando, como um brinquedo lá fora. A mulher o 
enlaçou [...]. (CARRASCOZA, 2012, p. 40). 

 

No conto “Aquela água toda” (2012), o cenário apresenta um menino e sua 

família na praia. Fica evidente, nesse caso, como o uso metafórico da linguagem – 

exercido aqui à perfeição – permite construir uma cena viva de grande beleza, e é por 

meio dessa cena que o leitor, mais do que ler, viverá esse instante, no qual o belo se 

desvela no ordinário da vida. 
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Cortou ondas, riu, e boiou e submergiu. Era ele e o mar, um reencontro 
que até doía pelo medo de acabar. Não se explicavam, um ao outro; 
apenas se davam a conhecer, o menino e o mar. E, naquela mesma 
tarde, misturaram-se outras vezes. A mãe suspeita daquela 
saciedade: ele nem pedira sorvete, milho verde, refrigerante. O 
menino comia a sua vivência com gosto, distraído de desejos, só com 
a sua vontade de mar. (CARRASCOZA, 2012, p. 15). 

 

Observa-se, nesse excerto, um viés muito explorado por Carrascoza: não se 

trata apenas de tematizar as relações afetivas presentes no núcleo familiar, mas de 

chegar à presença de cada um, do outro, com reverência e solenidade, de modo a 

captar com olhar contemplativo a transfiguração de seres de papel em criaturas de 

uma humanidade indiscutível.  

A propósito, em entrevista concedida à Revista Bravo, em 2017, Carrascoza 

assim se manifesta: 

 

Os temas literários não são como grãos distintos que aparecem numa 
bandeja a nossa frente e escolhemos esse ou aquele por algum 
motivo. São grãos que constituem nosso ser — e o meu tem na família, 
espaço onde primeiramente nos deparamos com o outro, a sua 
espinha dorsal. Na família é que aprendemos a tecer os vínculos 
afetivos, a respeitar a alteridade, a desafiar ou não o poder, a pactuar 
as dores e as alegrias. (FREITAS, 2017, n.p.). 

 

Outros temas característicos nas obras de Carrascoza são a morte e a dor 

sentida pela perda de um ente querido. Essa temática pode ser encontrada em Conto 

para uma só voz (2020), objeto desta pesquisa, e em seu último livro publicado, 

Tramas de meninos (2021). Por meio da morte, o leitor é levado a respeitar a dor, dela 

decorrente, e a reverenciar a vida, seja ela severina ou não.  

A seguir, pode-se observar alguns momentos em que o autor explora essa 

temática singular. 

No conto “Chamada”, presente no volume Dias raros (2004), a narrativa gira 

em torno de Renata, uma menina que sofre em razão de uma doença séria de sua 

mãe. Na escola, todos já sabem do estado de saúde da mãe, situação que traz 

desconforto a Renata: 

 

[...] Era assim, alguém sempre queria saber como andava sua mãe, e 
ela se aborrecia com a curiosidade alheia. Às vezes, inventava que 
faltara à escola por outros motivos, fui visitar minha tia, machuquei o 
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pé, ajudei minha mãe a encerar a casa inteira, exercitando o talento 
para dissimular, [...] E repentinamente sentiu remorso por estar ali, tão 
feliz... (CARRASCOZA, 2017, p. 22).  

 

O trecho retrata a dificuldade que a personagem tem em lidar com o luto e as 

dores do amadurecimento. Além disso, o autor nos mostra que, apesar de ser uma 

situação difícil, a morte é algo natural da vida e devemos encará-la.  

Em “Espinho”, da obra Espinhos e Alfinetes (2010), um homem recorda sua 

infância ao lado do irmão mais velho André, que o ensinava sobre as coisas da vida, 

desde a leitura até a simplicidade dos elementos da natureza: “Com André o mundo 

se mostrava em novidades, o mundo acordava, e os dias, qualquer um e todos, eram 

dias de lembrar o que os olhos esqueciam no costume de ver demais. 

(CARRASCOZA, 2010, p. 10).  

Porém, de forma inesperada, André adoece gravemente. Num dado dia, os 

pais, ao retornarem do hospital, trouxeram a notícia da morte, diante da qual o irmão 

reage com perplexidade e sofrimento. 

 

[...] Era o começo da saudade. Saí pelo fundo da casa, a verdade, 
vindo devagar, num voo manso. Olhei os morros de pedra lá longe, o 
capim nas encostas, as montanhas azuladas. Sem o André quem iria 
me ajudar a ver aquela imensidão? (CARRASCOZA, 2010, p. 16).  

 

No volume Espinhos e alfinetes (2010), a morte perpassa as relações 

familiares. No conto “Dora”, há irmãos que a sofrem de forma antecipada, em 

decorrência da doença da irmã. No caso de “Alfinete”, a temática se faz presente na 

dor de um pai e de um filho que devem aprender a viver sem a presença da esposa e 

da mãe; no conto “Coração”, a trama apresenta um filho que relembra a morte do pai, 

de um ataque do coração; em “Mar”, é o pai que chora a perda de um filho, morto no 

mar. 

No romance intitulado Elegia do irmão (2019), a morte precoce da personagem 

Mara finda as ligações entre irmãos. Os personagens comungam essa união, sem 

deixar de ser indivíduos repletos de conflitos e diferenças. Diante da notícia da doença 

grave de Mara, o irmão faz uso das boas lembranças que partilhara com a irmã como 

recurso para não se deixar tomar inteiramente por essa dor e amenizar a dor futura 

da morte. 
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Eu queria dizer a Mara, quando o seu tratamento ia pela metade, e o 
tempo dela corria na velocidade da luz, dizer que o mundo para mim 
tinha trocado de pele quando ela nasceu, eu tinha a vantagem de dois 
anos, eu ainda mal aprendera a falar [...] Mara; então eu queria lhe 
dizer que a graça de tudo se duplicou quando você nasceu, dizer que 
com sua chegada, fui me descobrindo mais para mim, galgando umas 
profundezas, eu atordoado felizmente por uma nova concepção, eu 
atingido pela súbita revelação de que, com seu nascimento, começava 
de fato a minha história, eu vivera até ali uma prévia, queria, precisava 
dizer a você, tantos anos depois, o quanto eu estava grato pela 
metamorfose que produzia em meu viver, e que antes eu tinha um 
mundo a menos [...]. (CARRASCOZA, 2019, p. 67).  

 

Também em Tramas de meninos (2021), esse tema aparece com força. Os 

narradores relatam a morte como personalizada, como se ela se ajoelhasse perante 

a vida, reverenciando o seu fim. Nas tramas dos 14 contos do volume, esse 

movimento evidencia-se nas relações familiares que são cortadas violentamente, 

porém, com redenção. Isso ocorre na medida em que as famílias, após o falecimento 

de um ente querido, buscam juntas se organizar, e passam a enxergar a morte como 

uma parte da vida, uma mola propulsora que conduz à reflexão sobre a dor da 

existência humana. “Resta-me, agora, somente lembrar. E doer até o último 

quadradinho da minha existência.” (CARRASCOZA, 2021, p. 61). 

No conto “Quem?”, em Tramas de meninos (2021), a lembrança reincidente, 

anos depois da morte de um familiar muito querido, é tecida em dor, mas também em 

determinação: 

  

[...] meu Deus, só nove anos, não podia ser, a realidade tremia inteira 
nele, não se ajustava ao vaivém de sua respiração [...] desejar 
visceralmente a noite pra cair logo no sono, só aí poderiam esquecer 
o pesadelo que a partir dali se inicia todas as manhãs, ao abrirem os 
olhos aquela notícia, não fossem eles tão demasiadamente unidos, 
deceparia, como um machado, a grossa vontade que possuíam de 
seguir vivendo. (CARRASCOZA, 2021, p. 18-19). 

 

No conto, o telefonema sobre a morte de alguém da família em um acidente de 

carro leva o narrador a mostrar o quão se faz respeitosa a presença do outro. Todos 

da família fariam falta com sua maneira peculiar de ser, todos são amados pelo 

narrador. O pai, o tio, a irmã, o filho. Esse conto é o espelho do conto vidente, no qual 

a morte vem como um prenúncio. O narrador menino antecipa o inevitável, a morte de 

seu pai e dele mesmo, convivendo com a dor, antes da partida. 
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[...] eu via ao todo, com nitidez insuportável, daí porque não 
compreendo a dúvida desse momento, eu via os detalhes no ato de 
seu próprio desvelamento, além das minúcias e suas consequências 
[...] de um instante pro outro, no rosto das pessoas, o mal em seus 
variados estágios, e elas ali, fazendo planos, sem imaginar que sua 
contagem regressiva começara; [...] e ninguém em casa desconfiasse 
o nosso definitivo distanciamento: duplamente penosa é a convivência 
com alguém cuja hora exata da partida sabemos [...]. (CARRASCOZA, 
2021, p. 102-103). 

 

Como se observa, o narrador insere a morte em um cenário de vida. A morte é 

uma epifania, que traz consigo uma quebra do banal e interfere no cotidiano das 

personagens, colocando à mostra uma realidade sofrida e ressaltando a efemeridade 

da vida. A morte aparece nas entrelinhas do texto e em fatos que circundam esse 

acontecimento inevitável, convidando o leitor a refletir sobre a vida.  

É interessante pontuar, ainda, que o amadurecimento físico e emocional dos 

personagens de Carrascoza está ligado ao plano espiritual, metafísico. Nesse sentido, 

a morte, único destino certo da vida, norteia a construção das memórias das 

personagens, temática que será abordada mais detalhadamente adiante neste 

estudo, no capítulo seguinte.    

 Outro tema que aparece de forma recorrente nas obras de Carrascoza é a 

melancolia. O romance Aos 7 e aos 40 (2013), nos apresenta uma história narrada 

por um homem em dois momentos de vida: a infância e a meia-idade, com os capítulos 

se intercalando entre memórias da meninice e reflexões da vida adulta, que se juntam 

no final. Ao mostrar que esse distanciamento promovido pelo tempo tem um caráter 

irrecuperável, a não ser pelas lembranças – que implicam também um esforço ativo 

de recordação –, o autor aponta de forma nostálgica, melancólica, para a importância 

dos fatos e experiências no percurso de construção da identidade.  

A ausência, assim como os demais temas elencados, integra a constelação das 

narrativas do autor. Ele aparece com especial relevância em Caderno de um ausente 

(2013), que faz parte da Trilogia do adeus (2017): “[...] e esse é um método que 

aprendi ainda menino, desenhar com a imaginação o retrato das pessoas queridas e 

ausentes, porque nada é capaz de reacender alguém em nós mais rapidamente do 

que a vida experimentada à mesma hora.” (CARRASCOZA, 2013, p. 60). 

Nessa obra, com o nascimento de sua filha Bia, o personagem João, que já tem 

um filho de 15 anos do primeiro relacionamento, percebe-se velho, e devido a essa 

grande diferença de idade, resolve escrever um caderno para a menina. Nele, vale-se 
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da própria escrita como forma de preparar sua filha para dificuldades e felicidades da 

vida, sem poupá-la das dores que dela podem advir, como a morte dele mesmo. Ao 

rememorar suas histórias, e pelo receio que a própria ausência suscita, o personagem 

João se faz presente o tempo todo na narrativa. 

 

[...] Vens com esta marca de minha ausência, a envolver inteiramente 
a tua vida, e este é um dos primeiros sustos que temos nesta 
existência, somos o que somos, não há como alterar a nossa história, 
sobretudo se ela já começa no meio, ou mais próxima ao fim [...]. 
(CARRASCOZA, 2014, p. 10). 

 

Entre todas as temáticas que permeiam a subjetividade na produção literária 

de Carrascoza, o silêncio é a que transborda a obra do autor de forma mais sensível, 

fazendo-se presente em quase todas as suas narrativas. A propósito, em 2006, foi 

lançada uma coletânea, registro de 10 anos de sua contística, intitulada Volume do 

silêncio. Essa temática segue presente nos contos e romances até suas mais recentes 

obras, representando a dor sentida, quando se torna impossível encontrar uma 

palavra e/ou quando essa se mostra impotente. É com o silêncio que os narradores 

complementam a linguagem e a potência da palavra encontra um significado. Na 

prosa de Carrascoza, muitas vezes, o real significado está no silêncio. Nessa 

perspectiva, assim como as palavras são múltiplas, os silêncios também o são.  

Para Miguel Conde, no conto “Vaso azul” (1998), “[...] essa espécie de 

visibilidade plena, em que as coisas ficam implícitas entre os personagens, mas não 

para o leitor, revela uma eloquência sob o silêncio – sem, contudo, resolver o conflito 

que ele exprime.” (2009, p. 229). O texto se estrutura em torno da tensão entre o 

sentido, o feito e o dito. A história se desenrola no vazio, no silêncio de duas pessoas 

que se amam, mas não conseguem expressar esse amor. Esse vazio passa a ser 

preenchido pela presença de um inútil vaso azul. 

Conforme aponta Priscila Miranda Caetano, na dissertação Caderno de um 

ausente, de João Anzanello Carrascoza: a escrita autorreflexiva (2017), 

 

Observa-se que, na obra “O vaso azul” (1998), as palavras 
transformam-se em armas; importa à narrativa o que está nas sombras 
do silêncio, o que calamos, e não o que falamos, torna-se sublime. O 
ato de não dizer abre um horizonte de significações para o texto, abre 
caminhos para a percepção do espaço e a materialização dos objetos 
em lembranças e sentimentos adormecidos e silenciosos. (CAETANO, 
2017, p. 17). 
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Em uma parte da obra, o narrador diz: “Tiago continua a considerar o vaso. Ia 

perguntar por que ela não o enchia de flores, mas segurou as palavras antes de 

cometer o erro, plantar outra mágoa.” (CARRASCOZA, 1998, p. 16). Observa-se, 

nesse sentido, que as palavras, já gastas, podem ferir como armas; importa à narrativa 

o que está nos limiares do silêncio, “o que calamos, e não o que falamos”. Não dizer 

adquire, no texto, outro estatuto de significação, uma vez que as lacunas abrem novas 

possibilidades de percepção e interpretação: “O silêncio retorna e o filho observa 

vagarosamente os móveis da sala. Arcaicos, todos, soturnos, remetem-no outra vez 

ao passado” (1998, p. 15). 

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). Interligados pela temática do silêncio, os contos possuem uma unidade entre o 

que é dito de forma clara e o que não é dito; o que emudece, ao mesmo tempo em 

que transborda.  

O silêncio é produzido pela solidão e pela falta de comunicação entre as 

personagens, sempre substituído por outra forma de silêncio, o da sintonia afetiva, em 

que se verifica a “fusão do sujeito e do objeto, do eu e do outro” (OLIVEIRA, 2006, p. 

210).  

Para este autor, o que diferencia a prosa de Carrascoza de grande parte da 

literatura contemporânea é a presença de um silêncio “neutro”, como creem os 

budistas; nem doloroso nem prazeroso, nem preto nem branco, nem certo nem errado. 

É um silêncio que interroga o mistério de que somos feitos. No decorrer da história da 

humanidade, ele sempre esteve vinculado às religiões, ao sagrado, praticado por 

inúmeros grupos religiosos em todo mundo. Os místicos, os cristãos, os persas, os 

hindus, os judeus, entre outros, na Idade Média, sempre valorizaram o silêncio, como 

forma de encontrar Deus, sendo conhecido como o silêncio da contemplação 

(OLIVEIRA, 2006).  

Para Orlandi (2007), o silêncio se encontra em um lugar fundamental do 

discurso. No seu entendimento, estar em silêncio é estar no sentido, é o significante 

por excelência e o real da significação. (ORLANDI, 2007, p. 29). “O silêncio, mediando 

as relações entre linguagem, mundo e pensamento, resiste à pressão de controle 
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exercida pela urgência da linguagem e significa de outras e muitas maneiras.” 

(ORLANDI, 2007, p. 37).  

Na narrativa de Carrascoza, palavra e silêncio tomam seu lugar, 

alternadamente e o inconsciente adquire, assim, a espessura de silêncio estruturado 

como linguagem.  

É válido observar que, em alguns de seus contos, como muitos dos que 

integram O volume do silêncio – “O vaso azul”, “Chamada”, “Iluminados”, “Duas 

tardes”, “Visitas” e “O menino e o pião” –, impera uma literatura que reflete questões 

sociais. Entretanto, e ainda assim, Carrascoza não dispensa os traços de uma 

literatura subjetiva, com a revalorização da experiência pessoal. E é nos momentos 

de encontro dos personagens em sua relação sofrida que a força e a riqueza do 

silêncio se mostram, de forma sutil e dentro do espaço familiar, pontuando aflições e 

alegrias que seguem um ciclo de começo, meio e fim.  

O texto de Carrascoza aparece, muitas vezes, como um enigma a ser 

decifrado. A leitura do silêncio ecoa no limite das palavras, o que aparece, por 

exemplo, em Dias raros (2004). Os contos que compõem esta obra criam uma ponte 

entre a palavra e o silêncio, trazendo novos sentidos para a linguagem. 

Em outro conto dessa obra, “Chamada” (2004), como já se explicitou 

anteriormente, a personagem Renata volta à escola depois de um tempo cuidando da 

mãe doente. Durante uma aula, chega a notícia de que seu pai a aguarda na diretoria. 

Quando ela encontra o pai, já sabe de tudo, antes de as palavras chegarem. Nas 

palavras e nas suas sombras estão os mais profundos significados: “[...] a mulher 

escutou como se a filha nada tivesse dito senão, “Vou pra escola, mamãe –, e 

ignorasse que existiam outras palavras, agarradas aos pés dessas, esguichando 

silêncio.” (CARRASCOZA, 2004, p. 18).  

Com isso, para suprir a ausência de palavra, abrem-se espaços de não-ditos, 

pois “[...] uma palavra ali quebraria o cristal do instante”. (CARRASCOZA, 2004, p. 

68), “[...] como se o silêncio pudesse quebrar seus sonhos e as palavras estivessem 

sempre à sua mão, iguais, um disfarce [...]” (CARRASCOZA, 2004, p. 57). Assim, 

algumas palavras carregadas de silêncio são disfarces que escondem sentimentos 

não ditos, como se estivessem colocados nas sombras da escrita, como convite à 

decifração. 

Além disso, essa escrita silenciosa aparece na obra de Carrascoza ainda como 

uma “escrita das perdas” (2002, p. 45), uma vez que, nesses espaços de não ditos, 
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há uma antecipação de ausências, a esperança de que “[...] se soubéssemos quando 

as coisas começam a terminar, talvez pudéssemos fazer algo.” (2010, p. 30).  

Apresentamos alguns excertos mais, antes de se concluir este segmento, para 

ampliar o panorama de sentidos que a escritura carrascoziana nos abre tanto em sua 

manifestação silenciosa como no movimento de tematizar o silêncio:  

Em “Da próxima vez”, que faz parte do livro Espinhos e alfinetes (2010), o 

narrador visita sua avó, convalescente, e reconstrói cenas vividas com ela entre falas 

e silêncios: “[...] no meu nada dizer, tudo eu dizia.” (CARRASCOZA, 2010, p. 64).  

Em Aquela água toda (2012), a palavra torna-se transparente como água que 

corre, mas também aí é substituída pelo silêncio: “[...] o menino, último da fila, 

respirava fundo a paisagem, o aroma da maresia, os olhos alagados de mar, aquela 

água toda.” (CARRASCOZA, 2012, p. 9). 

Em “Vogal” (2012), o narrador nos apresenta tia Alda, contadora de histórias, e 

ela ensinava que “[...] seu segredo não estava nas palavras, mas em seu silêncio” 

(CARRASCOZA, 2012, p. 62). 

No livro Catálogo de perdas (2017), o narrador pontua “[...] minha mãe no 

exame de qualificação não sabia muito de mim [...] permanecia em silêncio com seus 

olhos de mar aberto”.  

Para Oliveira, as relações familiares presentes na obra de Carrascoza “[...] 

acontecem entre pessoas solitárias que, separadas pelo silêncio e pelo dia a dia, 

subitamente se encontram” (2006, p. 208). Ainda segundo esse autor, a maior parte 

das epifanias se esconde no relacionamento familiar.  

Em significativa metáfora, Oliveira afirma que "os contos de Carrascoza entram 

na quietude, agitam qualquer coisa sonora que há lá no fundo e fazem o silêncio falar." 

(2017, p. 210).  

Nessa medida, o narrador nos ajuda a decifrar os espaços entre o silêncio e a 

palavra, conforme a formulação do próprio autor: “[...] os não ditos também estão 

dizendo o tempo todo; o silêncio é constitutivo do dizer, assim como o dizer também 

está grávido de silêncio." (PEREIRA, 2013, n.p.), donde se conclui que ler a palavra e 

o silêncio é condição essencial para que se compreenda a obra de Carrascoza.  
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1.3 A estilística nas formas narrativas de Carrascoza 

 

 No conjunto das obras de Carrascoza, os temas, assim como algumas 

estruturas narrativas, são recorrentes. São vários os recursos utilizados pelo autor, 

tanto em termos estilísticos quanto na arquitetura de seus contos e romances, alguns 

dos quais serão tratados neste capítulo.  

 Uma importante característica formal nessas obras é a preferência pelas 

narrativas breves (contos, minicontos, microcontos), escolha revelada também na 

brevidade dos capítulos nos romances. Assinalamos, ainda, que Carrascoza 

aventura-se com frequência em experimentações formais e joga com conteúdo e 

forma, sugerindo o objetivo de que recursos estilísticos e estruturais contribuam para 

a construção de efeitos de sentido.  

Sem a presença de grandes acontecimentos, memórias de vida se sucedem, 

somadas a reflexões acerca da escrita. Ao optar por esse enredo rarefeito, 

fragmentado, construído por e a partir de lembranças, o autor correria o risco de 

desinteressar o leitor – não fosse o trabalho de ourives empreendido com e na palavra: 

apesar de elaborados em prosa, seus textos oferecem uma escrita que é pura poesia.  

Esses traços de poesia na escritura provocam uma fusão entre gêneros 

literários: os contos e os romances caracterizam-se por uma prosa poética, revelando-

nos a junção entre o ser e a palavra. Na maioria das obras, os narradores se 

apresentam em primeira pessoa – numa tonalidade muito próxima à da voz autoral – 

ramificada em outras vozes. Por meio dessas vozes, o narrador tem um olhar de 

desvelamento do ser a partir de detalhes, e abre-se de forma serena, conduzindo o 

leitor a perceber a vida dos seres de papel (personagens) de uma forma 

contemplativa. Dito de outro modo, o narrador guia o leitor por um trajeto em que deixa 

caligrafado o caminho a ser percorrido. Além disso, os narradores possuem uma 

dicção peculiar, que foca no indivíduo e não no seu entorno. Assim, o leitor vivencia 

algo que lhe é familiar, sob a perspectiva do humano, em lugar do concreto. 

Em Caderno de um ausente (2014), por exemplo, os recursos poéticos são 

empregados para ressignificar a palavra e o silêncio. O narrador crê em uma escrita 

oculta a ser desvendada pelo leitor, abrindo caminho para nova interpretação, “[...] por 

meio da qual todo o sem sentido da existência, de repente, se iluminaria [...].” 

(CARRASCOZA, 2014, p. 12).  
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Essas características da escrita de Carrascoza vão muito além do 

experimentalismo entre palavras e momentos de silêncio: para o autor, situações 

cotidianas se voltam para a palavra que cria e recria o ser e seu interior. A linguagem 

nas obras carrascozianas acaba se misturando à vida moderna, refletindo o indivíduo, 

que está em constante movimento, transformando-se a todo instante, ao mesmo 

tempo em que cria novas interpretações para sua própria vida.  

Carrascoza toma como exemplo a premissa de Carlos Drummond de Andrade 

de que o cotidiano é repleto de “reservas colossais de poesia” (DRUMMOND, 1996, 

p. 12). Dessa forma, em seus contos, há uma oralidade poética, com frases fluidas, 

expressas em palavras escolhidas cuidadosamente. É o que pontua Silva (2003), ao 

indicar que um “fio sutil de poesia” perpassa a narrativa. Segundo ele, em entrevista 

concedida ao jornal Gazeta do Povo, em 2015, Carrascoza refere que “[...] o existir 

fica muito pobre se não tivermos um olhar atento para os descobrimentos inesperados 

que a poesia proporciona.” (SILVA, 2003, p. 30). A linguagem se origina do ritmo, 

sendo que podemos considerar que esse ritmo se dá espontaneamente em toda a 

forma verbal, mas só no poema se manifesta plenamente. 

Embora o ritmo seja essencial para o poema, e é nele que se origina, na 

narrativa de Carrascoza observa-se, de forma delicada e sutil, uma corrente de ritmos. 

Assim, o autor busca aproximar a poesia de sua prosa, construindo imagens 

marcantes e utilizando figuras de linguagem, como metáforas, por exemplo. Pode-se 

dizer, então, que, do ponto de vista do estilo, de modo amplo, identificam-se, nas obras 

de Carrascoza, diferentes processos de manipulação da linguagem, que permitem ao 

autor sugerir conteúdos emotivos e intuitivos por meio das palavras e de outros 

recursos gráficos. Observa-se, por exemplo, um hábil jogo com a pontuação; com a 

escolha dos tempos verbais; com o emprego de diferentes formas de linguagem; e, 

em especial, a constante reflexão acerca do fazer poético, numa contínua 

aproximação entre palavra/escrita e a própria escritura da vida.  

A escrita carrascoziana é recheada de reflexões metalinguísticas, por meio de 

constantes metáforas, como se a exploração da própria palavra pudesse transmitir 

algo aprisionado nas camadas mais profundas do ser, de cuja essência o escritor 

passa a ser portador. 

Nesse aspecto, é esclarecedor o texto que integra a entrevista concedida pelo 

autor à Revista Crioula: 
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Desse labor artesanal de um verdadeiro ourives, resulta uma precisão 
vocabular, um efeito de contenção. No que se refere a esse processo, 
o autor escolhe habilmente as palavras que compõe a narrativa, com 
elas criando imagens certeiras e preciosas. No caso de um excessivo 
lirismo, compatível muitas vezes com a temática da narrativa, é 
abordado habilmente pelo autor, por meio de asperezas e espinhos 
que se fazem presentes nas narrativas. Nas obras de Carrascoza, a 
pontuação é válida de observação (MARSON, 2020). 

 

Ainda em relação ao ritmo, constata-se que são raros os pontos finais em meio 

às páginas que constituem os capítulos do livro Aos 7 aos 40 (2013), como se a dicção 

se fizesse em tomadas de fôlego – em cada capítulo, um fragmento de memória é 

apresentado, sem estabelecer um nexo lógico-causal com aquele que o precedeu. 

Assim, a rarefação dos pontos finais contribui ainda mais para materializar a fluidez 

do mergulho interior, a transitoriedade entre as lembranças, que continuadamente 

cedem espaços umas às outras.  

Alia-se a essa estratégia formal, o fato de que o caráter existencial de muitas 

das obras de Carrascoza, centradas na condição humana, em experiências mais 

subjetivas, como situações ordinárias e familiares, busca uma significação profunda 

para a existência, vendo nas mais íntimas relações humanas, momentos de 

construção de aprendizados, beleza e lirismo. Nesse sentido, o autor se vale de efeitos 

de sentidos construídos, sobretudo pelo emprego de diferentes figuras de estilo. 

 Dentre as figuras de linguagem empregadas por Carrascoza, destacam-se as 

metáforas, como no excerto “E a constatar que as forças adversas são como nós 

diante dos espelhos, projeções de si mesmas [...].” (CARRASCOZA, 2014, p. 26).  

Há, também, a recorrência de paradoxos e antíteses: 

 

[...] para isso fomos feitos, Bia, para amar e decepcionar a quem 
amamos, com esses abraços curtos, incapazes de envolver o Ser 
querido, com essas mãos que aprendem a acariciar ou sangrar com a 
mesma indiferença, para isso fomos feitos, Bia, para uns se 
enriquecerem à sombra, e outros minguarem ao sol, alguns aqui 
apontam com habilidade para montanhas, outros para erguê-las [...]. 
(CARRASCOZZA, 2014, p. 85). 

 

Além das figuras de linguagem mencionadas, outras aparecem 

constantemente no texto de Carrascoza, com destaque para o polissíndeto, a 

personificação, a hipérbole, o eufemismo, a sinestesia, a elipse e o neologismo. Com 

o emprego dessas figuras, o autor afasta-se de uma perspectiva simplista ou 
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maniqueísta em relação à vida e ao ser humano, conferindo ainda maior densidade e 

complexidade às narrativas. A personificação, por exemplo, associa-se ao elemento 

tempo, central em sua obra, o qual ganha dimensões humanas, revelando-se 

inexorável e implacável na escrita de nossa existência. 

No romance Aos 7 e aos 40 (2013), dois momentos opostos na vida de um 

mesmo personagem formam um paralelismo entre resquícios da infância e sua 

repercussão no adulto, trazendo à tona uma dualidade reforçada por antíteses e 

paradoxos. O narrador busca encontrar no vivido na infância o seu presente, mas 

acaba enxergando que, aos sete, possuía pouca experiência para tal.  

A narração do passado em primeira pessoa é paradoxal, provavelmente uma 

tentativa de trazer esse passado para o momento presente. A história é da criança, 

porém, as reflexões sobre a infância são de um adulto. Apesar da predominância de 

uma voz autodiegética, a narrativa é percebida e escrita pela voz do adulto. É o 

narrador que dirige o olhar para o menino, então incapaz de narrar, pois iniciava o 

aprendizado das palavras. Outro paradoxo está contido na infância, que é narrada 

como a história do menino e este, apesar de deslumbrado com as novas experiências, 

vai perdendo a ingenuidade a cada descoberta. Trata-se do menino transformando-

se em homem, e as primeiras lições do que novamente aparecerá no futuro: a 

ausência das pessoas queridas, as frustrações no trabalho do pai e a morte. As lições 

vão até o penúltimo capítulo, “Fim”, quando o menino visita um tio acometido por uma 

doença incurável.  

 

[...] quando eu já nem me lembrava porque tínhamos viajado até ali, 
nesse instante, de repente como se esbarrasse no interruptor da 
realidade e a ligasse, o tio me olhou, e eu vi tudo aquilo em seu olhar. 
Então, disfarcei e saí pra varanda. De lá, pude perceber as sombras 
da noite a cobrir a cidade, e senti subindo, devagar, do fundo de mim, 
o maior entendimento. (CARRASCOZA, 2013, p. 131). 

  

Nesse romance, outro contraste que se mostra entre palavras e enredo é a 

narrativa do menino sobre sua história, até se descobrir como adulto – Menino X 

Adulto –, em um constante espelhamento entre passado e presente, revelado pelas 

falas do personagem. Trata-se de uma antítese entre o (suposto) caráter passivo da 

leitura e caráter ativo da escritura, que se revela, por exemplo, na temática do futebol. 

No capítulo “Leitura”, o menino é participante do jogo, e faz uso da criatividade para 

transformar a casa em um campo, assumindo diferentes papéis, de jogador a 
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comentarista, de acordo com sua imaginação. Aos sete anos, ele cria seu próprio jogo 

pela escrita, quando ainda não está apto a ler as palavras e as pessoas. Aos quarenta, 

torna-se um mero espectador do campeonato de futebol, sem interferir em nada – 

resta-lhe somente a leitura resignada da partida de futebol (JÚNIOR, 2017). 

O mesmo recurso tem início no capítulo “Dia”, no qual aparece a “lição” 

aprendida na infância – “[...] é preciso olhar pra trás se queremos ir em frente” 

(CARRASCOZA, 2013, p. 59) – e conclui-se no capítulo “Noite”, quando, para seguir 

em frente, o personagem sai, “sem olhar pra trás”. 

Há duas perspectivas de narrar no romance referido: na infância, a narrativa 

fluida, poética e simples fala sobre episódios em prosa, como do roubo de um pássaro 

no vizinho, uma partida de futebol, o quintal da casa e a relação do personagem com 

o irmão. Já aos quarenta, a narrativa assume uma forma mais fragmentada, que traz 

os acontecimentos dolorosos da vida adulta, como, por exemplo, o divórcio e o 

distanciamento do filho. Ao juntar os dois momentos com a delicadeza que lhe é 

peculiar, Carrascoza “[...] brinda o leitor com um belo romance que só reforça seu já 

conhecido talento literário.” (ALMEIDA, 2018, p. 5). 

Em outra obra de João Anzanello Carrascoza, O Vaso azul (1998), notam-se 

inúmeras ocorrências de metáforas, como nos trechos a seguir: 

 

[...] Tiago continua a considerar o vaso. Ia perguntar por que ela não 
o enchia de flores, mas segurou as palavras antes de cometer o erro, 
plantar outra mágoa. Deus, só agora se dava conta de que, naquela 
casa, o vaso não teria outra utilidade além de peça decorativa. A mãe 
amava as flores, jamais as arrancaria dos canteiros para colocá-las no 
vaso. Trouxera-lhe uma dor, não uma lembrança como até então 
supunha. Julgara preencher o vazio, quando já o transbordara. 
(CARRASCOZA, 2006, p. 27-28). 
 
O vaso azul faísca sobre a cristaleira, desviando-lhe   a   atenção   para   
outra   história, a sua própria, menos dilacerante que a do livro, porém 
mais viva. Os assovios da panela de pressão o envolvem num torpor, 
os músculos se afrouxam, os olhos mergulham na escuridão. 
(CARRASCOZA, 2006, p. 32-33). 

 

Nesses trechos, o que se vê é que o vaso acaba sendo uma metáfora da 

história de vida de Tiago, da mesma forma que a TV, que contrasta com os outros 

objetos do ambiente. Trata-se, portanto, de uma metáfora da presença do próprio 

personagem, de sua identidade, simbolizando algo para além do “eu”, ao qual se pode 
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atribuir mais sentidos, ou seja, a presença do “outro”, diferente de seus ascendentes 

(MINAS, 2017).  

Também está presente nesse conto a ambiguidade provocada pelo objeto 

vaso, que possui um duplo simbolismo. Segundo Olival:  

 

Em “O vaso azul” a imagem visual floresce e ilumina, como o flash de 
uma máquina, fazendo sair da sombra a pequenez do cotidiano 
rasteiro que ele retrata, com a duplicidade   do   simbolismo   dado   ao  
vaso azul – quase sempre vazio, sempre no mesmo lugar, mas 
faiscando, brilhando ou rebrilhando, conforme a fugidia passagem dos 
sonhos por aquela casa tão desprovida deles. (2009, p. 264). 

 

Outras manifestações de ambiguidade podem ser vistas em O Volume do 

silêncio (2010): no conto “Duas tardes”, contrapõe-se passado e presente na infância 

de dois irmãos, bem como de seu reencontro, anos mais tarde. Em “Visitas”, 

apresenta-se a ambiguidade no conflito entre o dito e o não-dito, relacionado ao tema 

da hipocrisia social. Nos diálogos, surgem os vazios da comunicação, em que a regra 

social é a ostentação.  

Com isso, entende-se que Carrascoza abre as portas de sua prosa, de forma 

leve, poética e silenciosa. Segundo Ruffatto (2002), sua escrita se faz de miudezas 

que criam o cotidiano, com melancolia, lirismo, poesia e silêncio. Sobre a importância 

do silêncio para a sua escrita, Carrascoza (2014) afirma, em entrevista: 

 

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. [...] 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. (BALLARINE, 2014, n.p.). 

 

Infere-se que é no silêncio que Carrascoza encontra sua criatividade, 

constituindo-se elemento essencial para a compreensão de sua obra. É como se o 

silêncio se diluísse em sua prosa, como tema recorrente. E isso cria uma 

fragmentação entre os silêncios e os diálogos das personagens. No conto “O poente”, 

de O Volume do silêncio (2006), “A mulher colocou as mãos sobre os joelhos unidos, 

enquanto o homem curvava a cabeça e olhava os próprios pés. O silêncio de um se 
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aglutinou ao do outro, e os dois ouviram o ruído distante do menino no quarto.” 

(CARRASCOZA, 2006, p. 186). 

Esse mesmo silêncio que entrecorta a narrativa ganha materialidade por meio 

de espaços vazios, o que é feito por meio do uso de marcas, grampos e setas. 

Recorre-se, assim, a recursos gráficos para a ampliação dos sentidos. Em Caderno 

de um ausente (2014), por exemplo, o autor representa graficamente o silêncio, que 

está “entre” as falas, por meio de marcas na cor branca, ou espaços de silêncio, que 

não devem ser preenchidos por palavras, uma vez que não existem palavras que 

possam ocupar aqueles espaços de tempo. Para o narrador: 

 

[...] só a máxima quietude em nós e na natureza nos permite decifrar 
o texto que está sendo escrito, Bia, o silêncio, embora pareça a 
ausência, eu te asseguro, é a presença em sua forma mais vivida, toda 
e qualquer palavra é menos que o silêncio, porque nasceu dele, do 
útero do silêncio vem o murmúrio, o gemido, o grito, o urro, todos os 
outros dialetos e até a babel das páginas em branco, se                                                                
eu falo, se eu escrevo, Bia, é porque não sei, ninguém sabe, como 
evitar a degradação do silêncio. (CARRASCOZA, 2014, p. 112-113). 

 

O silêncio como potência de privação da palavra permite uma maior perspectiva 

para a formação de si, conforme comenta Martini (2019) a propósito de Caderno de 

um ausente (2014):  

 

E não apenas na direção de Bia, o interlocutor mais evocado pelo 
discurso, mas também do autor e do próprio leitor destas páginas, que 
expõem a luta com e contra as palavras em sua imperfeição tradutora 
das reminiscências de uma vida transformada em texto. Restos 
fragmentados e lacunares que pulsam em meio a uma 
transmissibilidade comprometida por esta linguagem fraturada. (2019, 
p. 47). 

 

Portanto, é função do escritor-narrador interromper o fluxo do discurso para 

apresentar essa lacuna, um testemunho autêntico da própria escritura sobre si mesma. 

Segundo Martini (2019), é a "iniciação" mais íntima que a linguagem de Caderno de 

um ausente poderia oferecer ao ser humano, ainda mais para Bia, que ingressa no 

ciclo da vida: 

 

É no silêncio que eu te início, não no mundo, num caminho espiritual 
ou numa crença, é no silêncio que eu te início, não num saber 
exotérico milenar, em jogos de ironia, em teoremas insolúveis, não, 
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é no silêncio, Bia, que eu te início em mim – pisar no meu silêncio é 
o teu primeiro passo pra me conhecer 
–, é no silêncio, filha, que eu te início em quem tu terás – logo – de 
assistir ao fim. (CARRASCOZA, 2014, p. 114). 

 

Assim, uma das formas que o narrador implícito encontrou para representar essa 

ausência é o uso de espaços em branco do texto, fragmentando a narrativa e não 

somente a vida dos personagens, como se fosse uma "[...] cicatriz que fratura a 

escritura, pois o que se faz ausente assinala a sua presença nos espaços em branco." 

(ALFELD, 2016, p. 229). 

Essa citação remete a outro autor, Iser1 (1996), que trata esses espações em 

branco a serem preenchidos pelo leitor como a assimilação documentada de textos, 

dependente de testemunhos. Na “recepção”, as atitudes e compreensões aparecem 

como fatores que prendem a atenção do leitor. E é a partir dessa teoria que se pode 

caracterizar a leitura como uma atividade cultural que encerra em si ritmos, 

intensidades e anseios, que podem variar de texto para texto e de leitor para leitor. 

Portanto, esses valores se abrem para inúmeras possibilidades de interação entre a 

obra e seus interlocutores. 

Outro elemento com que Carrascoza constrói seu tom poético é a sonoridade. 

Assim, o emprego continuamente presente de palavras com as vogais “o” e “u”, além 

de consoantes que evocam sons fechados, imprimem certo tom de pessimismo, efeito 

esse utilizado na Trilogia do adeus, na fala do pai, mesmo quando o leitor ainda não 

tem evidência concreta da possível separação entre as personagens do pai e da filha. 

Mais especificamente, em Menina escrevendo com pai, é possível observar 

como a estratégia formal se manifesta: 

 

[...] comecei este caderno convicto de que não te veria crescer -, mas 
é a tua mãe, filha, é a tua mãe que agora lá está. Se nós a perdermos, 
ela ganhou o silêncio do mundo inteiro. Daqui em diante, nesta casa, 
e a caminhar na rota escaldante da vida, seremos apenas tu, Beatriz 
e eu – e toda ausência dela, pra sempre – em nós. (CARRASCOZA, 
2014, p. 125). 

 

Em Aquela água toda, observa-se o mesmo recurso sonoro:  

 

 
1 Wolfgang Iser (Marienberg, Alemanha, 1926-2007) foi professor de Inglês e Literatura Comparada na 
Universidade de Constance na Alemanha. Junto com seu colega Hans Robert Jauss, Iser é o maior 
expoente da Teoria da recepção, que fundamenta suas bases na própria crítica literária alemã. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Marienberg_(Sax%C3%B4nia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/1926
https://pt.wikipedia.org/wiki/2007
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hans_Robert_Jauss
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_da_recep%C3%A7%C3%A3o
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E ao ouvi-la ele se viu, no ato, num instante azul-azul, os pés na areia 
fervente, o rumor da arrebentação ao longe, aquela água toda nos 
olhos, o menino no mar, outra vez, reencontrando-se, como quem 
pega uma concha na memória. (CARRASCOZA, 2012, p. 9). 

 

No conto “Vogal”, presente no mesmo volume, Tia Alda, ao se dirigir à sobrinha, 

também recorre ao alfabeto, para que a menina se lembrasse da época da escola: 

 

Aí ela disse que o mundo era como o alfabeto, feito de vogais e 
consoantes. As vogais eram sons que nasciam quando o ar saía 
livremente pela nossa boca. As consoantes não: os lábios, os dentes, 
a língua e o palato criavam obstáculos à passagem do ar, quando a 
gente as pronunciava. (CARRASCOZA, 2012, p. 90). 

 

Assim, o autor tece reflexões acerca da potência e da impotência da palavra, 

da relevância da escrita, muitas vezes por meio das falas de personagens que 

destacam a importância da forma de se manipular a linguagem, do modo como se 

aproxima a escrita do texto à própria escritura da nossa existência. 

Outra característica formal da narrativa de João Anzanello Carrascoza é que, 

em muitas obras, o autor se aventura em experimentações gráficas e joga com 

conteúdo e forma, para que os recursos estilísticos e estruturais contribuam para a 

expansão dos sentidos gerados pelo texto literário. Em Aos 7 e aos 40, para narrar a 

vida do menino, na infância, usa o espaço superior da página; já a vida do adulto é 

narrada na parte inferior, materializando, de forma gráfica, essas duas fases de vida 

da personagem. 

Em Utensílios-para-a-dor, livro de contos de 2020, seus “contos-utensílios” 

iniciam um novo caminho pelo gênero do conto, por meio de palavras compostas, que 

vão além da simples hifenização, desvinculando a palavra do seu sentido real, além 

de atuar como forças motrizes das tramas e desafiar os limites do gênero. Esse 

movimento pode ser observado no capítulo “Amigo-centauro”:  

 

Conheci-o, meu amigo-centauro, quando, meninos, morávamos no 
bairro da Tijuca [...]. Da cintura para cima, ele, tão humano, o torso 
frágil, o rosto bonito, os olhos verde-musgo; da cintura para baixo, 
ocultos sob a calça, o traseiro-garupa, as pernas-equinas, os pés-
cascudos. (CARRASCOZA, 2020, p. 7). 

 

Nesse conto, não há propriamente uma história, o que importa é o espaço de 

narrar. As palavras que se juntam por meio dos hifens evocam novos sentidos e 
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deixam a construção desses significados para os leitores, que percebem o mundo por 

meio de uma terceira palavra, trazendo à tona a evocação das sensações, construída 

pelos sentidos da visão, da audição, do paladar e do olfato, como é possível observar 

no trecho “Pegue a palavra-esperma. Pegue a palavra-óvulo. Junte as duas e misture, 

misture até que comece a formar a palavra pessoa.” (CARRASCOZA, 2020, p. 68). 

A fragmentação é, ainda, um recurso utilizado por Carrascoza para unir forma 

e conteúdo, principalmente em seus romances. Na primeira edição do romance Aos 7 

e aos 40, o autor apresenta uma estrutura bipartida e um espelhamento por opostos. 

Para tanto, utiliza-se de sinais que possam diferenciar os momentos de vida da 

personagem. Assim, os títulos que se referem à fase adulta estão destacados em 

negrito. No interior dos capítulos, os momentos da vida do protagonista são marcados 

visualmente de modo distinto na página. Os trechos sobre a infância têm o texto 

dividido em parágrafos, como prosa. Já os capítulos sobre a vida adulta aparecem em 

linhas quebradas, que evocam e poderiam ser lidos, à primeira vista, como versos de 

um poema. Além disso, as duas fases da vida do protagonista são contadas por vozes 

distintas. 

Espelhamento e complementaridade ocorrem em todos os capítulos e são 

vistos no projeto gráfico e na organização da narrativa ao longo da página. A 

disposição gráfica anteriormente referida (textos sobre o menino no alto da página e 

sobre o adulto na extremidade oposta), além de representar a separação das fases 

de vida do protagonista, permite uma flexibilidade que possibilita ao leitor ler 

primeiramente os capítulos sobre o menino e, posteriormente, os dedicados ao adulto, 

ou, então, ler, seguidamente, um capítulo de cada fase, seguindo a disposição que se 

encontra no livro. 

Os episódios referentes à infância são narrados em primeira pessoa, sem que 

essa voz mimetize a linguagem da criança. No momento da despedida da prima 

Teresa, por exemplo, o menino sabe que ela está sofrendo, porém somente o adulto, 

ao relembrar o fato, seria capaz de concluir, “Mas todo começo é grande, está numa 

altura acima de nós, e só se a gente continuar, se persistirmos no caminho, é que o 

superamos – e aí dá pra subir mais o sarrafo.” (CARRASCOZA, 2013, p. 54). Já a voz 

que focaliza a vida adulta se apresenta em terceira pessoa, como se houvesse uma 

dissociação entre o homem-pai, que ele é, e o outro, que observa a si mesmo de fora. 

No decorrer da narrativa, as vozes vão se alternando com o silêncio, como no trecho:  
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[...] tão juntos estavam que podiam se dispersar, e assim fizeram, o 
filho ligou a tevê, o pai foi jogar o lixo lá fora e, ao retornar e ver o 
menino espichado no sofá, assistindo a um jogo de futebol, alegrou-
se, quietamente [...]. (CARRASCOZA, 2013, p. 83). 

 

Ao transitar por esses mundos interior e exterior, com um mesmo personagem 

em fases distintas de vida, esse romance, aparentemente monológico (já que se trata 

de uma mesma personagem falando sobre si), enche-se de dialogismo, ou seja, os 

ecos de uma conversação do narrador leem as personagens que criou para 

representar-se. Com isso, se apresenta na obra de Carrascoza uma narrativa só 

aparentemente monológica, que no caso do romance Aos 7 aos 40, que possui um 

“eu” de múltiplas faces transitando nos mundos exterior e interior da personagem.  

Já no romance Caderno de um ausente (2014), o próprio narrador se enxerga 

fragmentado, inserido em um processo de ressignificação das peças que se 

desfizeram em sua vida ao longo do tempo. Isso pode ser visto no trecho 

 

Eu tento me olhar, e olhar os outros, e as coisas todas, e até os 
sonhos, duas vezes. Bia, uma por mim, pelo que sou, inteiro 
fragmentado, e outra por eles (incluindo aqueles que eu estou 
deixando de ser) [...]. (CARRASCOZA, 2014, p. 103).  

 

Assim como nos excertos apresentados, os narradores de Carrascoza se 

utilizam, na maioria das vezes, da primeira pessoa, alternando, em alguns momentos, 

com a narração em terceira pessoa. Esse jogo favorece o uso da memória, técnica 

bastante empregada pelo autor nos contos e nos romances. Trata-se, primeiro, de 

uma memória que preserva as experiências passadas das personagens e traz uma 

anterioridade histórica, em que o passado se coloca no presente, numa narrativa onde 

o contexto é social e familiar, como explicitado anteriormente. Mas, para além das 

lembranças do passado e dos episódios em família, a narrativa de Carrascoza é 

recheada de uma memória discursiva, mesmo que não se apresente de forma 

explícita por meio da voz dos personagens.  

Em Aos 7 e aos 40, por exemplo, os capítulos se intercalam entre memórias da 

infância e reflexões da vida adulta, que se ligam como duas metades indivisíveis de 

uma história. Com isso, episódios da vida da personagem – a vida de criança, os 

amores, o casamento, o nascimento de seu filho, o divórcio – e outras reflexões vão 

sendo apresentadas em lembranças do passado, para que o leitor reconheça as 

nuances de um no outro, do menino no homem:  
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Mas, se reconhecera aquele que à sua frente aparecia, alguns traços 
eram idênticos aos seus – outros, menos aparentes, da mãe –, 
surpreendeu-se ao flagrar no menino, nitidamente, o homem que nele 
se prenunciava. (CARRASCOZA, 2013, p. 106). 

 

Essa memória discursiva, enquanto lugar de significação do mundo construído 

pelos personagens, é essencial para a análise de alguns dos contos do autor, como, 

por exemplo, “Espinhos e Alfinetes” (2010), em que aponta a importância da 

transposição do passado no presente, por meio de memórias. “Estamos perdendo 

uma pessoa que amamos, e eu já me sentia abandonado, vomitando solidão.” (p. 80). 

Para ele, há uma proximidade constante com o universo da infância – ela está na 

memória adulta, na vivência da paternidade, ou na exploração de seus ritos de 

passagem. “A cidade da infância, tão outra nos meus olhos se comparada à memória 

[...].” (p. 66). 

No romance Aos 7 aos 40, pode-se observar que em nenhum momento o 

narrador descreve a passagem da infância para a idade adulta, como forma de advertir 

o leitor sobre a existência do menino dentro do homem que deseja reencontrar-se 

consigo mesmo por meio das memórias da infância. Dessa forma, mergulhado em 

suas memórias, conscientiza-se da sua interioridade. “Tudo, ali, havia perdido a cor, 

a luz, os contornos vivos. A cidade que lá estava era a mesma, mas a outra, a sua, a 

cidade que se enraizara nele, essa se apagava aos seus olhos [...].” (CARRASCOZA, 

2013, p. 144).  

Assim, o retorno ao período da infância, na verdade um retorno a si mesmo, 

não é mais possível, e isso o deixa magoado, uma vez que deseja resgatar a vida que 

as memórias do passado trazem de volta ao presente. “A vida era o que era [...] tudo 

no caminho é para ficar lá trás, as pessoas carregam só aquilo que deixam de ser, o 

presente é feito de todas as ausências.” (CARRASCOZA, 2013, p. 143). 

 Como já assinalado, o que se observa no decorrer das obras de Carrascoza, 

no que se refere à valorização de momentos do cotidiano, é uma introspecção do 

narrador, geralmente em primeira pessoa, em um mergulho interior sobre os 

sentimentos mais profundos dos personagens. 

Dessa forma, entende-se que o autor, na realidade, não se preocupa em 

identificar os personagens por aspectos externos, como seu status social, ou o cargo 

que ocupam no trabalho, mas, sim, em caracterizá-los de acordo com seus aspectos 
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interiores. Com isso, em muitos momentos revividos ao longo das narrativas, o 

narrador coloca o leitor dentro da cena, e é na própria cena viva que o leitor se 

identifica com as personagens.  

Em Aquela água toda (2012), no conto de mesmo nome, observa-se a 

representação dessa cena viva:  

 

Pegou a outra onda. Mergulhou. Engoliu água. Riu de sua sorte. Levou 
um caldo. Outro. Voltou ao raso. Arrastou-se de novo pela água, em 
direção ao fundo. Sentiu a força oposta, o empurrando para trás. 
Estava leve, num contentamento próprio do mar, que se escorria nele, 
o mar, também egoísta na sua vastidão. Um se molhava na substância 
do outro, era o reconhecimento de dois seres que se delimitam sem 
saber seu tamanho.  (CARRASCOZA, 2012, p. 14-15). 

 

Em Aos 7 e aos 40 (2013), ao escrever a história em duas narrativas paralelas 

– uma, aos sete; outra, aos 40 –, cria-se uma dualidade, recurso comum em sua obra. 

Ao longo de diferentes capítulos da obra, como em “Noite” e “Leitura”, Carrascoza 

apresenta novo paralelismo. Em “Leitura”, o menino é autor de seu próprio jogo; aos 

40, mero espectador, o que traz um paradoxo que acompanha a escrita da obra, e 

que surge, de forma discreta, em meio à temática do futebol. Esse procedimento 

também pode ser observado no livro Tramas de meninos (2021), em que o autor faz 

um paralelismo na estrutura da obra, ao dividir o volume em duas partes que se 

entrelaçam como uma trama, como pode ser observado nos contos “Quem” e 

“Vidente”. 

Outro ponto bastante peculiar em grande parte das obras de Carrascoza é a 

presença da metaficção, ou seja, a ficção sobre a ficção. Ela pode ser explícita ou 

implícita, como no caso de Caderno de um ausente (2014), em que se observam 

fragmentos a respeito do ato da escrita, recurso que traz o leitor para o processo de 

criação do autor: 

 

A tua mãe optou por este caderno, registro de tuas iniciações, poderia 
já preencher a primeira página, a caligrafia dela é linda, as letras bem 
definidas, tu verás, fácil pra qualquer leitor reconhecer – diferente do 
meu “j” que parece em “g”, de meu “l” que se confunde com o “i” [...] a 
tua vida, filha, é um texto que há tempos começamos a escrever [...]. 
(CARRASCOZA, 2014, p. 16). 

 

O ato de escrever, na obra de Carrascoza, passa, então, a ser compartilhado 

com o leitor, proporcionando uma leitura mais reflexiva, concentrada no interior da 
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escrita e do indivíduo. Dessa forma, a escrita se torna uma oficina de criação literária, 

em que o autor ficcional/narrador é convidado a desnudar o processo de produção da 

escrita e a maneira como a obra chegará ao leitor. Essa escrita, composta por 

fragmentos e comentários sobre o ato de escrever, forma uma escritura em processo, 

exigindo do leitor a reconstituição desses fragmentos, de modo que reverbere no 

indivíduo que está também se constituindo. 

O texto carrascoziano pode ser comparado ao fluxo de um rio, em que as águas 

se movimentam de diferentes formas, rumo à foz. Nesse caminho, delineado pelo 

autor, vai sendo construída uma linguagem que é fruto de um acordo entre escritor e 

leitor, os quais criam suas linhas entre palavras e silêncios (CAETANO, 2018). 

O que se pode entender até aqui a respeito da narrativa de Carrascoza é que 

são muitos os recursos por ele utilizados, tanto em termos de estilística quanto na 

arquitetura de seus contos e romances, característica que abre novas perspectivas 

criativas dentro de uma mesma temática e agrega cada vez maior autenticidade a sua 

obra. 

Esse rico fazer criativo permite se pensar em um amplo manancial de 

possibilidades. Nesse sentido, o capítulo a seguir tratará de outros recursos 

linguísticos recorrentes na obra do autor em pauta – mais especificamente, da 

intertextualidade e da intratextualidade. 
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2 CONCEITOS DE INTRATEXTUALIDADE E INTERTEXTUALIDADE 

 

 Intertextualidade e intratextualidade têm sido objeto de estudo de diferentes 

autores europeus desde os anos 1970. Destacam-se nas formulações sobre esses 

conceitos sobretudo o filósofo e teórico russo Mikhail Bakhtin, com seus pressupostos 

teóricos sobre a dialogia, mas também a escritora, crítica literária e psicanalista 

búlgara Julia Kristeva e o teórico da literatura francês Gérard Genette. 

 

2.1 Abordagem e discussão dos conceitos 

 

Mikhail Bakhtin, filósofo e linguista nascido em Oriol, Rússia, no final do século 

XIX, é um dos mais destacados pesquisadores da linguagem humana, com amplo 

conhecimento em Literatura, História, Antropologia, Artes, Linguística, Arquitetura, 

Psicologia e Educação. Participou de vários debates sobre estética e literatura na 

União Soviética, na década de 1920, porém passou a ser conhecido no meio literário 

de forma mais relevante na década de 1960, tornando-se um dos autores 

contemporâneos mais expressivos em sua área. Bakhtin estudou romances e criou 

conceitos como dialogismo, polifonia, cronotopo e carnavalização, hoje bastante 

estudados em diversas partes do mundo. Seus trabalhos foram desenvolvidos em um 

grupo de estudiosos russos conhecido como “Círculo de Bakhtin” (SCORSOLINI-

COMIN, 2010), o qual se dedicou ao estudo da linguagem, literatura, estilística, 

ciências e outras áreas afins.  

O estudioso dedicou sua vida a definir conceitos e a realizar análises da 

linguagem, baseado em discursos cotidianos, filosóficos e científicos. Um dos 

primeiros pontos abordados por Bakhtin é o caráter dialógico da linguagem.  

 

Não existe a primeira nem a última palavra, e não há limites para o 
contexto dialógico (este se estende ao passado sem limites e ao futuro 
sem limites). Nem os sentidos do passado, isto é, nascidos no diálogo 
de séculos passados podem jamais ser estáveis (concluídos, 
acabados de uma vez por todas): eles irão sempre mudar (renovando-
se) no processo de desenvolvimento subsequente, diálogo futuro.  
(BAKHTIN, 2011, p. 410).  
 

Com base na análise da obra de Fiódor Dostoiésvski, Bakhtin revela, em 

Problemas da poética de Dostoiévski (2013), a existência de um autor que surge de 
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“forma ousada e inusitada” e permite que sejam analisadas, em sua produção, 

questões como dialogismo, polifonia e tantas outras. Segundo, Bakhtin, por meio de 

uma posição de distanciamento máximo entre o autor e a obra, Dostoiévski apresenta 

uma maior objetividade em relação ao universo apresentado e a seus personagens, 

mesmo que eles absorvam características da personalidade do autor. Dito de outro 

modo, representa a pluralidade da consciência de seus personagens, fazendo 

interagir consciências únicas, com valores próprios, que dialogam entre si, 

preenchendo as lacunas que possam ter sido deixadas por seus interlocutores e 

produzindo “o grande diálogo do romance” (BAKHTIN, 2013, p. 10). 

Com isso, o teórico russo vê na obra dostoievskiana uma totalidade dialógica, 

com a participação do autor no diálogo, apesar de ser também seu organizador. Na 

verdade, Dostoiévski é “[...] o regente de um grande coro de vozes, que participam do 

grande diálogo do romance, mas mantendo a própria individualidade” (BAKHTIN, 

2013, p. 10).  

Lembra Bakhtin que, ao se falar dos heróis dos romances de Dostoiévski, não 

se pode esquecer de que a autoconsciência desses heróis é totalmente dialogada: 

volta-se para fora, dirigindo-se a si e a outros mais. Essa multiplicidade de vozes “[...] 

sugere a importância excepcional do diálogo na obra desse romancista.” 

(BAKHTIN, 2013, p. 178). Além disso,  

 

A forma da conversa,  onde diferentes pontos de vista podem 
dominar alternadamente e refletir matizes diversos de confissões 
opostas, aproxima-se sobremaneira da personificação dessa 
filosofia, que está em eterna formação e nunca chega à 
estagnação. Nos momentos em que um artista contemplador de 
imagens como Dostoiévski fazia suas reflexões profundas sobre o 
sentido dos fenômenos e os mistérios do mundo, diante dele devia 
apresentar-se essa forma de filosofar, na qual cada opinião é como 
se viesse a tornar-se um ser vivo e constituir-se da voz inquieta do 
homem (BAKHTIN, 2013, p. 178). 

 

Segundo ele, esse dialogismo está relacionado ao fato de a contradição da 

cosmovisão de Dostoiévski não ter sido superada até o fim, na maioria de suas 

obras. Para o autor, o diálogo em Dostoiévski é uma forma do drama e da dialogação, 

como ocorre na dramatização. Na literatura da Idade Moderna, se conhece somente 

o diálogo dramático e parte do diálogo filosófico como simples maneira de exposição, 

direcionado a um procedimento pedagógico. Porém, sempre prevaleceu o diálogo 
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dramático no drama e o diálogo dramatizado nas formas narrativas, por meio do 

monólogo. Para esclarecer melhor o significado do diálogo no drama, Mendes (1995) 

aponta que essa linguagem sempre se associa a uma voz, um gesto, uma imagem 

humana; a participação cognitiva e emocional do espectador vai depender do efeito 

de que cada palavra faz brotar e de um desejo seu, em movimento. Dessa forma, as 

réplicas do diálogo no drama não modificam o mundo a ser representado, “[...] não o 

tornam multiplanar; ao contrário, para serem autenticamente dramáticas, elas 

necessitam da mais monolítica unidade desse mundo.” (BAKHTIN, 2013, p. 20).  

No caso do drama, se houver qualquer enfraquecimento do caráter monológico, 

poderá ocorrer um enfraquecimento do dramatismo. Desse modo, as personagens 

mantêm uma afinidade dialógica na perspectiva do autor, diretor, espectador, em meio 

a um universo monocomposto. Entende-se, por isso, que a ação dramática que 

soluciona todas as oposições do diálogo é unicamente monológica. Dessa forma, a 

multiplanaridade destruiria o drama, “[...] pois a ação dramática baseada na unidade 

do mundo já não poderia relacionar e resolver essa multiplanaridade.” (BAKHTIN, 

2013, p. 20).  

No drama, “[...] é impossível a combinação de perspectivas integrais numa 

unidade supraperspectiva, pois a construção dramática não dá sustentáculo à 

semelhante unidade.” (BAKHTIN, 2013, p. 21). Por isso, no romance polifônico de 

Dostoiévski, o diálogo que se apresenta no drama pode assumir um papel  secundário. 

Segundo Fiorin, “[...] o dialogismo é o modo de funcionamento real da 

linguagem, é o princípio constitutivo do enunciado” (2008, p. 24). Também é o princípio 

responsável pela unificação da teoria bakhtiniana, pois “[no] dialogismo são as 

relações de sentidos que se instauram entre enunciados” (2008, p. 19), sem as quais 

não há enunciação nem interação. A formulação do próprio Bakhtin a respeito é 

esclarecedora: 

 

O enunciado existente, surgido de maneira significativa num 
determinado momento social e histórico, não pode deixar de tocar os 
milhares de fios dialógicos existentes, tecidos pela consciência 
ideológica em torno de um dado objeto de enunciação, não pode 
deixar de ser participante ativo do diálogo social. Ele também surge 
desse diálogo como seu prolongamento, como sua réplica, e não sabe 
de que lado ele se aproxima desse objeto. (BAKHTIN, 2012, p. 86). 

 

O teórico questiona de que forma o diálogo pode ocupar uma posição central 

na vida humana, propondo que esse seja resultado de um produto histórico, com 
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marcas sociais e culturais, com críticas ao mecanicismo positivista e o consequente 

estruturalismo. Assim, o diálogo, para além de constituir um espaço de embates e 

assimetrias, reflexo dos aspectos de interação social, instaura um espaço em que 

essas divergências devem ser consideradas, na intenção de se compreender uma 

realidade social macro. Nesse sentido, pontua: 

 

O diálogo, no sentido estrito do termo, não constitui, é claro, senão 
uma das formas, é verdade que das mais importantes, da interação 
verbal. Mas pode-se compreender a palavra ‘diálogo’ num sentido 
amplo, isto é, não apenas como a comunicação em voz alta, de 
pessoas colocadas face a face, mas toda comunicação verbal, de 
qualquer tipo que seja. (BAKHTIN, 2011, p. 117). 

 

Abrem-se, assim, diversas possibilidades de diálogo, passando este a envolver 

não somente emissor e receptor de uma mensagem, como também as tendências de 

recepção do discurso de outra pessoa, constituída como o “sujeito-emissor”. 

Nessa medida, ao conceituar o dialogismo, Bakhtin (2011) assegura que as 

relações dialógicas aparecem de forma explícita ou implícita, durante o processo de 

comunicação. Expressões verbais e não verbais determinam a construção dos 

enunciados e a interação por meio da linguagem acontece dentro de um contexto 

social em que seus participantes se encontram em condição de igualdade. 

Enfatizando o social e a cultura, o autor coloca a linguagem em um eixo central, no 

qual, por meio do dialogismo, as palavras do outro se inserem nas palavras do “eu”, 

relativizando a autoria individual.  

Conforme as palavras de Bakhtin, nas nossas ações, “[...] avaliamos a nós 

mesmos do ponto de vista do outro, através do outro procuramos compreender e levar 

em conta os momentos transgredientes à nossa própria consciência.” (2011, p. 13). 

Nesse processo, não há uma separação do meu ser-evento, que se mantém em 

constante devir, o que faz com que, para viver, “[...] preciso ser inacabado, aberto para 

mim.” (BAKHTIN, 2011, p. 11). Assim, nas relações sociais, o olhar para si mesmo 

está necessariamente vinculado ao olhar do outro, o que nos faz voltar-nos para nós 

mesmos, “[...] e o último acontecimento, espécie de resumo, realiza-se em nós nas 

categorias da nossa própria vida.” (BAKHTIN, 2011, p. 14). Ou seja, o olhar e as 

palavras do outro nos constituem, embora não nos determinem, pois um ato na vida 

é sempre único, ao mesmo tempo responsivo e responsável. 
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O dialogismo pode surgir de diferentes formas. Primeiro, como um princípio 

interno da palavra, por meio do qual o objeto possui valores e definições diversas, 

com inúmeras possibilidades para o falante em relação a esse objeto do discurso 

(BAKHTIN, 2011). A segunda possibilidade é que antes e depois de um determinado 

enunciado existem outros enunciados, que estão vinculados ao enunciado central, por 

uma razão qualquer. No caso de o discurso não se originar no locutor, este assumiria 

o papel de respondente, uma vez que ele não detém o discurso pela primeira vez. A 

terceira forma de dialogismo refere-se àquele que necessita de diversas vozes que se 

ligam a um tema específico, antecipando a resposta de outras pessoas e daquelas 

que são imaginadas pelo locutor, em razão do contexto do diálogo. Além disso, há a 

“dialogização” das linguagens, uma vez que uma língua é composta por diferentes 

linguagens, de acordo com o contexto social, como, por exemplo, a linguagem das 

reuniões familiares, a do cotidiano, a sociopolítica, a linguagem de oratória, a 

publicitária, e tantas outras. Assim, várias vozes estabelecem inúmeras ligações e 

relações entre os envolvidos (SCORSOLINI-COMIN, 2014). 

Conforme Amorim (2012), o discurso bakhtiniano se refere à existência de 

múltiplas linguagens interligadas dialogicamente, que não se excluem. Nesse sentido, 

as linguagens coexistem em meio a contradições socioideológicas entre passado e 

presente, ou diferentes períodos do passado ou mesmo de grupos do presente, assim 

como entre diversas escolas ou tendências, nas quais os pontos de vista 

sociolinguísticos são diferentes. Ou seja, a palavra em si possui um sentido ideológico 

ou vivencial, de acordo com o contexto em que se insere, além de um conjunto de 

significados que lhe foram atribuídos socialmente. O que a torna compreensível é 

também aquilo que é presumido pelo ouvinte, porque toda palavra usada na fala real 

possui um valor, que é percebido por meio da entoação expressiva. Na concepção 

bakhtiniana, a palavra é considerada um signo social e funciona como elemento 

essencial que acompanha todo ato ideológico (2012). 

Segundo Bakhtin, pode-se pensar o dialogismo como diálogo entre os 

interlocutores, mas também como diálogo entre os discursos. Trata-se, portanto, do 

princípio fundador da linguagem para fazer emergir o sujeito e o outro, dentro de um 

contexto subjetivo, em que a palavra já dita se mistura a novos dizeres, essenciais 

para a constituição do sujeito (2013). No entendimento do teórico russo, a interação 

entre os interlocutores é o princípio maior de funcionamento da linguagem, criando, 

dessa forma, uma relação frutífera. Com isso, passa-se a considerar o dialogismo 
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como um termo apropriado para retomar algo preexistente nas palavras dos 

interlocutores, criando sentidos para a materialidade do texto ou mesmo do discurso. 

Portanto, a compreensão de um texto, como atividade dialógica, vai gerar outros 

textos, abrindo espaço para a criação de novas palavras.  

Dessa relação, surgiu o conceito de intertextualidade, que ocorre quando um 

texto dialoga com outro, citando-o de forma explícita ou nas entrelinhas.  Para Bakhtin, 

o processo de leitura não pode existir se estiver desvinculado da noção de intertexto, 

uma vez que o princípio dialógico permeia o processo da linguagem, a partir da 

variedade de textos disponíveis para tal (SILVA, 2016). 

As ideias de Bakhtin foram seguidas por diferentes autores que ampliaram seus 

conceitos sobre dialogismo, referindo-se à intertextualidade, como é o caso de Julia 

Kristeva. Filósofa, escritora, crítica literária, psicanalista e feminista búlgara, radicada 

na França, Kristeva sofreu fortes influências de Roland Barthes, Jacques Derrida e 

Mikhail Bakhtin, sendo a primeira a cunhar, no ano de 1966, o termo intertextualidade, 

na obra A palavra, o diálogo, o romance. Com isso, a linguagem poética surge como 

um diálogo de textos lidos pelo escritor. No ano seguinte, em O texto fechado, a autora 

define intertextualidade como o “[...] cruzamento num texto de enunciados tomados 

de outros textos”, “transposição [...] de enunciados posteriores ou sincrônicos.” 

(KRISTEVA, 2012, p. 20). Ela ainda pontua, de forma esclarecedora, sobre a 

intertextualidade,  

  

[...] uma descoberta que Bakhtin foi o primeiro a introduzir na teoria 
literária: todo o texto se constrói com mosaico de citações, todo texto 
é absorção e transformação de um outro texto. Em lugar da noção de 
intersubjetividade, instala-se a noção de intertextualidade, e a 
linguagem poética lê-se pelo menos como dupla. (KRISTEVA, 2012, 
p. 142). 

 

No contexto do contemporâneo, com a renovação dos estudos de literatura 

comparada, desde a segunda metade do século XX, ao se falar de intertextualidade, 

a partir de sua concepção por Kristeva, para os comparatistas, o conceito tornou-se 

um instrumento eficaz para novos estudos da teoria literária. Dessa forma, a 

intertextualidade está inserida em uma teoria totalizante do texto, desde sua relação 

com o sujeito, o inconsciente e a ideologia em uma perspectiva semiótica (NITRINI, 

2000). 
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É importante observar, como elemento auxiliar na análise a que nos propomos 

nesta pesquisa, que atualmente, em um novo momento da literatura, a reestruturação 

dos cânones das diferentes literaturas latino-americanas tem ocupado maior espaço 

no meio acadêmico, que passa a incluir alguns registros antes marginalizados, como 

os de língua indígena e de grupos hispânicos radicados nos Estados Unidos. Isso 

ocorre diante da necessidade de se constituir uma nova historiografia literária, despida 

das distorções tradicionais, em que se problematiza a “grande literatura”, cada vez 

mais presente, tomando como ponto de referência o corpus literário do continente 

(COUTINHO, 2003). 

Esse cenário revela que todas as diferenças latino-americanas demonstram 

como é ineficaz a transferência de paradigmas entre culturas. Por sua realidade 

híbrida, no continente latino-americano não se aplica a ideia de literatura nacional de 

forma desproblematizada. Assim, qualquer concepção monolítica de cultura latino-

americana é posta à prova e substituída por outras culturas que levem em conta seu 

caráter híbrido, o que indica a pluralidade de caminhos que o comparatismo vem 

selecionando. Hoje, a literatura comparada trata-se de “uma seara ampla e movediça” 

(COUTINHO, 2003, p. 27), com muitas possibilidades a serem exploradas, embora 

haja uma outra vertente que adota posições discordantes. Esse breve desvio nos 

auxilia na compreensão de que, ainda que distantes das especificidades da cultura 

latino-americana, e especificamente da brasileira, os estudos de Kristeva seguem 

essenciais na discussão que embasa teoricamente a investigação. 

Para a autora,  

 

[...] o dialogismo bakhtiniano designa a escritura simultaneamente 
como subjetividade e como comunicatividade, ou melhor, como 
intertextualidade; face a esse dialogismo, a noção de ‘pessoa-sujeito 
da escritura’ começa a se esfumaçar para ceder lugar a uma outra, a 
da ambivalência da escritura. (KRISTEVA, 2012, p. 145).  

 

Na verdade, Kristeva transcria Bakhtin, inserindo-o em um contexto pós-

estruturalista. Propõe dois eixos de observação: “horizontalmente, [...] a palavra, no 

texto, pertence, ao mesmo tempo, ao sujeito da escritura e ao destinatário e, 

verticalmente, [...] a palavra no texto está orientada para o corpus literário anterior ou 

sincrônico” (KRISTEVA, 2012, p. 141). O eixo horizontal (sujeito-destinatário), 

constitui o “diálogo”, e o vertical, a “ambivalência”. É “[...] no vaivém entre o sujeito e 

o outro, entre o escritor e o leitor [...]”, que “[...] o autor se estrutura como significante, 
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e o texto como diálogo de dois discursos” (eixo horizontal) e é por meio da 

ambivalência intertextual que se percebe “[...] a inserção da história no texto e do texto 

na história.” (KRISTEVA, 2012, p. 145). 

O intertexto é um texto específico, ou o corpus de textos específicos com o qual 

o texto mantém um intercâmbio semiótico, enquanto a intertextualidade é o processo 

de interação e intercâmbio semiótico de um texto primeiro com outro texto, ou outros 

textos, particularmente com o texto cultural, o histórico e o social, interseccionando 

esses textos sem reduzir um ao outro.  

Importante pontuar que, a noção de texto de Kristeva é muito ampla, pois inclui 

obras literárias, linguagens orais ou sistemas simbólicos de ordem social ou 

inconsciente. O foco das relações dialógicas, que em Bakhtin se centravam na 

“consciência plenivalente” – em que o herói era visto como representação de um 

conjunto de valores próprios, de forma diversa daqueles do autor e/ou narrador – está 

na ampliação do alcance das noções de dialogismo/polifonia para uma perspectiva 

textual e discursiva. (KRISTEVA, 2012). 

Em “Introdução à Semanálise” (2012), a autora destaca que, na visão de 

Bakhtin, o diálogo pode ser monológico e que o monólogo se torna dialógico. Para 

ele, isso tudo constrói a infraestrutura da linguagem, e esse estudo faz parte de uma 

semiótica dos textos literários, que, segundo esse autor, deveria ser construída a partir 

dos métodos linguísticos e de dados lógicos (KRISTEVA, 2012). Entretanto, sabe-se 

que “[...] as relações dialógicas não se reduzem mais a relações de lógica e de 

significação que, por si mesmas, são privadas de momento dialógico.” (KRISTEVA, 

2012, p. 66). E se as relações dialógicas não existem sem as relações de lógica e de 

significação, não se reduzem a elas, pois possuem características específicas.  

Kristeva (2012) afirma que, para Bakhtin, o diálogo não se restringe à 

linguagem assumida pelo sujeito, pois se trata de uma escritura que permite ler o 

outro, como uma forma de subjetividade e comunicatividade, que pode ser definida 

como intertextualidade. Dessa forma, o significado de “pessoa-sujeito da escritura” dá 

lugar à figura da “ambivalência da escritura”. Essa ambivalência traz a história para 

dentro do texto e o texto para dentro da história. 

Ainda em relação ao dialogismo de Bakhtin, este implicaria: 

 

O duplo, a linguagem e uma outra lógica. Uma nova abordagem dos 
textos poéticos se delineia a partir desse termo, que a semiótica 
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literária pode adotar. A lógica que o dialogismo implica é, 
simultaneamente: uma lógica de distância e de relação entre os 
diferentes termos da frase ou da estrutura narrativa, indicando um 
devir, em oposição à continuidade da lógica do ser; uma lógica de 
analogia e de oposição não-exclusiva ao nível de causalidade e de 
determinação identificadora; e uma lógica de transfinito [...] em que 
uma sequência poética é imediatamente superior a todas as 
sequências precedentes da série aristotélica. (KRISTEVA, 2012, p. 71; 
grifos do autor). 

 

Abordando a estrutura do romance polifônico (em que cada personagem possui 

sua própria visão de mundo, com voz única), Kristeva compara esse tipo de romance 

na época de Dostoiévski – em que o diálogo se mantém em um nível representativo, 

fictício – ao “romance moderno” do século XIX, afirmando que “[...] o romance 

polifônico de nosso século se faz ilegível e interior à linguagem” (KRISTEVA, 2012, p. 

70). Realmente, no final do século XIX, deu-se uma ruptura, não somente literária, 

como também social, política e filosófica, privilegiando a intertextualidade, o diálogo 

intertextual. Nesse sentido, Kristeva observa que Bakhtin descobriu o dialogismo 

textual com a leitura de vários autores que fizeram parte dessa ruptura, considerados 

“escritores da revolução”, como Maiakóvski, Bjelyf e Kliebnikov, antes mesmo de 

estender esse princípio à história da literatura como princípio da inversão e da 

produtividade de contestação.   

 

O dialogismo – que remete a Hegel – não deve ser confundido com a 
sua dialética, que supõe uma tríade, logo, uma luta e uma projeção 
(uma superação), que não transgrida a tradição aristotélica, fundada 
na substância e na causa. O dialogismo substitui esses conceitos, ao 
absorvê-lo ao conceito de relação, e não visa a uma superação, mas 
a uma harmonia, implicando sempre uma ideia de ruptura (oposição, 
analogia) como modo de transformação. (KRISTEVA, 2012, p. 89). 

 

Outra definição sobre intertextualidade a ser considerada é a do crítico literário 

francês e teórico da literatura Gérard Genette. Em Palimpsestos (2006), o autor define 

o termo como “a presença de um texto em outro” (p. 9). Ele institui ainda o termo 

arquitextualidade, definido como o conjunto das categorias gerais ou transcendentes, 

tais como tipos de discurso, diferentes modos de enunciação, gêneros literários, e 

assim por diante. Genette apresenta também o conceito de transtextualidade, ou 

transcendência textual do texto – “[...] tudo o que coloca em relação, manifesta ou 

escrita, com outros” (2006, p. 19) – como objeto central de estudo da poética.  
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Por outro lado, Genette traz a interessante metáfora do palimpsesto para 

ilustrar as relações textuais: 

 

Um palimpsesto é um pergaminho cuja primeira inscrição foi raspada 
para se traçar outra, que não a esconde de fato, de modo que se pode 
lê-la por transparência, o antigo sob o novo. Assim, no sentido 
figurado, entenderemos por palimpsestos (mais literalmente 
hipertextos), todas as obras derivadas de uma outra obra anterior, por 
transformação ou por imitação. Dessa literatura de segunda mão, que 
se escreve através da leitura, o lugar e a ação no campo literário 
geralmente, e lamentavelmente, não são reconhecidos. Tentamos 
aqui explorar esse território. Um texto pode sempre ler um outro, e 
assim por diante, até o fim dos textos. Este meu texto não escapa à 
regra: ele a expõe e se expõe a ela. Quem ler por último lerá melhor. 
(GENETTE, 2006, p. 21; grifos nossos). 

 

A expressão “literatura de segunda mão”, nesse contexto, não é pejorativa, pois 

palimpsesto, por ser um pergaminho raspado para ser utilizado novamente com outra 

inscrição, recebe uma “segunda mão de tinta”, mas não sugere que o novo texto é 

melhor que o velho, nem o contrário. Portanto, para o autor, o hipertexto representa 

um palimpsesto, uma vez que as obras derivadas de produções anteriores seguem 

ressoando as fontes de onde beberam. 

Genette (1982) cria ainda o conceito de autotextualidade, também chamada de 

intratextualidade, ou uma forma específica de transtextualidade. O fenômeno do 

autotexto pode ser entendido como uma “reduplicação interna” de uma obra literária, 

dentro das “relações possíveis de um texto consigo mesmo”, em que se insere a 

narrativa toda ou parte dela, sob as dimensões “literal” (a do texto, no sentido estrito) 

ou “referencial” (a da ficção).  

Para ilustrar a intratextualidade, Clarice Lispector nos dá um bom exemplo, ao 

falar sobre animais que tiveram participações especiais em sua vida. Com isso, refere-

se a uma de suas obras infantis, O mistério do coelho pensante (1967), estabelecendo, 

por meio de um diálogo significativo, o intratexto. Simplificando: a intratextualidade 

ocorre quando o autor dialoga com o próprio texto, inserindo nele fragmentos de outros 

textos de sua autoria ou fazendo menção a eles (OLIVEIRA et al., 2020).  

Nessa medida, a autotextualidade ou intratextualidade seria “[...] a sequência e 

as inumeráveis formas de integração narrativa que a ela se ligam”, que permite que o 

autor “[...] imite a si mesmo de alguma forma [trazendo] vários textos, que de algum 

modo remetem uns aos outros.” (GENETTE, 2010, p. 57-58). Essa relação 
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intra/intertextual é responsável por parte do que compõe a arquitextualidade do texto, 

como já referido.  

Com o decorrer do tempo, Genette passou a mencionar a  transtextualidade, 

ou transcendência textual do texto, incluindo-se aí “[...] tudo que o coloca em relação, 

manifesta ou secreta, com outros textos” (2010, p. 59), ultrapassando e incluindo a 

arquitextualidade e outros tipos de relações transtextuais. Segundo o crítico, o termo 

arquitexto foi proposto por Louis Marin para designar “[...] o texto de origem de todo 

discurso possível, sua ‘origem’ e seu meio de instauração” (2010, p. 14). 

 Em 1981, Genette identificou a existência de cinco tipos de relações 

transtextuais, de acordo com uma ordem crescente de abstração, implicação e 

globalidade. O primeiro foi estudado por Julia Kristeva, com o nome de 

intertextualidade, e essa denominação, segundo o autor, nos fornece um paradigma 

terminológico. Porém, para Genette, essa denominação é restritiva, pois se trata de 

uma relação de copresença entre dois ou vários textos, situação em que um texto se 

insere no outro, com recursos como aspas, em citações ou mesmo plágio. Pode 

aparecer da mesma forma por meio da alusão, em que um enunciado pressupõe a 

percepção de uma relação entre ele e um outro, ao qual necessariamente uma de 

suas inflexões remete a algo (GENETTE, 2010).  

Genette (2010), em seu livro Palimpsestos, cita Michael Riffaterre, que definiu 

a intertextualidade de forma mais ampla. Para este autor, o intertexto somente pode 

ser assim considerado se há uma percepção por parte do leitor das relações que estão 

sendo estabelecidas com outras obras.  

 

A intertextualidade é [...] o mecanismo próprio da leitura literária. De 
fato, ela produz a significância por si mesma, enquanto a leitura linear, 
comum aos textos literários e não-literários, só produz o sentido. 
Porém, a esta ampliação teórica corresponde uma restrição de fato, 
pois as relações estudadas por Riffaterre são sempre da ordem de 
microestruturas semântico-estilísticas, no nível da frase, do fragmento 
ou do texto breve, geralmente poético. O “traço” intertextual, segundo 
Riffaterre, é então mais (como a alusão) da ordem da figura pontual 
(do detalhe) que da obra considerada na sua macroestrutura 
(GENETTE, 2010, p. 121). 

 

Quando Genette complementa essas teorias com a noção de hipertextualidade, 

ele se refere ao que denomina uma prática “transgenérica”, da qual participam 

gêneros como a paródia, o travestimento, o pastiche, o digest etc. num movimento de 

cruzamento de gêneros, um sendo atravessado pelo outro. Para o autor,  
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Contrariamente à intertextualidade conforme a descreve bem 
Riffaterre, o recurso ao hipotexto nunca é indispensável para a simples 
compreensão do hipertexto. Todo hipertexto, ainda que seja um 
pastiche, pode, sem ‘agramaticalidade’ perceptível, ser lido por si 
mesmo, e comporta uma significação autônoma e, portanto, de uma 
certa maneira, suficiente. Mas suficiente não significa exaustiva. Há 
em todo hipertexto uma ambiguidade que Riffaterre recusa à leitura 
intertextual, que ele preferiu definir como um efeito de ‘silepse’. Essa 
ambiguidade se deve precisamente ao fato de que um hipertexto pode 
ao mesmo tempo ser lido por si mesmo, e na sua relação com seu 
hipotexto. (GENETTE, 2010, p. 143). 
 

Portanto, a afirmação de que todo texto é um hipertexto aproxima a teoria de 

Genette da teoria bakhtiniana, ao dizer que não existe uma consciência germinada 

dentro de um único indivíduo, pois, segundo ele, o signo é um fenômeno do mundo, e 

pertence à experiência exterior. Segundo ele, é possível procurar em qualquer obra 

ressonâncias de produções anteriores. 

 

[...] toda situação redacional funciona como um hipertexto em relação 
à precedente, e como um hipotexto em relação à seguinte. Do primeiro 
esboço à última correção, a gênese de um texto é um trabalho de auto-
hipertextualidade. (GENETTE, 2010, p. 40). 

 

É possível concluir, que, ao investigar as relações intertextuais, as teorias dos 

três autores consultados – Bakhtin, Kristeva e Genette – se coadunam a partir de um 

único princípio: o de que um texto pode sempre estar relacionado a outro ou outros 

textos, seja por inserção na narrativa, seja por alusão a eles, seja ainda como 

inspiração.  

 Os autores estudados, portanto, não se contradizem a respeito do assunto 

intertextualidade, mas, sim, complementam-se, de modo que cada um deles 

enriquece, com seus conhecimentos e descobertas, as interpretações do outro sobre 

o tema.  

 

2.2 Os recursos da intertextualidade na literatura contemporânea 

 

O pensamento de Mikhail Bakhtin como influenciador de diversas áreas das 

ciências humanas, em especial os estudos da linguagem, consolidou-se ao longo dos 

anos, sobretudo a partir de valores socioideológicos.  

No Brasil, teóricos como Beth Brait, Leyla Perrone-Moisés e Lucrécia D’Alessio 
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Ferrara, entre outros, vêm desenvolvendo pesquisas baseadas na concepção sócio-

histórico-ideológica de linguagem empreendida pelo Círculo de Bakhtin, levando ao 

que se conhece como Análise Dialógica do Discurso. Não se trata de uma abordagem 

fechada, tampouco um campo delimitado de análise do discurso.  

A fim de esclarecer de que forma as instâncias textuais se relacionam a outras, 

quanto aos estudos realizados sobre a obra de Bakhtin, pode-se destacar a 

participação de Beth Brait, crítica, ensaísta e professora-associada da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo e da Universidade de São Paulo. Segundo ela, 

os discursos em discussão “[...] revelam um ponto de vista, um conjunto de valores e 

maneiras de exprimi-los, sempre em tensão com outros discursos e outros pontos de 

vista, em constante confronto.” (BRAIT, 2015, p. 57-58). Na interpretação da autora, 

ao se analisar um romance contemporâneo, de acordo com os ensinamentos de 

Bakhtin, verifica-se que “[...] o estilo romanesco reside na combinação de estilos; que 

a linguagem do romance é um sistema de ‘linguagens’ [...]”, apresentando-se, 

portanto, como “[...] heterodiscurso social artisticamente organizado, às vezes uma 

diversidade de linguagens e uma dissonância individual.” (BRAIT, 2015, p. 29).  

 Brait destaca que o romance e os gêneros da prosa literária que acabam por 

integrá-lo ou gravitar em torno dele são resultado de um processo histórico 

referenciado “no curso das forças centrífugas descentralizadoras” (BRAIT, 2015, p. 

29). Dessa forma, a originalidade de uma estilística do gênero romanesco estaria 

inserida no afastamento da descrição da linguagem do romancista ou de “um estilo 

subordinado que é analisado como estilo do conjunto” (BRAIT, 2015, p. 31), para se 

centrar no diálogo social das linguagens que acontece na totalidade do enunciado. 

 

A orientação dialógica do discurso entre discursos alheios (de todos 
os graus e qualidades do alheio) cria possibilidades novas e 
essenciais do discurso literário, seu peculiar potencial de prosa 
literária [...]. É nas diversas formas e graus de orientação dialógica do 
discurso e das peculiares potencialidades prosaico-literárias a elas 
vinculadas que concentramos nossa atenção. (BRAIT, 2015, p. 47-48). 

 

A intertextualidade estudada por Brait representa a forma pela qual são 

relacionadas instâncias textuais a outras, tornando-se símbolos que evocam áreas 

completas da experiência textual prévia de cada indivíduo. Por isso, o interesse de 

críticos da contemporaneidade em autores que trazem à tona questões pertinentes às 

análises de obras atuais, permitindo que se compreendam os recursos utilizados pelos 
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autores contemporâneos (SIPRIANO; GONÇALVES, 2018).  

Além disso, os textos passam a ser reconhecidos em sua dependência de 

outros textos pertinentes, e a intertextualidade proporciona o fundamento para que as 

noções semióticas básicas possam evoluir. A diferenciação estabelecida por Brait nos 

auxilia na compreensão dessas relações: 

 

Existe uma diferença entre uma intertextualidade ativa e uma 
intertextualidade passiva. A primeira é a ativação do conhecimento e 
dos sistemas de crenças, que se estendem além do texto. A segunda 
se refere à coerência interna do texto, servindo para o estabelecimento 
da continuidade do sentido. Existem ao menos quatro espécies de 
relações intertextuais: 
a) relações com outras partes do mesmo texto; 
b) relações manifestas entre textos, como enunciados realizados em 
distintas ocasiões; 
c) relações intertextuais sutis entre textos da mesma espécie, que 
tenham a mesma temática; 
d) relações com diversos textos que se referem ao mesmo tema. 
(BRAIT, 2015, p. 72) 

 

Para Sipriano e Gonçalves (2018), partindo dessas premissas, uma teoria da 

intertextualidade deveria ser formulada em duas direções: uma que evidencie a 

importância do texto prévio, e outra que se concentre na intenção comunicativa, com 

uma condição prévia para que os textos sejam inteligíveis. 

A intertextualidade indica, assim, que um texto prévio será considerado se 

houver uma contribuição ao código do texto que se está lendo, analisando ou ouvindo, 

de forma que se ultrapasse as limitações do conceito de origem e influência da 

intertextualidade.  

Uma crítica literária da contemporaneidade que resgata esses conceitos é 

Leyla Perrone-Moisés, ao afirmar que “[...] uma das principais características da 

transformação sofrida pelas obras literárias, a partir do século XIX, é a multiplicação 

de seus significados, que permitem [...] uma leitura múltipla” (2005, p. 11). Isso torna 

clara a relevância dos seus estudos sobre Kristeva, na medida em que essa “leitura 

múltipla”, fruto da intertextualidade, cria condições para o leitor embarcar em 

conhecimentos e informações que vão além da narrativa de uma obra, abrindo espaço 

para conhecimentos sobre outras áreas e autores diversos, graças a essa conexão 

entre textos de diferentes origens, épocas e natureza.  

Voltando a Brait, a intertextualidade ativa favorece a identificação do texto como 

um símbolo, um texto híbrido, que pode não pertencer a instâncias puras, uma vez 
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que pode conter outras funções retóricas. Para a estudiosa, “Uma dimensão semiótica 

da intertextualidade reforça aspectos sociais que estão presentes no texto.” (BRAIT, 

2001, p. 72).  

Segundo Bakhtin, buscam-se caminhos teóricos, metodológicos e analíticos 

que esclareçam a articulação constitutiva do que há de interno/externo na linguagem: 

a criação da linguagem se dá a partir da compreensão da “[...] língua em sua 

integridade concreta e viva e não a língua como objeto específico da Linguística” 

(BAKHTIN apud BRAIT, 2006, p. 11).  

Com isso, reafirma-se que o discurso é constituído por relações dialógicas: 

“Toda a vida da linguagem, seja qual for o seu campo de emprego (a linguagem 

cotidiana, a prática, a científica, a artística etc.), está impregnada de relações 

dialógicas.” (BAKHTIN apud BRAIT, 2006, p. 12). Dessa forma, o dialogismo, 

propriedade marcante da língua, trata da orientação natural do discurso.  

Em um sentido estrito, o diálogo é compreendido como a comunicação que 

ocorre face a face, até mesmo no sentido de concordância entre as partes. Já para  

Bakhtin, esta acontece em qualquer comunicação verbal, sendo princípio constitutivo 

da linguagem e do discurso, resultado do enfrentamento de vozes sociais. A respeito 

disso, Brait explica que, para o filósofo, “[...] tanto as palavras quanto as ideias que 

vêm de outrem, como condição discursiva, tecem o discurso individual de forma que 

as vozes – elaboradas, citadas, assimiladas ou simplesmente mascaradas – 

interpenetram-se.” (1999, p. 15).  

O texto se apresenta, assim, como um “mosaico de citações”, ao absorver e 

transformar outros textos. Barthes, quando aborda o tema, afirma que “todo texto é 

um intertexto” porque outras escrituras manifestam-se  nele, seja de forma clara ou 

mesmo em variações que são de difícil reconhecimento. “A intertextualidade é a 

maneira real de construção do texto.” (Barthes, 1994, p. 54). A intertextualidade pode 

ser, desta forma, considerada como a interação semiótica de um texto com outros.  

 Diversas são as relações entre diferentes textos e discursos. São muitas as 

alusões, paródias, citações e outros recursos de linguagem que se inserem no 

discurso poético, sem que exista a possibilidade de separá-lo do que seria original, 

conforme assegura Kristeva, para quem “Todo texto é absorção e transformação de 

uma multiplicidade de outros textos.” (2012, p. 64). 

É nesse sentido que Perrone-Moisés questiona: “Pode existir uma verdadeira 

intertextualidade crítica?” (2005, p. 69). Segunda a autora, sempre existiu a crítica 
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intertextual, em que um texto era escrito com base em outro texto. No caso da 

intertextualidade crítica, esta é declarada, o que representa que é submissa a leis, ao 

contrário da intertextualidade poética, em sua maioria tácita. Quando o crítico faz a 

análise de uma obra, ou outras obras,  

 

A declaração indica uma submissão. O discurso poético dialógico 
engloba os textos que abriga, não para conservá-los como uma 
propriedade, para apropriar-se deles, mas para os pôr em perda, numa 
migração incontrolável. A estrutura do discurso crítico tradicional, pelo 
contrário, é englobada pelo texto indutor, que a molda e a situa em 
posição de filiação, de continuação. (PERRONE-MOISÉS, 2005, p. 
70). 

 

Com isso, pode-se dizer que o crítico usufrui da propriedade de outra pessoa, 

o que determina o cumprimento de certas regras, dentre elas, a do reconhecimento 

dos direitos do proprietário do texto e de seus deveres como crítico. No caso de as 

leis entre as partes serem iguais, os fenômenos da intertextualidade podem estar 

equivocados, pois, se as fronteiras entre os textos continuam a ser demarcadas entre 

as obras de cada autor, maior é essa delimitação entre o crítico e o autor. Ao se falar 

de fronteiras, pode-se distinguir dois tipos: a discursiva ou genérica e a textual. A 

discursiva se refere a dois tipos diferentes de discurso, ou seja, o discurso poético e 

o crítico; e o outro faz menção aos tipos de propriedade, em que as obras têm sua 

integridade sob proteção do nome dos autores, segundo Perrone-Moisés (2005). 

Outro ponto a se destacar, no caso da intertextualidade crítica, é que ela 

aparece de forma diferente, de acordo com a maneira que se interpreta a linguagem 

crítica. Se for considerada uma metalinguagem, a fronteira do discurso irá se manter. 

Por outro lado, se for considerada como plena linguagem, não haverá essa fronteira. 

Além disso, no discurso crítico, se constituem dois tipos de relação: a) a relação da 

metalinguagem com a linguagem-objeto; b) a relação da linguagem-objeto com o 

mundo propriamente dito. Quanto ao crítico, ele também pertence a esse mundo, o 

que faz com que sua linguagem se torne uma das linguagens que se adequam ao 

período histórico em que vive. No entendimento de Perrone-Moisés (2005), no caso 

de a crítica ser considerada como metalinguagem, multiplicam-se as relações 

intertextuais, passando a existir duas linguagens, duas histórias, assim como duas 

subjetividades. Enquanto no discurso poético ocorre uma unificação, no crítico há uma 

duplicação.  
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Ao se comparar o dialogismo poético, tal como ele foi definido por 
Bakhtin (e redefinido por Julia Kristeva), com o dialogismo crítico, tal 
como ele é definido por Barthes, nos Essais critiques, obtemos uma 
multiplicação de ambivalência. Segundo Kristeva, os três elementos 
em diálogo (sujeito da escritura, destinatário, textos exteriores) se 
dispõem em dois eixos perpendiculares: o eixo horizontal (diálogo do 
sujeito da escritura com o destinatário virtual) e o eixo vertical (diálogo 
do texto com outros textos). (PERRONE-MOISÉS, 2005, p. 76; grifos 
do autor). 

 

Ao se referir à metalinguagem, a crítica estabelece outro eixo que se sobrepõe 

a esses dois: o horizontal, ou seja, o diálogo do crítico com o leitor virtual, e o vertical, 

em que se dá o diálogo do texto com outros textos críticos. Porém, para que ocorra 

uma intertextualidade forte entre os textos, as fronteiras entre eles precisam ser 

abolidas. Nesse caso, não há uma verdadeira intertextualidade, mas, sim, uma 

transcrição para que se compreendam as estruturas significantes do sistema-objeto, 

a fim de torná-lo legível. Segundo ela, embora a análise semiológica revele 

características da intertextualidade, não é considerada intertextual, pois o discurso do 

semiólogo não realiza um diálogo com o texto a ser analisado. Com isso, somente a 

crítica-escritura pode ser tida como um discurso intertextual, pois nessa modalidade 

crítica há um diálogo entre as obras, em que o novo discurso estará em condição de 

igualdade com seu “pré-texto”.  

Portanto, para que haja intertextualidade é necessário que as obras permitam 

uma continuidade. Segundo Bakhtin (1963), o diálogo somente acontece se a primeira 

palavra abrir espaço para novas palavras. Quanto aos textos da modernidade, esses 

se abrem ao diálogo e se fecham para a reprodução. Não se pode escrever sobre 

eles, mas a partir deles. Com isso, necessitam, por parte da crítica, um texto de 

escritura e não um discurso de escrevência.  

Assim como os autores aqui referidos, outros têm contribuído para ampliar os 

conceitos sobre a intertextualidade atualmente, como uma das características básicas 

para a crítica das narrativas contemporâneas. Dentre eles, pode-se citar Lucrécia 

D’Alessio Ferrara. 

Em seus estudos sobre a constituição do imaginário urbano da cidade de São 

Paulo, objeto de estudo de seu livro Os significados urbanos (2000), Ferrara propõe 

uma abordagem semiótica do espaço urbano, tratando as imagens como signos da 

cidade. Um dos aspectos mais interessantes apontados pela autora é a possibilidade 

de relacionar os elementos verbais e não-verbais no estudo do enunciado, o que cria 
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uma fronteira entre o real e o discursivo, em um interdiscurso, que se constrói 

dialogicamente pelas relações interdiscursivas entre os diversos enunciados. Trata-

se de um dialogismo responsável pela formação do interdiscurso, que possibilita ao 

imaginário da cidade conter as diversas vozes sociais e seus respectivos discursos: 

 

[...] o imaginário corresponde à necessidade do homem de produzir 
conhecimento pela multiplicação dos significados, atribuir significados 
a significados; suas produções não são únicas, mas se acumulam e 
passam a significar mais por meio de um processo associativo no qual 
um significado dá origem a um segundo ou terceiro e, assim, 
sucessivamente. Pelo imaginário, a imagem urbana de locais, 
monumentos, emblemas, espaços públicos ou privados passa a 
significar mais pela incorporação de significados extras e autônomos 
do que em relação à imagem básica que lhe deu origem. (FERRARA, 
2000, p. 118). 

 

Com isso, entende-se que, ao pesquisar a respeito do imaginário da cidade de 

São Paulo na primeira metade do século XX, Ferrara utilizou o interdiscurso por meio 

das relações dialógicas entre vários discursos. Para estudar essas relações 

discursivas, é preciso compreender o processo de formação dos discursos no 

interdiscurso. Para isso, o fundamento teórico parte das propostas dialógicas do 

Círculo de Bakhtin e das teorias discursivas desenvolvidas a partir do princípio 

dialógico da linguagem (FERRARA, 2000), estendendo-o à crítica literária 

contemporânea. 

Em seus estudos sobre as diferentes esferas discursivas, Ferrara trouxe o 

conhecimento de que as relações dialógicas continuaram sendo objeto de 

investigação de diferentes correntes dos estudos da linguagem no século XX, como 

foi a Análise do Discurso Francesa. O linguista francês Dominique Maingueneau 

ensina que para estudar o interdiscurso é necessário identificar, nos enunciados, as 

relações dialógico-discursivas que o determinam. Sobre o interdiscurso, ele afirma 

que é um conjunto de 

 

[...]práticas dos adeptos de um discurso, seu ethos, a organização das 
comunidades discursivas; além disso, permite compreender práticas 
intersemióticas; e, especialmente, torna inteligível porque a polêmica 
implica a leitura do Outro na forma do simulacro. Em segundo lugar, 
no cerne de todo trabalho, está a rigorosa implementação da ideia de 
que o interdiscurso precede o discurso. (MAINGUENEAU, 2005, p. 9). 

 

O também professor Maingueneau retoma as propostas do Círculo de Bakhtin 
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ao se aprofundar no estudo dialógico da linguagem: 

 

[...] É-se então naturalmente levado a “redescobrir” as pesquisas de 
“precursores”, em particular as do “Círculo de Bakhtin” que fazem da 
relação ao Outro o fundamento da interdiscursividade. 
(MAINGUENEAU, 2005, p. 15). 

 

Segundo o linguista francês, de Bakhtin, eram conhecidos os trabalhos sobre 

Dostoievsky e Rabelais. Em 1981, Tzvetan Todorov publicou uma antologia a respeito 

de suas reflexões, sobre o “princípio dialógico”, ou seja, do caráter constitutivo da 

interação enunciativa, convergindo com nossas preocupações sobre a 

interdiscursividade. 

O interdiscurso torna-se um espaço de regularidades pertinentes. Os discursos 

não se formam independentemente dos outros para depois se relacionarem, mas, sim, 

a sua identidade é interdiscursiva. As relações interdiscursivas trazem, de acordo com 

Ferrara (2006), uma intercompreensão semântica entre os discursos, com 

fundamentação nas relações polêmicas entre um discurso e o “outro”, muito além de 

uma simples oposição, pois o que se percebe é a existência de um dialogismo 

constituinte.  

Ao estabelecer o primado do interdiscurso para o estudo da gênese discursiva, 

Maingueneau partiu do princípio dialógico da linguagem, em que a relação com o 

“outro” é fundamental: 

 

Se, em algum sentido, nosso percurso se inscreve na mesma 
perspectiva que a de Bakhtin, a de uma ’heterogeneidade constitutiva’, 
operaremos, no entanto, em um quadro restrito, atribuindo a essa 
orientação geral um quadro metodológico e um domínio de validade 
muito mais precisos. (MAINGUENEAU, 2005, p. 34). 

 

Quando se fala de crítica literária, utilizando-se as teorias de dialogismo e 

intertextualidade como embasamento para a análise de obras da contemporaneidade, 

não se pode deixar de citar o estudo de T.S. Eliot, segundo o qual  

 

A palavra não costuma aparecer em nossas apreciações de escritores 
vivos ou mortos. Cada nação, cada raça, tem não apenas sua 
tendência criadora, mas também sua tendência crítica de pensar; e 
está também mais alheia às falhas e limitações de seus hábitos críticos 
do que às de seu gênio criador. Conhecemos, ou supomos conhecer, 
a partir da volumosa massa de textos críticos que surgiram em língua 
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francesa, o método ou hábito crítico dos franceses. (ELIOT, 1989, 
p.38). 

 

Ao se inspirar em obras mais antigas que a sua, o poeta recorre à tradição que, 

segundo ele, “[...] não pode ser herdada, e se alguém a deseja, deve buscá-la, através 

de um grande esforço.” (ELIOT, 1989, p. 38). Para ele, o sentido histórico é 

indispensável para alguém que pretenda continuar poeta, após os 25 anos; além 

disso, uma vez que “[...] implica a percepção não apenas da caducidade do passado, 

mas de sua presença; o sentido histórico leva um homem a escrever não somente 

com a própria geração a que pertence em seus ossos.” (p. 39), mas a levar em conta 

toda a literatura de seu próprio país, que existe de forma simultânea. Os sentidos 

históricos atemporal e temporal reunidos é que tomam um escritor tradicional e fazem 

com que se torne mais consciente de seu lugar no tempo, de sua própria 

contemporaneidade.  

No exercício da crítica literária, quando se utiliza o passado para se analisar o 

momento presente, revela-se uma consciência do passado, num sentido que a 

consciência que o passado tem de si mesmo não pode revelar. É como nos diz o 

próprio Eliot: “Os escritores mortos estão distantes de nós porque conhecemos muito 

mais do que eles conheceram” (1989, p. 41). E são eles aquilo que conhecemos. 

O escritor e crítico defende como essencial “[...] insistir que o poeta deva 

desenvolver ou buscar a consciência do passado” (ELIOT, 1989, p. 42), assim como 

ele não deveria deixar de alimentá-la ao longo de todo o seu percurso. Com isso, o 

autor deixa claro que a evolução de um artista exige um autossacrifício, “uma contínua 

extinção da personalidade” (p. 42). Para tanto, infere-se que é importante, no caso da 

poesia, se estabelecer uma relação entre determinado poema e outros de autores 

diferentes, tratando-se a poesia como conjunto vívido de toda a poesia já escrita até 

hoje. 

 

2.3 As estratégias da intra e da intertextualidade na obra de Carrascoza 

 

Após a breve discussão sobre o conceito de intertextualidade por meio de 

autores que se debruçaram sobre esse tema, iremos analisar como tais reflexões 

podem auxiliar na leitura das obras de João Anzanello Carrascoza, objetivando 

evidenciar a importância do intertexto e do intratexto em sua construção narrativa.  
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Referindo-se à importância da leitura de outros autores para a carreira de um 

escritor, Carrascoza, em uma entrevista para o site “Rascunho” (2013), afirmou: 

 

Cada um de nós escreveu a sua história, que é para ser lida pelos 
demais e por si mesmo. Ao ver uma pessoa, você busca ler ou 
entender a sua história, entender aquilo que foi construído por ela, o 
seu texto, e não simplesmente estar e conversar com ela. Então, gosto 
sobretudo da literatura que me toca, que é capaz de mexer com a 
sensibilidade; gosto, por vezes, menos, de uma literatura racional, 
cerebral, de construção, porque ela também é um mérito da 
experiência humana – de outros escritores, que têm outro tipo de 
filosofia, de modo de ver, até de sistema filosófico. Mas o que me 
encanta mais é encontrar textos nos quais o meu aparelho sensitivo, 
o meu aparelho poético, de apreensão da realidade, se mexe, se 
move; como um radar ele tem que ser acionado. (CARRASCOZA, 
2013, p. 1).  

 

Ao se abordar o ponto de vista de Carrascoza sobre o que valoriza como leitor 

de literatura e a sensibilidade como traço distintivo na sua obra em torno de fatos 

cotidianos, relações familiares, a questão do tempo presente e a volta ao passado dos 

personagens, não se pode deixar de citar Karl Erik Schollhammer (2009), que, em 

referência ao afeto retratado na literatura, ensina-nos: 

 

[...] os afetos operam por meio de singularidades afirmativas e se 
realizam em subjetividades e intersubjetividades dinâmicas. Na 
experiência afetiva a obra de arte torna-se real com a potência de um 
evento que envolve o sujeito sensivelmente no desdobramento de sua 
realização no mundo. (SCHOLLHAMMER, 2009, p. 171-172).  

 

Em seu livro Ficção brasileira contemporânea, destaca-se que a escrita 

“subjetiva e delicada” vem ganhando força, tanto na poesia quanto na prosa, e que 

há, na literatura e na crítica contemporâneas, uma revalorização da experiência 

pessoal e sensível “[...] como filtro de compreensão do real” (SCHOLLHAMER, 2009, 

p. 105-107), ou a experimentação de novas subjetividades. Com isso, a literatura 

 

Pode permitir acolher manifestações vivenciadas de afeto que 
exprimem valores e desejos mais ligados à vida e à biografia do autor, 
bem como a existência de uma nova dicção literária, que encaminha 
o discurso poético em direção a um minimalismo e a uma 
experimentação mais intimista. (ANDRIOLI, 2012, p. 13). 

 

Postula Schollhammer que a literatura contemporânea pode ser dividida em 

duas vertentes, no que se refere aos modos de olhar para o real. Uma delas busca 
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reinventar o realismo e a outra objetiva uma “[...] consciência subjetiva e de uma 

aproximação literária ao mais cotidiano, autobiográfico e banal, o estofo material da 

vida ordinária em seus detalhes mínimos.” (SCHOLLHAMMER, 2009, p. 15).  

Para comentar as obras de Carrascoza enquanto produções contemporâneas, 

é necessária, antes, uma breve abordagem do conceito pós-moderno brasileiro. 

Nesse sentido, a literatura pós-moderna explora ausências, perdas e a memória, o 

elemento articulador mais importante dos temas contemporâneos, que nos leva para 

outra questão básica que essa literatura dramatiza: sobre até que ponto, nos tempos 

pós-utópicos, é a memória que oferece identidade à cidade, aos homens e às 

mulheres e à escrita (GOMES, 2014). 

 Os percursos dos personagens dentro do espaço narrativo criam 

possibilidades de relatos que permitem ao leitor verificar a significação das ausências. 

Assim, ele pode se considerar um “detentor de ausências”. Dessa forma, tais 

narrativas dão destaque ao papel fundamental atribuído à memória, que se liga à 

temática da “nostalgia”, destacando a dor da perda. Perda, ausências, subtrações, 

que levam à “distopia”1. Ao lado da memória, a distopia estabelece um código comum 

que possibilita compreender textos brasileiros urbanos dos anos 1980 e 1990. 

Com isso, nostalgia e distopia tornam-se um binômio que representa outra 

tendência da ficção urbana contemporânea, o da nostalgia projetada num passado 

idealizado, quando as imagens estáticas dos cartões-postais e os mitos acabam por 

se desgastar por si próprias. E o mundo externo passa pelo narrador como um palco 

com seus atores, um espetáculo que aproxima o leitor do autor, cada qual com suas 

interpretações.  

No que diz respeito à literatura de Carrascoza, esta enquadra-se na vertente 

que valoriza a consciência subjetiva e se aproxima do cotidiano e do autobiográfico, 

também privilegiada por escritores como Michael Laub, Bartolomeu Campos de 

Queirós e Adriana Lisboa, dentre outros. Carrascoza pertence a um pequeno grupo 

de escritores que abre espaço para o lirismo: o contar se dá pelas emoções dos 

personagens, em meio às epifanias do cotidiano. Nesse sentido, Schollhammer 

enxerga a mera separação das vertentes já referidas como algo reducionista, uma vez 

 
1 Segundo o Dicionário Houaiss, lugar ou estado imaginário em que se vive em condições de extrema 
opressão, desespero ou privação; antiutopia; qualquer representação ou descrição de uma organização 
social futura caracterizada por condições de vida insuportáveis, com o objetivo de criticar tendências 
da sociedade atual, ou parodiar utopias, alertando para os seus perigos. 
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que os textos contemporâneos compartilham aspectos das duas correntes ao mesmo 

tempo. Porém, quando se fala em literaturas como a de Carrascoza, elas são vistas 

no espectro de uma escrita com “[...] acentuada tendência em revalorizar a 

experiência pessoal e sensível como filtro de compreensão do real” 

(SCHOLLHAMMER, 2009, p. 107). A prosa lírica de Carrascoza, como já assinalado, 

revela que o cotidiano é um dos temas centrais de sua obra, assim como os núcleos 

familiares. A força desses temas movimenta sua narrativa e ressalta a simplicidade e 

a sensibilidade dos personagens, assim como estão presentes na linguística e na 

expressão verbal. Nesse sentido, essa visão alargada do poético traz uma 

musicalidade peculiar ao texto: este torna-se semelhante a um canto, indo a fundo 

nas raízes das vivências do humano. 

Antes de tratar da intertextualidade e dos recursos dialógicos da obra de 

Carrascoza, deve-se pontuar o cuidado com o modo de apresentar essa subjetividade, 

por exemplo, em Aos 7 e aos 40, na edição da Cosac Naify. A estruturação da 

narrativa em capítulos intercalados (aos sete e aos 40) muito contribui para os efeitos 

de sentido do texto: se todos os capítulos da infância estivessem justapostos, 

seguidos dos capítulos do adulto, o efeito seria outro. Com o movimento de 

aproximação e afastamento da personagem, o “homem”, ao narrar-se como um 

terceiro, provoca no leitor um estranhamento. Por outro lado, o menino é identificado 

pelo pronome “eu”. Com isso, o narrador-personagem pode reconhecer sua 

subjetividade, estranhando a si mesmo como “homem”.  

A subjetividade na escrita de Carrascoza mistura o ser e o mundo. A descrição 

dos espaços, nessa dimensão, está estritamente ligada às impressões subjetivas dos 

personagens. Tal elemento se evidencia em Aquela água toda (2012), livro de contos 

curtos, também editado pela Cosac Naify, com ilustrações de Leyla Mira Brander. 

Destaca-se, aqui, a função dos paratextos para a construção da narrativa, com 

imagens desenhadas em papel vegetal, capazes de capturar a essência da escrita: 

experiências trocadas entre seres que se amam, com a esperança de que o dia 

seguinte sempre pode trazer a felicidade esperada. A escrita, em constante processo 

de produção, acaba sendo compartilhada entre escritor e ilustrador, destacando cada 

um o seu signo – verbal e não verbal (CAETANO, 2017). 

Essa experiência intersubjetiva com o espaço ocorre no primeiro conto, “Aquela 

água toda”, em que o menino e o espaço se unem, desde o momento em que ele é 

avisado sobre a viagem para a praia, projetando em sua mente o reencontro com o 
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mar, como “[...] quem pega uma concha na memória” (CARRASCOZA, 2012, p. 7), 

pois “[...] o mar existia dentro de seu sonho, mais do que fora” (p. 8). O autor deseja 

colocar o leitor em contato com a presentidade, levada por meio do tempo da memória 

– que, para T. S. Eliot (2004), é algo que se experimenta para além das palavras. Ela 

pode ser tanto uma maldição, na medida em que uma lembrança se torna dor, ou uma 

dádiva, se ela for um “refresco” para essa dor. Em “Relva”, conto do mais recente livro 

de Carrascoza, Tramas de meninos (2021), a temática inclui a memória, o tempo e a 

dor. A epifania se dá no tempo da memória, sendo esta, uma estratégia do 

esquecimento da dor, recurso usado com frequência pelo autor no conjunto de obras, 

como se pode observar no excerto a seguir.   

 

[...] nem o poder, André, tem o poder de silenciar as palavras ditas, só 
a memória, mas a memória se dilui, por mais invulnerável que seja, 
ela também descolore, e quem sabe esteja aí a nossa redenção – 
esquecer pode ser a cura para as nossas perdas, lembrar dói quase 
como a própria dor. (CARRASCOZA, 2021, p. 46). 

 

Nesse sentido, Azzi afirma que  

 

Carrascoza tem uma visão de escrita muito específica, que deseja 
construir um tipo de leitor que se coloque à disposição de olhar para o 
mundo e perceber a poesia que há nas coisas simples, assim como 
na própria subjetividade. O lirismo do escritor está relacionado com 
esse olhar curioso para o mundo, com a percepção do quanto há de 
efemeridade e da iminente ausência em cada coisa. Está relacionado 
com a valorização das experiências particulares e subjetivas, como a 
rememoração e a vivência do cotidiano, e com a tentativa de ver cada 
coisa com um olhar reencantado. (2020, p.23). 

 

Observa-se, diante do exposto, o quão relevante é a presença da subjetividade 

na obra de Carrascoza, aproximando sua narrativa das concepções de Schollhammer 

a respeito do tema. O mesmo ocorre na obra de Bartolomeu Campos de Queirós, 

Vermelho Amargo (2011): literatura dos afetos na qual os não ditos falam mais do que 

palavras, prevalecendo o tom confessional, subjetivo, como testemunho de um 

narrador-personagem, que se revela sensível entre o amor da madrasta e a morte da 

mãe. De acordo com Amorim (2010), nesse tipo de romance, a subjetividade é inserida 

na ficção como maneira de se introduzir na história, em que participam, ao mesmo 

tempo, o escritor e o leitor. Este último, diante dessa subjetividade e da ambiguidade 

que se instala entre a ficção e a autobiografia, se vê na necessidade de exercer um 
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esforço de desautomatização, pois não se trata de um relato inventado. 

Outro aspecto importante a respeito do narrador de Vermelho amargo (2011) é 

o uso da imaginação como instrumento para as dores do narrador, que é 

constantemente reafirmada. Além disso, as palavras também são meios que 

possibilitam ao narrador dar expressão a sua dor:  

 

Trazia de cor e decifradas algumas palavras: aturdido, suspeito, 
profundo, deserto, promessa, solidão e um amor condenado a minguar 
pelo exílio. Cobiçava conhecer mais palavras para nomear o incômodo 
perpétuo instalado pela dor. (QUEIRÓS, 2011, p. 58).  

 

Em outra obra de Queirós, O olho de vidro de meu avô (2004), da mesma forma 

que em Aos 7 e aos 40 (2013), de Carrascoza, o leitor se vê diante de uma duplicação 

do eu. No primeiro, o “eu” é responsável pela enunciação; no livro de Carrascoza, 

trata-se de “[...] agente diegético, que participa dos eventos narrados” (AMORIM, 

2010, p. 53). Nesses dois casos, embora o leitor tenha consciência de que o narrador 

sabe mais quando realiza seu discurso do que quando vivenciou determinados 

acontecimentos, fica a dúvida que demonstra a impossibilidade de se ter 

conhecimento de tudo. Isso leva o leitor a desconfiar da veracidade dos fatos 

narrativos, em razão das interpretações do narrador, tanto menino quanto homem.  

Infere-se que é significativo o interesse por esse tipo de romance, pois o leitor 

é levado a pensar que a subjetividade exposta na narrativa de autores como 

Carrascoza e Queirós amplia sua participação na leitura, ao permitir que se identifique 

com situações vividas pelos personagens. Segundo a interpretação de Amorim 

(2010), na obra de Queirós, embora em muitos livros de sua autoria haja a referência 

ao biográfico, a ficção se desenrola por meio da imaginação e da subjetividade, que 

guiam os "julgamentos” do personagem e sua interpretação dos eventos, bem como 

suas leituras do avô – em O olho de vidro do meu avô, 2004 – e de seu entorno. No 

romance de 2013 de Carrascoza, por sua vez, a leitura que o menino aprende a fazer 

dos livros e de tudo que está à sua volta, desde bem pequeno, também encontra a 

companhia do leitor, que a partir da subjetividade do narrador, além de refletir sobre 

as personagens da ficção, busca reconstituir-se como ser humano. 

Outro ponto relevante na obra de Carrascoza e que aparece em grande parte 

de seus livros, influenciando a trajetória das personagens, é a questão do místico, do 

sagrado. Segundo referência de Silva (2003), a obra Tao Te Ching (1972), traduzida 
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no Brasil como O livro do caminho e da virtude, é considerada por Carrascoza como 

livro de cabeceira. Sua autoria costuma ser atribuída a Lao Tsé, ainda que a maioria 

dos estudiosos acredite que Lao Tsé jamais tenha existido. A obra inspirou o 

surgimento de filosofias e religiões diversas, como o taoísmo e a corrente Chan ou 

Zen do budismo. No caso do silêncio, tema recorrente na obra de Carrascoza, trata-

se de um termo muito vinculado às religiões e ao sagrado, tendo sido praticado por 

muitos grupos, em períodos diversos da história religiosa em todo o mundo. Na Idade 

Média, sabe-se que místicos, cristãos, persas, hindus e judeus utilizavam e 

valorizavam o silêncio como instrumento para encontrar Deus: o silêncio da 

contemplação. Além disso, o silêncio sempre foi uma forma de reflexão para a filosofia, 

a teologia, a psicanálise, a semiologia e a linguística (SILVA et. al, 2016). 

O místico se faz presente, por exemplo, no romance Elegia do irmão:  

 

Abro a caixa de incenso de lavanda que Mara me deu. Acendo uma 
vareta, a primeira, e a finco na terra do vaso de samambaias à minha 
frente. Sento-me no sofá e observo a ponta, minúsculo círculo laranja 
reluzente do qual sai, pela ação muda do fogo sobre a massa 
aromática grudada ao palito, uma linha de fumaça, reta por alguns 
centímetros, mas que em segundos vai se dispersando no ar, em 
forma de halos, curvas e remoinhos, até se tornar invisível, enquanto 
outra linha de fumaça efêmera a substitui imediatamente, parece ser 
a mesma, e, ato contínuo, essa vai gerando sem parar outros halos, 
curvas e remoinhos, quase etéreos, que sobem, serpenteiam e se 
espalham em desenhos voláteis, nunca repetidos, alguns inclusive 
lembram as espirais que Mara soltava com a fumaça do cigarro, depois 
de sugá-lo e tragar fundo. Inalo o aroma da lavanda, que invade a sala 
e procura a fresta da janela para fugir. Continuo a observar as 
sequentes linhas de fumaça nascendo da ponta do incenso, famintas 
por desaparecer, e, embora fugazes, consolidam tantas vivências que 
compartilhamos, eu e minha irmã, muitas aqui mesmo, nesta sala. 
Fecho os olhos, já nublados, e me deixo tomar pela presença dela, 
que, em breve, irá definitivamente embora. (CARRASCOZA, 2019, p. 
23). 

 

Além disso, muitas são as referências do autor a citações bíblicas, como no 

caso de Caderno de um Ausente (2014), em que, ao tematizar o silêncio dos 

personagens, é citado um trecho da Bíblia: “[...] a palavra se faz carne e a carne se 

lacera, a carne apodrece aos poucos, mas é também pela carne que a palavra se 

imortaliza.” (2014, p. 17). A referência à citação bíblica nos remete à ideia de um 

pensamento que se materializou, a palavra que nasceu, tornou-se carne e se 

imortalizou. Segundo Caetano (2017), “Esta palavra é a porta para o silêncio original, 

visto que, por intermédio dela, podemos entrar em contato com esta escrita que está 
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à flor da pele e deseja tomar a narrativa”.  

Ao se estudar a obra de Carrascoza, é preciso que se compreenda quais os 

autores que inspiraram e ainda inspiram sua trajetória no universo da literatura. Em 

uma entrevista ao “Rascunho”, o Jornal de Literatura do Brasil, declarou: 

 

Li muita literatura brasileira contemporânea. Era o “boom” do conto, na 
época. Então, li muitos contos. Havia uma coleção da Ática de autores 
brasileiros, e li quase todos. Depois descobri a literatura latino-
americana, que estava vivendo seu “boom” também, com o García 
Marquez; o Cortázar, que se tornou uma grande referência na minha 
trajetória; o Borges; Mário Vargas Llosa; Onetti. Então, fui para os 
clássicos europeus, franceses, espanhóis e italianos. E também a 
literatura norte-americana. É claro que, quando você lê, há aqueles 
autores que praticamente trazem uma sensibilidade com a qual você 
partilha. Costumo chamar de famílias literárias. Não só como leitor, 
você lê as coisas que te tocam, mas acaba se incluindo como aqueles 
que produzem. Me senti muito filiado, filho dessa família que tem 
Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Carlos Drummond, William 
Faulkner, a criatividade desconcertante e aqueles jogos de forma 
como os de Cortázar. (CÂMARA, 2015, n.p.).  

 

Dentre as obras que tiveram influência na escrita de Carrascoza, pode-se citar 

Vidas secas (1938), de Graciliano Ramos, que, inclusive, aparece em seu romance 

Aos 7 e aos 40. Para o autor, em um depoimento para Balbo André, da Revista 

Lavoura (2019): 

 

Quando fui escrever esse romance, não queria que ele acontecesse 
em um único tempo, então trabalhei com dois períodos: a primeira 
infância, época de encantamentos, quando nomeamos as coisas, e 
uma fase de maior maturidade. E fiz isso do mesmo modo que o 
Graciliano, do ponto de vista da forma: capítulos (ou episódios) curtos 
que funcionam como quadros isolados de sentimentos vividos e, claro, 
com amálgamas de um romance. E eles funcionam como episódios 
únicos, de fato, não é à toa que alguns capítulos desse romance estão 
em antologias de contos. Outro ponto de contato é o trabalho da 
linguagem: a escolha lexical e os não-ditos. Assim como em Vidas 
secas, em que a região natural de seca não é diretamente expressa, 
em Aos 7 e aos 40 as coisas são apresentadas pelo ’não-apresentar’. 
(BALBO, 2019, p. 2). 

 

Outro exemplo de proximidade é Morte e vida severina (2007), de João Cabral 

de Melo Neto, em que o personagem central se depara constantemente com a morte, 

mas encontra, em seu lugar, uma vida “severina”. Em Caderno de um ausente (2014), 

Carrascoza utilizou o tema da morte como ponto de partida. Como disse na mesma 

entrevista, “[...] se trata de uma Morte e vida ao revés” (CARRASCOZA, 2019, p. 3), 
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porque é a história de um homem mais velho reverenciando o nascimento da filha, 

que traz vida, numa história que termina com uma morte, mesmo que possa ser 

considerada simbólica. O mesmo ocorre em Elegia do irmão (CARRASCOZA, 2019). 

Em sua trajetória literária, Carrascoza sempre teve o hábito de ler poesias, 

desde a infância, com obras como as de Álvaro de Azevedo e Castro Alves, mas foi 

ao se deparar com Carlos Drummond de Andrade, autor do século XX, com o livro As 

impurezas do branco (1973), que partiu para outras leituras de poemas do cotidiano, 

abrindo-se para novos poetas. Segundo seu relato, ao ler O ritmo dissoluto (1994), de 

Manual Bandeira, livro de poemas considerado modernista, reconhece na obra traços 

simbolistas, através dos quais Bandeira redescobre o Brasil e o seu tempo. Bandeira, 

em suas poesias, parte da sensibilidade e da subjetividade, e, ao lê-las, Carrascoza 

transmite essa sensibilidade poética para sua prosa. Como ele mesmo afirma, “[...] a 

poesia passou para minha prosa e é um dos terrenos de diálogo dos meus contos, 

principalmente. Minhas histórias se arregimentam a partir de coisas menores [...] 

sejam de afeto, sejam de desafeto.” (BALBO, 2019, p. 3).  

Outro autor de forte influência na obra de Carrascoza é Raduan Nassar, com 

seu livro Lavoura arcaica (1974), que Carrascoza considera obra de cabeceira. 

Comparando-o com Vidas secas (1938), de Graciliano Ramos, Carrascoza assegura 

que, neste, cada capítulo pode ser lido como um conto. O mesmo ocorre, de modo 

intenso, em Lavoura arcaica: “É claro, estamos falando de um romance que não tem 

episódios sempre isolados, mas o que quero dizer é que a tensão de cada capítulo 

tem a força que deve ter um conto” (BALBO, 2019, p. 3). Além disso, é uma prosa 

lírica – ou um “paralelepípedo lírico”, conforme as palavras de Raduan. 

 

Ele manobra a linguagem de uma forma intensa. Faz jogos de 
metáfora, trabalha com o sabor e a musicalidade das palavras, sempre 
arcaicas; utiliza formações gramaticais e regências que lembram mais 
o português de Portugal do que o do nosso modernismo; fragmenta a 
narrativa, deixa de lado a linha do tempo convencional do romance e 
parte para o fluxo de consciência. Sem falar, é claro, na força do 
conflito da história. (BALBO, 2019, p. 2). 

 

Além disso, em Lavoura arcaica (1974), observa-se uma fusão entre a novela, 

a lírica e a narrativa, prosa e poesia, com uma linguagem que se torna um instrumento 

de significação, por meio do fluxo do pensamento, dos flashbacks e das memórias, 

que ganham mais força em razão da linguagem, com um caráter veloz, corruptível, 
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desordenado e profundo da memória e das lembranças. Além disso, há no livro 

diversos intertextos com trechos e parábolas bíblicas, bem como ensinamentos 

árabes (FERRARI, 2021). “Lavoura Arcaica é a típica obra que marca a vida literária 

de qualquer leitor. As nuances temáticas e estilísticas tornam o livro um dos principais 

da literatura pós-1970 no Brasil.” (FERRARI, 2021, n.p.). 

Nesse sentido, em Caderno de um ausente (2014), o narrador se apropria da 

voz ficcional da obra de Nassar, utilizando o “tu” arcaico, e volta ao tema familiar, 

recorrente em muitas de suas narrativas. No caso de Lavoura Arcaica (1975), esse 

universo é visto tanto na forma (tu), quanto na personagem do pai rígido pelos 

costumes de um fazendeiro libanês, o que faz com que o título seja bastante adequado 

à narrativa.  

Em relação às questões de tempo e espaço, a prosa poética de Nassar também 

influencia Carrascoza: o espaço é mais do interior do que do exterior do personagem, 

espaço profundo de alargamento poético e de raízes de vivências íntimas, ampliando 

a visão de mundo dos leitores, o que remete a uma reflexão profunda sobre a 

dimensão humana. Quanto ao tempo, trata-se de um curto período, na medida em 

que a narrativa transcorre num quarto de hotel, por meio de uma memória 

fragmentada, levando o leitor a outros espaços e tempos.  

Outro autor a influenciar a obra de Carrascoza foi William Faulkner, 

especialmente com o livro Enquanto agonizo (2019), cujo enredo trata da história de 

uma mulher à beira da morte e da família que trabalha para construir o caixão. São 

vistos no livro constantes fluxos de consciência de seus inúmeros personagens, o que, 

para João Anzanello Carrascoza, “[...] permitiu perceber que era possível 

experimentar não só o romance, mas também o conto” (BALBO, 2019, p. 2). Além 

desse romance, Carrascoza leu vários outros do autor, descobrindo livros que tratam 

de temas a respeito de famílias e de várias gerações, como Luzes de agosto (1932) e 

Palmeiras selvagens (1939), que trata do dilaceramento do nada ou quase nada, e 

que, por sua vez, nos remete ao filme Acossado, de Jean-Luc Godard (1960), em que 

“[...] entre a dor e o nada, eu prefiro o nada” (BALBO, 2019, p. 2).  

Faulkner, além de tematizar a família, assim como o faz Carrascoza, se utiliza 

de diferentes focos narrativos em sua obra. Carrascoza recorre a essa estratégia em 

Dias raros (2004), no conto “Umbilical”, por exemplo. Nele, as vozes se alternam entre 

o filho e a mãe. 
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Venha filho, já está quase pronto [...] e eu permaneci à porta um 
instante, pensando que havia cortado o cordão que o ligava a mim na 
noite do seu nascimento [...] despejei o vinho no seu copo, as mãos 
dela num gesto solene [...] e ergui a cabeça e mirei minha mãe.” 
(CARRASCOZA, 2004, p.35).  

 

            No conto, o filho é tão ligado à mãe que comunga essa essência. A 

concatenação sintática das falas das personagens, que se alternam, mantém o cordão 

umbilical que os une. 

 

E talvez venha daí a ideia de famílias literárias: gostamos de um autor 
e nos aprofundamos na obra dele; escrevemos dialogando com a obra 
desse autor e, depois, nossos leitores acabam gostando de entrar 
naquela atmosfera sensitiva e vão buscar aquele autor. Assim se cria 
uma família, que se constrói abrindo livros e tradições, compondo uma 
costura de sensibilidades literárias. (CARRASCOZA, 2004, p.1). 

 

Esse mesmo conto, “Umbilical”, remete-nos a Clarice Lispector: em “Resto de 

Carnaval”, do livro Felicidade Clandestina (1971), ela narra a lembrança conflitante de 

um determinado carnaval da infância, no qual, em meio às alegrias de uma festa 

popular, o carnaval, sente que a separação definitiva da mãe está próxima, em razão 

de uma grave doença. Em ambos os contos, há uma separação brusca entre mãe e 

filho/filha, e deixa-se transparecer a ligação profunda entre as duas partes, por isso a 

dificuldade de um rompimento dessa relação. Trata-se, portanto, de mais uma 

intertextualidade implícita entre a obra de Carrascoza e a de outros autores que 

inspiraram suas narrativas. 

A já referida influência do poeta João Cabral de Melo Neto, que traz a morte 

em reverência perante a vida e nos permite estabelecer relações com Caderno de um 

ausente, porém de forma invertida, também pode ser vista em muitos contos e 

romances de Carrascoza, como em Elegia do irmão (2019), livro no qual a escrita se 

liga pelos fios da vida do narrador e de sua irmã Mara. Esse livro é dividido em duas 

partes, sendo que, na primeira, ocorre uma antecipação do balanço da morte; e, na 

segunda, há uma lacuna de sentimentos, com o peso da perda, ao mesmo tempo em 

que o narrador mantém viva a figura da irmã morta, na memória. Para Carrascoza, 

quando se fala da morte, está se falando da vida, que é construída no cotidiano. No 

conto “Quem”, do mais recente livro do autor, Tramas de meninos (2021), o narrador 

do núcleo familiar recebe uma ligação a respeito da morte de alguém da família. A 

partir dessa informação, não consegue elaborar o luto, porque ama todos da família e 
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não consegue fazer a escolha sobre quem morreu. Nessa trama, os fios da vida são 

ligados aos fios da escrita, incluindo o leitor, que reescreve as suas histórias a partir 

da história do outro. O conto propõe um espelhamento em relação ao conto “Vidente”, 

do mesmo livro, que aborda o tema na observação de todas as possibilidades da 

morte dos membros da família.  

Merece destaque ainda a inter-relação dos poemas de Carlos Drummond de 

Andrade com a obra de Carrascoza, em especial atenção para o volume As impurezas 

do branco (1973), que aborda o dia a dia das pequenas coisas: reflete sobre a 

temperatura, a hora em que acordamos, como uma espécie de compreensão humana 

por meio dos signos de sua contemporaneidade. Também Manuel Bandeira, em O 

ritmo dissoluto, de 1924, parte da sensibilidade do cotidiano em suas mínimas ações, 

sensibilidade, vista na poesia, que dialoga com os contos e romances de Carrascoza, 

que retratam as relações humanas mais próximas de afetos e desafetos, a partir de 

coisas consideradas menores.  

Além de todos esses escritores, Pablo Neruda, autor de Ode à cebola (2010), 

é citado por Carrascoza, especialmente em relação ao conto “Dente de alho”, do livro 

Utensílios-para-a-dor, no qual se faz uma reflexão sobre a “[...] beleza da cebola, que 

outro velho escritor chamou de redonda rosa de água” (2020, p. 26). O autor, com 

isso, demonstra que parte da literatura contemporânea não possui um valor a ser 

considerado e não se destaca no ambiente literário atual. 

Em relação ao tema da ausência, focalizado por Carrascoza em Caderno de 

um ausente, primeira parte de Trilogia do Adeus, deparamo-nos com o personagem-

narrador João, sem sobrenome ou títulos que o identifiquem, que busca trazer as 

próprias lembranças para Beatriz, sua filha. No início da narrativa, o personagem 

sugere sua futura ausência ao leitor: “Não há como esconder a morte ante à estreia 

de uma vida.” (CARRASCOZA, 2014, p. 2). Nesse processo narrativo, cria-se um 

diálogo com a segunda obra da trilogia – Menina escrevendo com o pai –, em que a 

personagem Beatriz se torna narradora, até a última parte da trilogia, A pele da terra, 

na qual Mateus, filho mais velho de João e irmão de Bia, fala da sua relação com o 

filho, outro João, durante uma peregrinação. Em Menina escrevendo com pai, a 

ausência do personagem João continua presente na narração da menina, que é 

inspirada por ele a escrever suas lembranças. “Tudo o que o pai escreveu nele já 

passou, mas, com a minha leitura, recomeça a acontecer. Ler, tanto quanto escrever, 

é fazer a ressurreição de um mundo.” (CARRASCOZA, 2017, p. 1). 
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No que diz respeito à intratextualidade na obra de Carrascoza, em Aquela água 

toda (2012), o conto que serve de título ao volume integra o conjunto de 11 narrativas 

breves do livro, sugere haver entre eles algo em comum, pois são recontadas 

situações com os mesmos personagens, dois irmãos, o pai e a mãe. Porém, outros 

personagens dividem as cenas, o que pode significar que, além de se unirem por um 

interesse comum, existe um traço de continuidade, marcada pela recorrência dos 

papéis e pelo tom em que as histórias são narradas. 

 

A variabilidade dos nomes próprios ou mesmo a ausência deles 
inscreve as situações nesses contos numa ordem universal. Tanto é 
verdade que as narrativas interpelam o acontecimento trivial para não 
apenas reapresentá-lo no tecido ficcional – em grande parte há uma 
voz que recorda o que se narra – e sim evocar um sentimento ou uma 
condição que todos os humanos estão fadados a atravessar ou 
aprender a lidar com ela. De alguma maneira, esse registro recupera 
uma dimensão bastante cara ao conto enquanto forma simples [...] 
trata-se de uma dimensão marcada pelas forças da verossimilhança, 
isto é, as relações estabelecidas propositalmente ou não entre o 
interior e o exterior do texto. (FERNANDES, 2018, p. 2). 

      

 No romance Elegia do irmão, publicado em 2019, Carrascoza toma como 

embrião Dora, único conto inédito da coletânea O volume do silêncio (2010). Nele, 

Carrascoza antecipa a história de irmãos que sabem da doença da irmã e 

experimentam a dor do convívio. Porém, quando a irmã parte, Duda, um dos irmãos, 

descobre, por meio da memória, um dos momentos mais felizes de sua vida. A partida 

da irmã “[...] sinalizou para que eu a acompanhasse como nos bailes de nossa 

juventude” (CARRASCOZA, 2010, p. 200). “Então, estendi-lhe a mão e comecei a 

dançar, fingindo uma felicidade que só quando ela partiu para sempre percebi ser a 

mais legítima que eu sentira.” (p. 201). 

Além da constante inter-relação dos temas e personagens na escrita 

carrascoziana, o que não se limita a um exibicionismo técnico ou experimental do 

autor, as reflexões sobre o próprio ato da escritura dialogam com o contexto em que 

se inscrevem. Com isso, sua escrita reflete os sentidos no próprio corpo do texto, 

assim como a fragmentação e a ausência, comuns ao universo do qual se alimenta, 

em um cenário contemporâneo de perdas e incertezas, como sugere Caetano:  

 

A humanidade à beira do caos em pleno século da ciência e da 
tecnologia, o indivíduo em demanda das partes de si mesmo deixadas 
ao longo do tempo, a necessidade de retorno ao passado para se 
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reconhecer novamente dentro da realidade que se propõe, isto é, a 
busca por reinventar e reencantar-se com o mundo. (2017, p. 61). 

 

Na obra de Carrascoza, a presença da “modernidade líquida” de Bauman 

(2001) e do “homem perdido do século XXI”, é outra característica que se faz presente 

na citação de Raduan Nassar: “De que modo ensinais as coisas futuras, óh Senhor, a 

quem não tem futuro?” (1989, p. 43). O homem contemporâneo, atraído pelo cotidiano 

fugaz, se perde de sua essência. Nesse sentido, a escritura de Carrascoza atenta 

para a necessidade de se retomar a subjetividade do homem contemporâneo para 

que o leitor reflita sobre essa condição. 

 

Preso às marcas do passado por ressignificar, enraizado no presente, 
dentro do qual deseja encontrar os momentos de iluminação plena de 
sua consciência à medida que o ‘de repente’ lhe toma a palavra e o 
milagre da existência e da consciência de si se espalham na narrativa 
[...]. Distante do futuro, senão pela antecipação das perdas e 
ausências inevitáveis dentro da experiência com o tempo na qual 
estão inseridos todos os personagens em figuração no discurso da 
narrativa. (CAETANO, 2017, p. 62). 

 

Essa fragilidade do homem, suas angústias e questionamentos, que interligam 

o passado com o momento presente, provocam uma intertextualidade ou mesmo uma 

intratextualidade na obra de Carrascoza que busca respostas em outras histórias. 

A mesma angústia que perpassa as narrativas carrascoziana faz parte desse 

caráter líquido da modernidade, que preenche espaços, se esvaindo deles. De acordo 

com Bauman (2001), os tempos líquidos escoam como a água e a mantém em 

constante movimento de mudança, da mesma forma que o indivíduo se encontra em 

constante processo de transformação. Uma vez separados de uma visão sólida de 

futuro, nada é feito para durar. 

 Na literatura contemporânea, a presença do passado procura trazer o que foi 

vivido para criar novos significados para a vida, “como se o narrador estivesse sempre 

‘tateando’ no escuro, em busca do que deixou perdido em sua trajetória de vida” 

(CAETANO, 2017, p. 63) e as lembranças da infância voltam por meio de objetos 

esquecidos ou indesejados. É o que acontece em Caderno de um Ausente (2014): a 

banheira logo seria substituída por um box, tornando-se um lugar de reencontro, a 

esposa ferve a água para o banho do marido e, ao final, revivem o amor já desgastado 

pelo tempo. 
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O autor promove, desta forma, nas linhas finais de cada um dos seus 
romances, o reencantamento com o mundo, o ‘sim’, os caminhos no 
tratamento dos sentimentos perdidos ou em condição de esfriamento, 
comuns ao caótico universo pós-moderno. A literatura de Carrascoza, 
assim, privilegia o sentimento mais intrínseco à natureza humana, isto 
é, a parte de si mesmo que foi perdida no decorrer das vivências e na 
fragmentação do eu, da individualidade, tornando-se a escrita uma 
espécie de sutura das vivências, a buscar formas de reconstrução do 
ser com todas as suas contradições e conflitos, em uma integralidade 
possível, mesmo em meio à fragmentação. (CAETANO, 2017, p. 64). 

 

Em um momento presente em que cada vez mais pessoas se voltam para sua 

própria identidade, com uma preocupação voltada apenas para “si”, sua vida privada, 

seus investimentos cotidianos, sua família, o homem não se sente mais fazendo parte 

da espécie humana e não participa mais do trabalho da civilização. Considera os 

outros apenas obstáculos ou objetos de prazer. Segundo Sennett (1974), com o fato 

de ser só e responsável, o homem acabou por considerar seu eu “como um fardo”. 

Para A. Ehrenberg (2009), o homem moderno está cansado de si e se torna 

desamparado e deprimido, motivos que podem levá-lo às drogas para manter-se de 

pé e poder ser criativo.  

Seguindo esse perfil do homem pós-moderno, Silviano Santiago, em O 

narrador pós-moderno (1986), analisa os narradores dos romances de Carrascoza. 

Para tanto, o crítico se utiliza de um diálogo com O narrador – Considerações sobre a 

obra de Nikolai Leskov (1994), de Walter Benjamin, e com as concepções de Theodor 

Adorno, em Posição do narrador no romance contemporâneo (1980). Apesar de 

publicados em datas um tanto distantes, os três textos se relacionam por meio da 

intertextualidade, na medida em que abordam uma metamorfose histórica na figura 

do narrador. Mais uma vez, diferentes textos, em momentos históricos diversos, que 

se complementam e dão forma às análises da obra de Carrascoza.  

A inter-relação de textos do mesmo autor, com personagens de mesmo nome, 

além da intertextualidade com obras clássicas e modernas tem se tornado uma marca 

na obra de Carrascoza. Trata-se de uma característica cada vez mais recorrente na 

literatura pós-moderna, que enriquece a narrativa de contos e romances e permite o 

contato do leitor com outras obras clássicas e modernas de diferentes autores. Isso 

traz a ideia de famílias literárias, que leva os leitores a dialogar com esses autores, 

entrando em sua atmosfera sensitiva e compondo uma cultura de sensibilidades 

literárias. 
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3 A LEITURA PALIMPSESTICA DE CONTO PARA UMA SÓ VOZ 

 

O conjunto das obras de Carrascoza é marcado por um revisitar de temas e por 

um minucioso emprego de técnicas, como vimos nos primeiros capítulos desta 

dissertação. Temas como a dor, as relações familiares, a ausência, a morte e a 

valorização do cotidiano, recorrentes em suas obras, estão também presentes em 

Conto para uma só voz. 

 

3.1 Caminhando pela tessitura de Conto para uma só voz 

 

 Pode-se afirmar que a narrativa Conto para uma só voz, muito além das 

temáticas, evidencia também traços composicionais já utilizados pelo autor, 

principalmente nos romances Aos 7 aos 40 (2013), A Trilogia do Adeus (2017) e Elegia 

do irmão (2019). 

Em uma leitura sintagmática de Conto para uma só voz (e isso também pode 

ser percebido em outras obras do autor), traça-se uma coordenada de curto espaço 

de tempo, delimitada por um narrador em monólogo interior e, nesse caso, anônimo:  

 

[...] e mesmo na cozinha, 
em todo espaço da casa, 
o menino está lá, ausente. 
Não adianta evitar nenhum lugar [...] (CARRASCOZA, 2020, p. 74). 

 

Seu enredo é aparentemente simples, tecendo-se em torno de uma família 

composta por um pai, uma mãe e um filho, este, desde o início do livro, está morto. A 

obra divide-se em 11 capítulos sem títulos, apenas numerados. 

 O narrador anônimo nos traz o vazio de um pai que perdeu o filho no dia 

anterior. A narrativa desenrola-se, assim, nesse curto espaço de tempo, no qual o 

narrador, de forma lírica, manifesta a dor desse pai que, sem sair de casa, potencializa 

reminiscências para buscar, por meio delas, superar a dor da perda do filho.  

A obra apresenta recortes, fragmentos, flashes de lembranças do cotidiano da 

família, na tentativa de valorizar a vida mínima, esse prazer despercebido que, por 

vezes, escapa de nossas mãos, devido à fugacidade do dia a dia. 

Trata-se de uma narrativa sem grandes acontecimentos, em uma sucessão de 

memórias somadas à reflexão acerca da escrita. De forma rarefeita, é composta de 
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fragmentos de lembranças desse filho morto, em uma manhã ensolarada de domingo. 

Dia feliz para a maioria das famílias, para aquela, um episódio inesquecível de dor. 

  As lembranças dos dias vivenciados com o filho trazem de volta ao pai a 

presença do menino. E é por meio da memória, esse elemento falho, que o pai faz o 

ajuste de contas consigo mesmo. Dessa forma, a memória traz a reflexão sobre a 

própria escrita, em um exercício metaficcional, quase como uma confissão para si 

mesmo, um modo de ressuscitar o outro através da palavra em meio ao conjunto de 

fragmentos de memória. 

 

[...] e a memória não se regula como uma TV, 
nem se troca por modelo novo, 
cada um modela a sua, 
e até que não esfumem 
seus arquivos mais acessados, 
é com ela que teremos de nos (re)ver [...] (CARRASCOZA, 2020, p. 
19). 

 

À semelhança de um álbum fotográfico, o enredo, por meio da memória, 

revigora o passado no tempo presente. 

 

[...] E se a memória abre, 
como um clique,  
uma cena singular [...] (CARRASCOZA, 2020, p. 19). 
 
[...] Quieto na sua cama, 
Flashes emanam 
De sua memória [...] (CARRASCOZA, 2020, p. 26). 

 

 Como se pode observar, há uma sucessão de memórias do que foi, do que é 

e do que não será a vida diante dessa perda imensurável. 

Em Conto para uma só voz, assim como em outros textos do autor, observa-

se, do ponto de vista estilístico, um verdadeiro trabalho de arte com a palavra. Cada 

uma é esculpida individualmente nessa narrativa que assume a forma de um poema. 

Isso pode ser observado, por exemplo, pelo hábil jogo com a pontuação, que permite 

que as frases paratáticas se assemelhem a versos. O texto e o próprio projeto gráfico 

explicitam esse cuidadoso trabalho com a linguagem em Conto para uma só voz. 
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Figuras 1, 2 e 3 – Conto para uma só voz 

 

Fonte: Conto para uma só voz (CARRASCOZA, 2020) 
Observação: Na imagem 1, a cor cinza escuro predomina, o que ocorre do capítulo 1 a 7 do livro. O 
cinza claro da imagem 2 irá caracterizar os capítulos 8 e 9. A imagem 3 revela o branco, que está 
presente dos capítulos 10 e 11 ao fim. 

 

A opção pela pontuação não é dada ao acaso.  A construção vocabular silencia 

as palavras e, por meio delas, cria-se uma imagem. Os pontos finais, em meio às 

páginas que constituem a narrativa, são raros, como se a dicção fosse dada em fôlego. 

Essa pontuação faz o leitor parar durante a narrativa e ao final de cada capítulo, 

indicado somente por um número na lateral direita da página, e pelo ponto final. 

Do ponto de vista da narrativa poética, o excesso de lirismo é impedido pelas 

asperezas e espinhos da temática da dor e da morte, e o autor contrapõe a esses 

temas sombrios e duros uma linguagem rica, acompanhada da escolha precisa dos 

termos lexicais. O silêncio surge para representar a dor: quando ocorre a 

impossibilidade de encontrar uma palavra, é com ele que o autor complementa a 

linguagem. Os espaços vazios potencializam a escrita, como podemos observar em 

partes do texto representados por páginas vazias, mas é no final da narrativa que ela 

realmente ganha potência, porque, nas páginas vazias, o leitor cria novas 

possibilidades para a continuidade do texto e para sua própria vida. Em Conto para 

uma só voz, o autor se vê frente à tentativa de driblar o incomunicável, recorrendo ao 

silêncio e à palavra poética, especialmente ao uso das metáforas. 
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Figuras 4 e 5 – Capa e últimas páginas 

        FONTE: Conto para uma só voz (CARASSCOZA, 2020)                  

   

Como em outras obras do autor, diante da impotência da palavra, esse silêncio 

faz com que olhemos para nós mesmos e nele a palavra encontra um significado. 

Mas, em Conto para uma só voz, com o auxílio do projeto gráfico e dos sentidos que 

o volume suscita, a obra oferece ao leitor inúmeras possibilidades de ressignificar a 

própria vida. Quando o narrador fala da saudade do filho, o silêncio ganha 

materialidade. 

                                         

                                  [...] hoje ela já ultrapassou 
o seu estágio de ontem 
e caminha para um grau acima, 
amanhã vai se superar, 
infiltra-se, silenciosa, 
onde antes não chegava [...] (CARRASCOZA, 2020, p. 75). 

 

Ao mesmo tempo em que a memória nos traz um alívio para a ausência desse 

filho, por se constituir em uma certa presença, também tortura, à medida em que se 

sabe que aquela presença está em outro plano. 

 

a memória, 
que se é dádiva numa ponta, 
na outra é maldição [...] (CARRASCOZA, 2020, p. 19). 
 
[...] e mesmo na cozinha, 
em todo espaço da casa, 
o menino está lá ausente. 
Não adianta evitar nenhum lugar [...] (CARRASCOZA, 2020, p. 74). 
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Carrascoza trabalha o silêncio com maestria, tanto na linguagem como em 

pausas, nas quais leva a outros sentidos e ganha materialidade. São representações 

da memória que permitem que se leiam alguns fragmentos do passado, por meio da 

manifestação da memória voluntária ou involuntária. Isso nos permite observar que os 

efeitos de sentido dos temas densos propostos pelo autor, como a morte e a dor, vão 

além de seu significado, levando-nos a outros temas, como o da escrita e o do amor 

do pai pelo filho.  

Dessa forma, as memórias involuntárias ou fragmentos de memória aparecem 

ao longo de todo o texto, sem estabelecer um nexo lógico-causal com o(s) 

precedente(s). Por meio da memória, materializa-se a fluidez do mundo interior, que 

surge como um lampejo e logo é substituído por outra lembrança; a linguagem remete 

às pausas e, por meio delas, outras camadas de sentido aparecem. Cria-se, dessa 

forma, um paradoxo que contrapõe à sucessão de episódios narrados a permanência 

da escrita de Carrascoza. 

Em Conto para uma só voz, diferentemente das narrativas em prosa, onde cada 

palavra cede rapidamente lugar a outra, a palavra poética sugere a pausa, a 

contemplação, a desautomatização do olhar, constituindo-se no que Kibedi-Varga 

(1977) denomina “tempo coagulado”. Assim, a palavra poética coagula o tempo, e 

dela se extraem os sentidos, que se perpetuam na leitura das páginas do conto. Pode-

se ler o texto como se fosse um poema, no qual cada linha seria um verso, e cada 

página, uma estrofe. 

Ainda em termos estilísticos, nota-se, nos trechos melancólicos, a 

predominância de sons das vogais “o” e “u”, os quais, por serem fechados, nos levam 

a um universo sombrio. Em contraponto, as vogais “a” e “e” remetem a momentos de 

euforia e de positividade, dando luminosidade ao texto. Essa contraposição traz para 

a forma um caráter de dualidade: 

  

[...] quando nela habita uma criança, 
a cor da parede de seu quarto, 
A chegada de um berço [...] (p. 31). 
[...] e a dor veio de uma só vez: 
o braço, o joelho e o cotovelo 
esfolados. 
o menino reteve o choro 
para não decepcionar o pai [...] (CARRASCOZA, 2020, p. 35). 
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No que se refere ao emprego das formas verbais, verifica-se que o autor alterna 

diferentes tempos. Como exemplo, a presença do tempo presente do indicativo e do 

subjuntivo, o pretérito perfeito do modo indicativo, entre outros, sugerem a ideia de 

movimento, permitindo-nos transitar no tempo da narrativa. 

 

O pai, de repente,  
tinha o filho pronto  
para nascer nele [...]  
e o menino, então nasceu (CARRASCOZA, 2020, p. 38). 
 
[...] quando ele reabre os olhos, 
lá está o filho no parque [...] (CARRASCOZA, 2020, p. 39). 

 

A narrativa oferece um olhar distinto para a vida humana, ao se preocupar com 

experiências mais subjetivas, com situações originárias e familiares. Ao buscar uma 

significação profunda para a vida, vemo-nos nas mais íntimas relações humanas, 

momentos de construção de aprendizados, beleza e lirismo.  

O autor utiliza o recurso estilístico do polissíndeto, pela repetição do uso de 

uma ou mais conjunções, para provocar um efeito de ondulação na linearidade e no 

ritmo do texto. Essa ruptura da lógica aproxima o leitor do verso, reforçando a 

configuração de poesia:  

 

E, ao ver o pai a seus pés [...] 
E acariciou-lhe os cabelos [...] 
E o menino, então, nasceu, 
– para morrer ontem [...] (CARRASCOZA, 2020, p.38) 

 

O uso da metáfora na narrativa nos remete ao tom lírico da prosa e, ao mesmo 

tempo sua construção se dá com elementos óbvios do cotidiano: 

 

– Esse pétreo desânimo – 
É a sua primeira dentição, 
E não serão apenas as duas 
Comuns a mandíbulas humanas [...] (CARRASCOZA, 2020, p. 63). 

 

Os paradoxos e antíteses, por seu turno, mostram-nos que o homem é feito de 

dualidades, contradições. Um ser enquanto processo, ainda não acabado: 

 

                                  O que faz uma história 
É tudo o que lhe falta, 
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O que nela havia de excesso [...] (CARRASCOZA, 2020, p. 30).  
 
Personificação da memória do silêncio [...] (CARRASCOZA, 2020, p. 
7). 

 

A preocupação com a escrita torna-se matéria-prima para o próprio fazer 

poético, podendo ser lida como representação da vida. Somos seres compostos de 

palavras escritas, também como forma, seres literários.  

 

Como as histórias, 
em fragmentos, 
que vivem na imaginação de cada um, 
se não lhes damos sentido, 
entrelaçando-os como um tecido [...] (CARRASCOZA, 2020, p. 10). 

 

Pode-se dizer que a leitura do Conto para uma só voz ultrapassa aqueles 

referentes da dor e das alegrias da vida, permitindo ao leitor a possibilidade de não 

apenas conhecer outros significados possíveis, suscitados pela palavra poética, mas 

novas possibilidades de leitura do real, ao colocar em cena o fato de que o real, assim 

como a narrativa que estamos a ler, é uma construção discursiva. 

 Diferentemente de outros autores contemporâneos, que debruçam-se sobre 

problemáticas de caráter social, Carrascoza opta por uma escrita que mergulha no 

mundo interior, subjetivo. Neste nosso tempo, em que a valorização do material é o 

relevante, o autor mostra, por meio da escrita, o caminho contrário.  

Ainda assim, na voz narrativa de Carrascoza, é possível escutar o 

contemporâneo. O caráter heterogêneo e plural de sua narração dificulta definir 

contornos, impondo-se, assim, considerá-lo “intempestivo” – característica marcante 

do contemporâneo, conforme argumenta Barthes (apud AGAMBEN, 2009). A 

intempestividade é uma ótica e também um estilo. A escolha lexical de Carrascoza 

atende a esse conceito, por exemplo, quando utiliza “faianças” e “game” 

(CARRASCOZA, 2020, p. 12): o autor trabalha com o anacronismo característico da 

intempestividade e a hibridez de estilos presente na arte contemporânea.  

A referencialidade da narrativa é também bastante próxima ao cotidiano de uma 

pessoa do século XXI (bicicletas, fotos etc.); entretanto, o tom e a própria escolha de 

narrar em versos aproxima a narrativa daquela dos contadores épicos. Isso 

operacionaliza uma “contemporaneidade por dissociação”, de acordo a ideia 

desenvolvida por Agamben (2009), formulada a partir de considerações de Nietzsche: 
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Pertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiramente 
contemporâneo, aquele que não coincide perfeitamente com este, 
nem está adequado a suas pretensões e é, portanto, nesse sentido, 
inatual; mas, exatamente por isso, exatamente através desse 
deslocamento e desse anacronismo, ele é capaz, mais do que os 
outros, de perceber e apreender o seu tempo (AGAMBEN, 2009, p. 
58). 

 

Na ótica do contemporâneo, portanto, um narrador, em sua relação com o 

tempo presente, valendo-se, ao mesmo tempo de dissociações e anacronismos, como 

afirma o pensador italiano, acrescentando ainda que: “[...] aqueles que coincidem 

muito plenamente com sua época [...] não são contemporâneos porque, exatamente 

por isso, não conseguem vê-la, não podem manter fixo seu olhar sobre ela.” 

(AGAMBEN, 2009, p. 59).  

A potência afetiva da obra de Carrascoza pode ser vista como uma maneira de 

abrir a experiência humana para a realidade e, com isso, exercer a partilha de nossos 

mundos interiores. O autor busca a ressignificação do cotidiano, a valorização do “raso 

das coisas” (p. 47), depreendendo uma perspectiva segundo a qual “[...] uma história 

não vale por si, mas pelo que produz no outro” (CARRASCOZA, 2020 p. 60). A ficção 

pode transformar nossa experiência do mundo, mediante a apresentação de uma vida 

elaborada em linguagem tão comovida como a da obra aqui examinada. Está aí a 

força da afetividade e da sensibilidade pela qual a literatura de Carrascoza é 

conhecida e celebrada. 

O registro afetivo sugere sensibilidade em compleições pouco exploradas na 

literatura brasileira, as epifanias da vida cotidiana problematizando alteridade, a 

relação entre o sujeito e objeto, o eu e o outro. Esse projeto literário tem atrelada a si 

outra característica marcante da arte contemporânea, especialmente a literária: a 

desvalorização do enredo, a literatura de experiência, exaltada nos autores do ainda 

influente Nouveau Roman. Em relação a isso, note-se o trecho em que Carrascoza 

escreve: 

 

Nessas páginas iniciais 
[...] vemos apenas uma vida, 
a desse homem,  
sua história está só no começo,  
[...] 
sem a glória que lhe daria 
o talento de um T. S. Eliot. 
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Temos esse homem e sua vida, 
é o que basta para a origem de um universo (CARRASCOZA, 2020, 
p. 9-10). 

 

Observa-se, no excerto, além da literatura de experiência, a presença da 

metalinguagem ou, mais precisamente, da performatização da entidade narrativa: o 

autor não hesita em lembrar o leitor de que essa história dolorosa – essa vida – é, 

todavia, literatura, letras em uma página; sua glória ou não-glória dependendo do 

talento daquele ou daquela que dispõe as palavras na página. 

Carrascoza, ao contar em versos um trecho da vida de um personagem, opera 

uma ressignificação do gênero épico. A reatualização estilística que Conto para uma 

só voz exerce sobre esse gênero passa pelo léxico e pela referencialidade do mundo 

contemporâneo. A viagem do protagonista não é feita pelos mares, como a de Ulisses, 

mas inteiramente pela rememoração, pelos mares mentais da memória. Dois polos se 

unem: o verso, comum às narrativas heroicas, e o conto, comum ao mundo 

psicológico. Trata-se duplamente de uma “especial relação com o passado”, como 

sugere Agamben: tanto pela revisitação de um gênero pouco utilizado atualmente 

quanto pela revisitação que o protagonista faz do próprio passado. 

A contemporaneidade transforma-se numa substância disforme com origem 

móvel. Dependendo dos interesses e epistemes do indivíduo, ele pode transitar entre 

os contemporâneos, os modernos, os iluministas ou os artífices medievais. É “uma 

especial experiência de tempo”, “uma especial relação com o passado”: 

 

De fato, a contemporaneidade se escreve no presente assinalando-o 
antes de tudo como arcaico, e somente quem percebe no mais 
moderno e recente os índices e as assinaturas do arcaico pode nele 
ser contemporâneo. Arcaico significa: próximo da arké, isto é, da 
origem. Mas a origem não está situada apenas no passado 
cronológico: ela é contemporânea ao devir histórico e não cessa de 
operar neste, como o embrião continua a agir nos tecidos do 
organismo maduro e a criança na vida psíquica do adulto. A distância 
– e, ao mesmo tempo, a proximidade – que define a 
contemporaneidade tem seu fundamento nessa proximidade com a 
origem, que em nenhum ponto pulsa com mais força do que no 
presente. (AGAMBEN, 2009, p. 69). 

 

O texto que analisamos não oferece um padrão regular e familiar; ler Conto 

para uma só voz é uma experiência simultaneamente terna e turbulenta. A história se 

desvela aos poucos, por vezes deixando o leitor abismado diante de um verso, devido 
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à força movediça, ao caráter extremamente indireto do contar, como se algo na 

narrativa excedesse o poder de narrar. Não obstante, o autor mantém – ao contrário 

de muitos contemporâneos, no âmbito dos inovadores formalísticos – legibilidade, ou 

seja, um senso legível e humanamente relacionável da história contada. 

Para Agamben, as vértebras quebradas do tempo fazem com que o 

contemporâneo deseje suturá-las.  Porém, essa é uma tarefa impossível, pois não há 

como “anestesiar essa fera” (2009, p. 60), não há como dominar o tempo. Segundo 

Agamben, para realizar essa tarefa, a literatura contemporânea deveria “[...] pagar a 

sua contemporaneidade com a vida” (p. 60). Em consonância com o pensador italiano, 

completa Schollhammer: 

 

O passado apenas se presentifica enquanto perdido, oferecendo como 
testemunho seus índices desconexos, matéria-prima de uma pulsão 
arquivista de recolhê-lo e reconstruí-lo literariamente. Enquanto isso, 
o futuro só adquire sentido por intermédio de uma ação intempestiva 
capaz de lidar com a ausência de promessas redentoras. 
(SCHOLLHAMMER, 2009, p. 12-13). 

 

Acerca dessa relação com o tempo e, por conseguinte, com as tradições 

artísticas, Schollhammer pondera, em Ficção brasileira contemporânea (2009), que 

“[...] a falta de compreensão entre os leitores não significa que se logrou uma 

compreensão extraordinária do momento histórico no qual se inserem esses mesmos 

leitores” (SCHOLLHAMMER, 2009, p. 10), o que traz à tona a questão do 

estranhamento que diversas obras contemporâneas provocam, por meio de 

virtuosismos técnicos, jogos linguísticos, sistemas autorreferenciais altamente 

autônomos e determinados por suas próprias influências constitutivas – obras 

literárias fortemente marcadas, portanto, pela modernidade. 

Entretanto, a literatura contemporânea de Carrascoza parece provocar esse 

estranhamento pela mistura de elementos modernos e pré-modernos. Ele usa, por 

exemplo, o elemento destino: “Tudo conta quando se toma nas mãos um destino 

humano.” (CARRASCOZA, 2020, p. 8). Mas, ao mesmo tempo, não deixa de usar a 

autorreferencialidade ficcional (a ficção sobre a ficção, tão moderna): “[...] assim é uma 

história, igual a esse homem: amanhecem ambas na branca engrenagem do papel.” 

(CARRASCOZA, 2020, p. 16). Ou, ainda: 

 

Temos 
um pai e seu filho, 
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aquele aos pés desse, 
obra talhada 
não em rocha,  
mas, na matéria fluida da escrita (CARRASCOZA, 2020, p. 41). 

 

Todo leitor é, em parte, leitor de si mesmo. Durante o período em que 

permaneceu deitado na cama, incapaz de se levantar devido à morte de seu filho e à 

dor que isso lhe causou, o personagem de Conto para uma só voz fez o mesmo que 

todo leitor literário faz: articular um senso de realidade. Benjamin, desenvolvendo sua 

teoria da linguagem, na qual o conceito de experiência (Erfahrung) é chave, afirmará 

que essa articulação é mais do que uma ferramenta para referenciar a realidade; é 

um meio espiritual de relacionar-se com a experiência. Segundo ele, a atitude 

mimética da linguagem vincula-se, também, a uma dimensão temporal da experiência: 

 

Deve-se refletir, ainda, que nem as forças miméticas nem as coisas 
miméticas, seu objeto, permaneceram as mesmas no curso do tempo; 
que com a passagem dos séculos a energia mimética, e com ela o 
dom da apreensão mimética, abandonou certos espaços, talvez 
ocupando outros. (BENJAMIN, 1994, p. 109).  

 

Carrascoza capta essa dimensão espiritual da linguagem. O enredo – pai fica 

acamado devido à morte de seu filho – serve de suporte para mostrar como 

experiências emocionais intensas são a prova viva do quão pouco valor somos 

capazes de dar à realidade, e de como a linguagem é superior ao mundo. Escreve o 

autor de Espinhos e alfinetes: 

 

Irrelevante perguntar  
qual história o menino leu,  
nem se a leu inteiramente. 
será drama, aventura,  
uma história não vale por si,  
mas pelo que produz no outro,  
se ilusão ou encantamento, 
se muito ou pouco.  
É só um jeito de lembrar que o mundo  
não basta. (CARRASCOZA, 2020, p. 60-61). 

 

O trecho acima nos traz a ideia da faculdade mimética enquanto 

correspondente de estruturas de percepção: “[...] configurações sensíveis dotadas de 

características miméticas” (BENJAMIN, 1994, p. 109). Acrescente-se a isso o fator 

importante de essas estruturas se modificarem ao longo do processo histórico. De 
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modo que os versos de Carrascoza não são versos de Homero e nem poderiam sê-

lo. São, isso sim, uma revisitação do passado pelas lentes do presente. Tanto o autor 

quanto seu personagem mantêm fixo o olhar no presente para ver o que nele está na 

escuridão, o que não existe senão como possibilidade. 

Após a apresentação da obra Conto para uma só voz e de todas as suas 

marcas estilísticas, é válido explicitar a razão da escolha do corpus desta pesquisa. 

Pensando no momento de seu lançamento, no início da pandemia do coronavírus, em 

que tantos pais perderam seus filhos, eu, como mãe, me ressignifiquei por meio do 

personagem pai. Ao ler essa obra, repensei minha vida em família e a importância da 

solidariedade e da necessidade do outro. Além disso, percebi o poder da literatura 

como algo que ultrapassa a narrativa. A começar pela capa, com uma página em 

branco, a sugerir que o leitor poderia preencher os espaços vazios deixados pelo 

autor, assim como os espaços vazios pelas milhares de mortes pelo Covid-19. A 

propósito, é o próprio Carrascoza quem sugere, na contracapa do livro, que o vazio 

permanece em quem ainda vive (“Se é esse ou aquele que vai primeiro, / importa é o 

vazio de quem fica”). Além disso, em Conto para uma só voz, a intertextualidade tem 

um papel relevante se comparado a outras obras do autor. Ademais, a tessitura entre 

textos clássicos universais, outras linguagens e essa obra de Carrascoza, faz desse 

pequeno livro, uma grande obra. Além disso, desde o momento de seu lançamento, 

não foi encontrada nenhuma menção a essa obra até a finalização desta pesquisa. 

Em contrapartida, as duas obras subsequentes do autor, Utensílios-para-a-dor: 

Histórias-com-hífens (2020) e Trama de Meninos (2021) têm recebido destaque na 

mídia. 

 

3.2 Referências intertextuais em Conto para uma só voz 

 

Como vimos na discussão sobre os pressupostos teóricos, a intertextualidade 

seria um modo de pensar e de ler que subverte a ideia do texto, ao considerar nele a 

presença de outros textos, o que remete aos palimpsestos1. Os contornos da obra 

tornam-se, assim, menos claros, em razão da variedade de conexões, fragmentos, 

 
1 De acordo com o Dicionário Online de Português (2017), manuscrito em pergaminho que, após ser 
raspado e polido, era novamente aproveitado para a escrita de outros textos, na Idade Média. No que 
se refere ao conceito de intertextualidade, mostra-se relevante o trabalho desenvolvido por Genette, 
Cf. GENETTE, G. Palimpsestos: a literatura de segunda mão (2010).  
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associações, textos e contextos que nela comparecem. Alusões, citações e paródias 

inserem-se na própria tessitura do texto, tornando difícil separar o que é original do 

que é retomado. 

Embora a inter-relação entre textos não seja algo novo, em Conto para uma só 

voz, nota-se que essa inter-relação assume forma poética. O autor, em breve 

entrevista que integra esta pesquisa (ver apêndice) comenta a intertextualidade como 

forma de homenagear autores que lhe são caros e reconhecer sua influência. Já a 

intratextualidade, segundo ele, desempenha função no desdobramento da trama, 

servindo como conexão para a composição das histórias. 

Sendo impossível a enumeração de todos os intertextos presentes na obra 

estudada, optou-se por destacar algumas ocorrências significativas. Distinguimos, 

inicialmente, duas grandes categorias de intertextos: a importação de textos de obras 

de outros autores e a relação do texto do autor com sua própria obra.  

No tocante às relações intertextuais estabelecidas em Conto para uma só voz, 

propomos, aqui, uma subdivisão em explícitas e implícitas. As primeiras recorrem à 

citação – com identificação ou não de seu autor no corpo do texto. As últimas 

constituem alusões sutis, que só serão percebidas em uma leitura mais aprofundada, 

empreendida por um leitor arguto, capaz de perceber o texto como um tecido 

construído a partir de um conjunto de fios entretecidos com outros autores.  

Além do diálogo estabelecido com outros textos literários, objetivamos também 

evidenciar o diálogo que Carrascoza estabelece com outras artes, bem como o 

revisitar do autor à sua própria obra. 

 

3.2.1 Sob a lente explícita da intertextualidade 

  

Oferecendo-nos o texto como um mosaico de citações, o autor nos inunda de 

referências intertextuais em Conto para uma só voz. O corpo da obra é repleto de 

informações, permitindo ao leitor mergulhar em águas profundas, seja por obras 

clássicas, da cultura popular ou de massa, e estabelecer conexões entre elas. 

Carrascoza abre a narrativa referindo-se a autores consagrados da literatura 

universal: 

 

Não é a musa de Homero 
Quem aqui canta, 
Nem estamos nel mezzo del camin 
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Como Dante,  
tampouco vão zarpar dessas palavras 
as naus lusíadas 
que Camões pôs a velejar (CARRASCOZA, 2020, p. 7). 

 

Traz citações de Homero2, poeta épico; Dante Alighieri3, com sua majestosa 

Divina Comédia4, e Camões5 por meio de Os Lusíadas6. Inicia-se com eles a travessia 

interior que o leitor fará, a fim de que possa chegar à outra margem,  

Além desses clássicos, Carrascoza evidencia, no decorrer da narrativa, 

explicitamente na primeira página, uma personagem da mitologia grega, Narciso7. 

 

e o que o outro homem, 
ao se mirrar num poço 
reconhece como a própria imagem 
– escura é essa água, 
nem Narciso suportaria ver seus contornos, 
e no entanto, 
tão límpida a verdade 
que ela devolve a quem 
a trouxer a luz (CARRASCOZA, 2020, p. 7). 

 

A narrativa traz a história de Narciso, personagem que, se não contemplasse a 

própria imagem, teria uma vida longa. Porém, o individualismo e a adoração por si 

mesmo o impediam de olhar para o outro. Com essa referência, o autor leva o leitor à 

reflexão de que a dor do pai, de tão grandiosa, seria insuportável até para o mais 

narcisista dos seres. Além de mostrar, com essa passagem, a importância de se olhar 

para o outro. 

Ainda nas primeiras páginas, o autor se refere a T. S. Eliot, um dos maiores 

poetas, dramaturgos e críticos da língua inglesa. As referências feitas a ele podem ser 

 
2 Homero (850 a. C), poeta épico da Grécia Antiga, autor das obras Ilíada e Odisseia, que narram 
aventuras dos heróis gregos da Guerra de Troia, e que tiveram grande influência na literatura ocidental 
(FRAZÃO, 2019). 
3 Poeta italiano do século XIII, pai da língua italiana, autor de A Divina Comédia (FRAZÃO, 2019). 
4 A Divina Comédia do poeta italiano Dante Alighieri (1265-1321) é uma obra que foi publicada no século 
XIV durante o período do Renascimento. Ela representa um dos maiores clássicos da literatura 
universal. 
5 Luís Vaz de Camões, poeta português do séc. XVI, autor, dentre outras obras, de Os Lusíadas, que 
relata os feitos marítimos e guerreiros de Portugal (FRAZÃO, 2019). 
6 Os Lusíadas é uma epopeia épica, de Luís Vaz de Camões, escrita entre 1556-1571, e publicada em 
1572. Inspirada nas epopeias clássicas Odisseia, de Homero, e Eneida, de Virgílio, o poema retrata as 
conquistas do povo português, durante as grandes navegações e expansão marítima (DOMINGUES, 
2021. 
7 Narciso, personagem da mitologia grega, representa um forte símbolo da vaidade. Jovem caçador 
fascinado pela própria beleza (FRAZÃO, 2019). 
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vistas como formas de tornar evidentes os traços metaficcionais da obra. Eliot também 

nos revela uma nova percepção de tempo, a do século XX, que permite criar nova 

concepção do passado. Quanto à história literária, esse autor a apresenta como em 

constante mutação, sendo que a cada nova obra deve haver um remanejamento 

dessa história, assim como se observa no conjunto da obra de Carrascoza.  

A menção a autores e obras não é feita por mero acaso ou por exibição de 

conhecimento cultural do autor, conforme uma leitura apressada poderia sugerir. Ao 

contrário, as obras referidas ao longo do Conto ali estão por serem úteis como recurso 

narrativo, independentemente da esfera cultural a que pertencem.  

O narrador afirma que seria mais fácil para o personagem pai “[...] cruzar mares 

medievais num veleiro de papel, atravessar descalço aldeias bárbaras do que ir daqui 

até ali.” (CARRASCOZA, 2020, p. 44). Para a dor desse pai não importa a distância, 

o fato de ir daqui até ali na casa é tão desafiador quanto um feito histórico, bíblico, 

científico. É de igual importância para o leitor atravessar o livro até chegar à outra 

margem.  

Carrascoza não cita apenas grandes autores, mas artistas renomados como 

pintores e poetas, dialogando, assim, com outras artes, como quando cita 

Michelangelo, o que veremos mais detalhadamente adiante. Além disso, refere-se ao 

sábado como o dia em que Deus criou o homem, conforme está escrito na Bíblia, 

comparando esse fato com a obra de Michelangelo e, em Conto para uma só voz, 

com a cena do toque de pai para filho, agora somente eternizado na memória do pai.  

Para Benjamin (1994, p. 50), referindo-se a Michelangelo, que pintava a 

“Criação do mundo” no teto da Capela Sistina8 com a cabeça inclinada, entende-se 

por aura a relação de um objeto ou um fato histórico com o indivíduo, ou seja, trata-

se do significado que um objeto ou fato pode assumir na vivência desses seres 

humanos, caracterizando uma unicidade. Assim, pode-se traçar um paralelo com as 

páginas de Conto para uma só voz, em que Carrascoza cria um microcosmo de 

cumplicidade com o curso do mundo e da existência humana. 

 

Foi num sábado 
(dia em que – dizem – deus criou o homem, 
e Michelangelo eternizou seu momento exato, 
a cena do pai passando a vida para o filho  
vai hoje, miniaturizada em chaveiros,  

 
8 A Capela Sistina é uma das capelas do Palácio Apostólico da Cidade do Vaticano, onde fica a 
residência oficial do Papa. 
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no bolso dos turistas) (CARRASCOZA, 2020, p. 49). 

 

Ao relacionar essas imagens, o autor iguala esses grandes nomes da literatura 

a ele mesmo e ao leitor, que preenche os espaços vazios da narrativa como um feito 

grandioso. Para explicar o personagem pai, cheio de dúvidas, incertezas e fraquezas, 

como um homem contemporâneo, Carrascoza nos remete, por exemplo, a 

personagens da literatura como Ulisses, de James Joyce9, um herói com limitações, 

e a Aquiles: “Se reconhecem no pai um Ulisses, não ignoram seu lado Aquiles10” 

(CARRASCOZA, 2020, p. 25), levando-nos a refletir que o ser humano é feito de 

heroísmo, mas também de fraqueza: mesmo nos mais fortes, nos heróis, seja na 

literatura, seja na vida real, esses dois extremos (con)fluem.  

Nesse sentido, Carrascoza traz não só autores de obras clássicas, mas faz 

menção em seu texto, dentre outros, a elementos cosmológicos, religiosos e místicos, 

científicos e botânicos. Com isso, dialoga com outras formas de linguagem, traz 

exemplos e efeitos de sentido que eles provocam em meio à narrativa, articulando 

diferentes camadas de linguagens em seu texto. 

Os elementos cosmológicos aparecem em número expressivo no texto. Na 

passagem “Temos esse homem e sua vida, é o que basta para a origem de um 

universo, do átomo ao cosmo [...].” (CARRASCOZA, 2020, p. 10), o autor acentua 

como a vida íntima desse personagem pai importa, assinalando o quão pequenos 

somos perante o cosmo, mas não menos importantes.  

Para o personagem pai, no momento que antecede a morte de seu filho, o filho 

nasce para todo um universo a que pertence. “Mas só para si (e para o universo) 

ocorreu sua morte” (CARRASCOZA, 2020, p. 38). O narrador segue tecendo 

referências cosmológicas no decorrer da narrativa, como se observa nos excertos: 

 

[...] o espaço sideral com milhões de estrelas 
(e a distância entre seus pés e sua cabeça), 
o planeta Terra, 
o nosso (e os demais) sistema solar, 
tudo que esteja dentro e fora 
nele retorna [...] (CARRASCOZA, 2020, p. 15). 

 

 
9 JOYCE, James. Ulisses. São Paulo: Penguin, 2012. Esse clássico está entre os mais importantes 
romances do século XX, especialmente pelo aperfeiçoamento das formas de composição do fluxo de 
consciência. 
10 Aquiles, na mitologia grega, foi um herói da Grécia, participante da Guerra de Troia, protagonista e 
maior guerreiro da Ilíada, de Homero. 
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a música das esferas só nasce 
quando um homem entra 
na órbita de outro (CARRASCOZA, 2020, p. 56). 

 

Carrascoza aponta que só ocorrerá algo maior na vida do indivíduo se ele se 

relacionar com o outro, pois sozinho o homem não é capaz de se elevar. Conforme já 

dito, essas referências cosmológicas levam-nos a refletir, inclusive corporal e 

visceralmente, sobre a existência humana, de modo que, através da literatura, 

possamos atingir a consciência e, em decorrência, evoluir como seres humanos.  

 O narrador também traz elementos da botânica, como “ser só em semente, 

semente seca” (CARRASCOZA, 2020, p. 10). Mostra-nos, assim, que a leitura desse 

livro deve ser lenta e realizada com atenção, porque, caso contrário, como a semente 

seca não germina, o leitor não conseguirá compreender as camadas de sentidos das 

entrelinhas do texto.  

 No que se refere à neurociência, o autor a traz para representar a dor e o vazio 

desse pai, na medida em que alusões a ela são mobilizadas para apresentar algo que 

dificilmente é compreendido em relação aos estudos do cérebro. A condição 

neurofisiológica de um membro fantasma – parte amputada que desmembra-se do 

corpo, porém permanece no cérebro, podendo causar dores – é, assim, sugerida ao 

leitor. Por meio do personagem pai, que sente a dor da perda do filho em sua própria 

existência, há um movimento no sentido de se liberar dos pensamentos provocados 

pelo aprisionamento do cérebro, podendo transcender. 

Carrascoza também faz uso de inúmeras citações bíblicas, que aparecem 

como tessituras ao longo de toda a narrativa, a começar pelo domingo11, primeiro dia 

de descanso de Deus. Na narrativa, esse é o dia do fatídico acontecimento da morte 

do filho. Carrascoza traz o “domingo” como um dia de alegria e descanso, em que 

pode acontecer algo que modifica toda a rotina, a vida desse pai e, por conseguinte, 

a do leitor. Infere-se que o funesto acontecimento que marca a trama pode levar o 

leitor a ressignificar sua vida por meio da leitura e começar uma nova história, como 

um dia seguinte ao da criação, quando a história começa.  

Há outras passagens em que o narrador carrascoziano faz referência ao 

Gênesis e ao Evangelho: “Faça-se luz e a luz se fez” ou “Levanta-te e anda” 

 
11 Após a Ressurreição, o domingo passou a ser santificado e considerado o Dia do Senhor, em 
lembrança de Sua Ressurreição (Atos 20:7; I Coríntios 16:2). Ver GUERREIRO, Lucas. Sábado ou 
Domingo. Disponível em: https://maisfe.org/para-refletir/sabado-ou-domingo/. Acesso em: 7 dez. 2021. 

https://maisfe.org/para-refletir/sabado-ou-domingo/
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(CARRASCOZA, 2020, p. 41). Nesses trechos, o autor se refere à criação do mundo 

e ao episódio narrado pelo apóstolo João (5:6-8), e o faz por meio da iluminação da 

literatura, remetendo ao milagre de que o homem, paralisado pelo cotidiano fugaz, 

precisa para se levantar, criar; assim como ele em seu texto, e como o personagem 

pai, que está paralisado pela morte do filho. 

 

Faça-se a luz e a luz se fez,12 
ou, a sua variante, 
Levanta-te e anda,13  

                          o verbo aqui não se faz carne14 (CARRASCOZA, 2020, p. 41). 

 

 O milagre aparece em algumas citações, como em “[...] e até mesmo, milagre, 

andando sobre as águas!15 “(CARRASCOZA, 2020, p. 12), milagre de ressignificar a 

vida para o personagem pai, após o nascimento interior de seu filho, quase na hora 

de sua morte. 

 

em que se deu o milagre 
de nascer um no outro.  
Milagre seria o homem ver 
– é tudo que ele deseja –  
o rosto de seu filho 
vivo, de novo (CARRASCOZA, 2020, p. 30-31). 

 

Da mesma maneira, o personagem pai deseja ver seu filho ressuscitado. Nesse 

sentido, o autor conduz o leitor, por meio de sua literatura, a ressignificar sua vida, 

ressuscitando a si mesmo.  

Com referência à Bíblia e ao “Credo”, em dois trechos, Carrascoza afirma 

 

[...] pegou da estante um livro 
e, sentando-se à direita do pai16 

 
12 Gênesis 1. Assim inicia o primeiro livro bíblico, que, numa encantadora alegoria, fala do princípio da 
Criação. 
13 Jesus disse-lhe: “Levanta-te, toma o teu leito, e anda". A conduta de Jesus surpreende porque o 
tanque de Betesda era conhecido por suas propriedades medicinais quando a água se agitava de 
tempos em tempos [...]. 
14 João 1:14. O termo verbo ou palavra é usado de maneiras diferentes na Bíblia. No Novo Testamento, 
há duas palavras gregas traduzidas como "verbo" ou “palavra”: rhema e logos. Elas têm significados 
ligeiramente diferentes. Rhema normalmente significa "uma palavra falada”. 
15 O texto do Evangelho de Mateus também destaca a atitude de Pedro diante desse grande milagre. 

Ao ver Jesus andando sobre o mar, Pedro pediu que pudesse ir ter com ele. Pedro andou sobre o mar 
por alguns instantes, mas logo depois começou a afundar. (Mateus 14:22-33). 
16 Nesse sentido, Santo Agostinho - um dos mais importantes teólogos e filósofos dos primeiros séculos 
do cristianismo – afirma que Jesus “[...] é bem-aventurado e pela beatitude lhe compete o nome de 
‘destra do Pai’, pelo fato de que ‘destra do Pai’ significa exatamente felicidade”. 

https://estiloadoracao.com/o-evangelho-de-mateus/
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se pôs a ler em voz alta uma história (CARRASCOZA, p. 59). 
 
nem é preciso ir ao quarto do filho, 
aqui mesmo, 
do lado direito do pai,  
no criado-mudo,  
à cabeceira da cama (CARRASCOZA, 2020, p. 45). 

 

O autor, por meio de seu narrador, faz referência à conhecida expressão 

“sentado à direita de Deus Pai” – assim como o filho de Deus, o personagem filho está 

à direita de seu pai, o que representa a felicidade do momento. 

Em Conto para uma só voz, entendemos que, mesmo reduzidos a pó, os seres 

humanos podem enxergar uma nova perspectiva de vida, um novo caminho: 

 

Desse pó viemos17 
(não das estrelas), 
ele diria, 
Somos feitos uns dos outros; (CARRASCOZA, 2020, p. 65). 

 

Ao continuar a tecer menções à Bíblia, Carrascoza traz uma referência à cruz, 

símbolo já pertencente aos ditos populares: 

 

e, depois, 
pegar a sua cruz, 
ali estacionada 
(junto à de sua mulher,) 
como roupas num cabide [...] CARRASCOZA, 2020, p. 65). 

 

            Assim como em:                                 

                                  

[...] poderia lhe ocorrer, 
como o diabo ao cristo,  
as palavras  
um dia, tudo isso será seu18 [...] (CARRASCOZA, 2020, p. 70). 

 

 
17 Gênesis 3:19. A morte é consequência do pecado, que reduz o ser humano ao estado primordial, 
onde a vida não existe. Reduzir ao pó significa tirar do ser humano o "hálito de vida", que Deus sopra 
nas narinas, na hora da criação. É isso que contradiz a obra-prima da criação: o sopro de vida. 
18 O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: 
Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isto foi entregue a mim e posso dá-lo a 
quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Ver Lucas 
4,1-13. 
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 Carrascoza cita ainda o Juízo Final, do texto bíblico, para mostrar que o Conto 

para uma só voz leva o leitor a refletir sobre o julgamento de si próprio e pesar o bem 

e o mal, sem o julgamento dos demais, conforme os excertos a seguir: 

 

ao julgar as almas e 
constatar o empate entre 
o que fez de bom e de mau 
um homem 
(quando vivo) (CARRASCOZA, 2020, p. 8). 
 
no juízo final 
quem julgará um homem 
não será nenhum deus, 
mas ele mesmo (CARRASCOZA, 2020, p. 9). 

 

A narrativa nos oferece, depois, o exemplo de um auto: 

 

A narrativa em curso 
é apenas um auto  
não de Natal 
nem de renascimento 
de uma vida severina19, 

                             

Quando Carrascoza nos traz, por meio de seu narrador, esse auto, não está 

nos trazendo o nascimento de Jesus pelo prisma da religião católica, mas, por meio 

de Morte e Vida Severina, texto de João Cabral de Mello Neto. Assim, nos mostra a 

importância da finitude da vida; coloca a morte em primeiro plano e, ao mesmo tempo, 

ressignifica a vida. Além dessas passagens, o narrador diz 

 

pai-órfão ele é 
daqui para sempre, 
de um fruto unigênito20” (CARRASCOZA, 2020, p. 96). 

 

E para trazer o fogo, as labaredas, cita o mito grego de Prometeu: 

 

que as achas dessa fogueira, 

 
19 O título Morte e vida severina, de João Cabral de Melo Neto, aponta uma inversão natural, como 
referido anteriormente, já que a vida vem primeiro. O poeta utiliza a morte em posição anterior porque 
ela prevalece sobre a vida no sertão de Severino, traduzindo a extrema condição de miséria e a falta 
de recursos para uma vida digna. 
20 "Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não 
pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. 
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distintas das que Prometeu21 roubou  
     do Olimpo, 
não são de matéria divina, 
eram promissoras labaredas, 
agora são incêndio de cinzas.  (CARRASCOZA, 2020, p. 52). 

 

A figura de Prometeu lembra que as brasas da fogueira que o pai terá que 

enfrentar não são de matéria divina e, portanto, agora são cinzas.  

 Carrascoza focaliza ainda, no contexto geográfico, a Índia, país citado pelo 

narrador como palco de um fazer poético, pois o autor, ao escrever essa obra, 

encontrava-se na residência Sangam Hause, localizada nesse país. Carrascoza cita 

os gurus22, mestres de sabedoria do passado, e sua importância para a riqueza 

espiritual, em oposição à Índia atual, onde as pessoas buscam outro tipo de riqueza  

e ficam indiferentes ao desnível socioeconômico daquele país. O autor traz figuras de 

destaque na história da Índia, tal como em 

 

Haji Begum mandou fazer 
o primeiro cemitério – jardim 

para sepultar Humayum23. 

O imperador Shah Jahan24 

edificou para a esposa morta o Taj Mahal, 
já esses dois aqui, 
marido e mulher, 
não construíram nada 
em mármore e ouro, 
são eles próprios o túmulo  
vivo 
de seu garoto,  
e como quem vai à tumba de Humayun 
ou ao Taj Mahal 
para fotografar 
e mostrar aos amigos, 
julgando ser um palácio, 
há quem, passando dali, 
veja neles um casal feliz. (CARRASCOZA, 2020, p. 68). 

 
21 Um dos deuses que enfrentam o Olimpo e suas divindades, que pratica em sua trajetória a arte de 
tramar antecipadamente seus planos ardilosos, com a intenção de enganar os deuses olímpicos. 
Prometeu fez uma brincadeira a sério: roubou uma brasa da forja de Hefaistos, o deus ferreiro, 
escondeu-a no oco de um pau, com o qual saiu do Olimpo, sem que os outros deuses percebessem. 
22 Guru é um mestre no hinduísmo, budismo, e siquismo, que possui um profundo entendimento de 
alguma linha filosófica. O guru também é visto na religião indiana como um guia consagrado à 
autorrealização. Ver SINGH, Justice Gurdev. Perspectives on the Sikh Tradition. Patiala, 1986. 
23 O Túmulo de Humaium, ou Humayun, é o mais antigo mausoléu mogol de Deli e uma das mais 

extraordinárias construções históricas da cidade. Foi a primeira das grandes construções do período. 
O mausoléu foi mandado construir pela viúva de Humayun no século XVI em honra do seu marido. 
24 Xaabudim Maomé Xá Jeã, mais conhecido só como Xá Jeã, foi um governante e imperador do 
Império Mogol, no subcontinente indiano, entre 1628 e 1658. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mestre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hindu%C3%ADsmo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Budismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Siquismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Auto-realiza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mogol
https://pt.wikipedia.org/wiki/Deli
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVI
https://pt.wikipedia.org/wiki/Governante
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Mogol
https://pt.wikipedia.org/wiki/Subcontinente_indiano
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Como se pode observar, o autor faz menção à imperatriz Bega Begum (Haji 

Begun), primeira esposa do imperador mongol Humayum.Haji, que sepultou o marido 

no cemitério-jardim encomendado por ela. Na mesma citação, é contada uma outra 

história, a do imperador Shah Jahan, que após o falecimento de uma de suas 

mulheres, Hajila, mandou construir, em homenagem a ela, em ouro, o grande 

monumento arquitetônico mortuário da Índia, o Taj Mahal. Na obra Conto para uma 

só voz, Carrascoza faz menção a essa história, utilizando o recurso da comparação 

para retratar a indiferença do homem contemporâneo perante a cultura de diferentes 

povos, colocando a superficialidade acima dos reais valores, tanto em uma obra 

arquitetônica grandiosa quanto na sensibilidade de captar nos semelhantes os reais 

valores, em respeito à possível dor.  

Todas essas citações são aparentes interrupções no texto; apenas aparentes, 

pois fazem parte de um todo. Em cada palavra citada identifica-se um microcosmo e, 

dentro dele, se reconhece um mise en abyme25, efeito estrutural utilizado para dar 

sentido à experiência da dor dessa família anônima, conectada com a dor do 

imperador que, por sua vez, está contida na história citada. No intento de reafirmar 

essa dialética, recorremos a Laurent Jenny, 

 

O que caracteriza a intertextualidade é produzir um novo modo de 
leitura que faz estalar a linearidade do texto. Cada referência textual é 
o lugar duma alternativa: ou prosseguir a leitura, vendo apenas no 
texto um fragmento como qualquer outro, que faz parte integrante da 
sintagmática do texto – ou então voltar ao texto-origem, procedendo a 
uma espécie de anamnese intelectual em que a referência intertextual 
aparece como um elemento paradigmático ‘deslocado’ e originário 
duma sintagmática esquecida. Na realidade, a alternativa apenas se 
apresenta aos olhos do analista em simultâneo que estes dois 
processos operam na leitura – e na palavra-Intertextual, semeando o 
texto de bifurcações que lhe abram, aos poucos, o espaço semântico 
(JENNY apud NAVAS, 2014, p. 40). 

 
25 Mise em abyme consiste num processo de reflexividade literária, de duplicação especular. Tal 
autorrepresentação pode ser total ou parcial, mas também pode ser clara ou simbólica, indireta. Na sua 
modalidade mais simples, mantém-se a nível do enunciado: uma narrativa vê-se sinteticamente 
representada num determinado ponto do seu curso. Numa modalidade mais complexa, o nível de 
enunciação seria projetado no interior dessa representação: a instância enunciadora configura-se, 
então, no texto, em pleno ato enunciatório. Mais complexa ainda é a modalidade que abrange ambos 
os níveis, fenômeno que evoca no texto suas estruturas e a instância narrativa em processo. A mise 
em abyme favorece, assim, um fenômeno de encaixe na sintaxe narrativa, ou seja, de inscrição de uma 
micronarrativa noutra englobante, a qual normalmente arrasta consigo o confronto entre níveis 
narrativos. Ver DÄLLENBACH, Lucien. Intertexte et autotexte. In: Le récit espéculaire. Essai sur la 
mise en abyme. 1977. 
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Não se pode deixar de mencionar que todos esses microcosmos em meio à 

narrativa de Conto para uma só voz têm por efeito de sentido voltar-se ao diminuto, 

ao fugaz, ao que parece menos importante. Dessa maneira, pode-se considerar os 

inúmeros parênteses que estão no corpo do texto. Não há apenas uma mistura de 

cenas resultantes da alternância entre tempo e espaço, mas a mistura de registros 

separados por parênteses, como no trecho selecionado a seguir: 

 

quase não se percebe,  
não está mais ali; 
o homem continua  
(pendurado à beira do dia novo)  
um minuto mais 
observando a cidade, 
aparentemente calma 
(mas, em suas raízes, fervilhando) (CARRASCOZA, 2020, p. 69-70). 

 

Nota-se que as metáforas nos remetem a esse cosmos da cidade grande, onde 

o ser humano contemporâneo, absorto pelo cotidiano fugaz, está em eterna 

suspensão, deixando de se importar com as pequenas coisas 

 Carrascoza relega ao leitor a incumbência de desvendar o propósito dessa e 

das demais citações ao longo do livro. Espera, por exemplo, do leitor, um 

conhecimento prévio da história da Índia, a fim de fazer a conexão com o texto. Ao  

entendermos o propósito dessa citação, ganha força a história de uma prova de amor 

concretizada em um monumento arquitetônico de mármore e ouro, construído em 

homenagem à esposa que morreu no parto. Em Conto para uma só voz, a prova de 

amor pelo filho se concretiza nas figuras do pai e da mãe. A maior prova de amor, 

maior que todo ouro e mármore da edificação, é a família, tema recorrente na obra 

carrascoziana. O autor equipara a invisibilidade da dor do imperador perante a morte 

de sétima esposa e do filho com a dor do casal anônimo. Em Conto para uma só voz, 

equiparam-se as dores dos que ficam, sejam elas nascidas em berço de ouro ou não. 

Dialogando com Drummond26, afirma o narrador: “[...] a máquina do mundo se 

põe novamente a funcionar (CARRASCOZA, 2020, p. 16). Publicado originalmente 

em Claro Enigma (1951), o poema “A Máquina do Mundo” é, sem dúvida, uma das 

 
26 Poeta, contista e cronista brasileiro, considerado por muitos o mais influente poeta brasileiro do 
século XX, Drummond foi um dos principais poetas da segunda geração do modernismo brasileiro, 
embora sua obra não se restrinja a formas e temáticas de movimentos específicos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Poesia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%B4nica_(literatura_e_jornalismo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Modernismo_brasileiro
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obras-primas do escritor mineiro. Pelo tema, assim como pela sua forma, a 

composição se aproxima dos modelos da poesia clássica. 

Assim, o poema de Drummond nos conduz a uma conexão direta com “Os 

Lusíadas”, de Camões. A expressão “máquina do mundo” foi usada para representar, 

de forma alegórica, como o mundo funciona, e é sobre esse tema que o autor versa. 

Em comparação aos clássicos, Drummond lembra também A Divina Comédia, de 

Dante, empreendendo uma jornada menos esotérica e mais cética. Seus versos 

decassílabos fazem uma reverência ao clássico, promovendo a reflexão sobre o 

homem e a linguagem, sendo que, em Conto para uma só voz, Carrascoza vale-se 

disso para conferir um sentido maior ao texto. 

No que diz respeito às referências explícitas no corpo da narrativa, em Conto 

para uma só voz, evidencia-se uma intertextualidade como janela de disparos ao 

leitor, permitindo a desorganização da ordem da narrativa e a destruição do realismo 

tradicional. Carrascoza faz também referência a outros autores, como poeta e crítico 

literário estadunidense Edgar Allan Poe, em seu poema narrativo “O Corvo”27, no 

trecho “Nevermore, nevermore”. Em Conto para uma só voz, o autor, assim como Poe 

no ensaio A Filosofia da Composição, originalmente publicado em 1846, quer mostrar 

a sua metodologia, em que nada é colocado no texto ao acaso e tudo é resultado de 

uma precisão da forma.  

Além disso, Conto para uma só voz não pode ser chamado de um conto 

clássico, como o de Poe: por ser contemporâneo, possui características como a 

fragmentação, a não linearidade, que o diferenciam essencialmente da produção do 

norte-americano. 

Para além do já referido, Conto para uma só voz promove uma confluência de 

discursos. Quando, por exemplo, o autor menciona a palavra Taprobana28, presente 

na primeira estrofe de Os Lusíadas, que representava um desafio para os 

navegadores portugueses, relaciona essa circunstância com a travessia sem volta 

para o personagem pai, que, através da dor e da morte, ressignifica sua própria 

existência. 

 
27 “O Corvo” é um poema narrativo do escritor norte-americano Edgar Allan Poe. Publicado pela 
primeira vez em janeiro de 1845, é conhecido principalmente por sua musicalidade, linguagem 
estilizada e atmosfera sobrenatural. 
28 Taprobana, Sri Lanka, antigo Ceilão, país em forma de lágrima, citado por Camões em Os Lusíadas, 
representando as rivalidades religiosas existentes até hoje no país. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Poesia_narrativa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura_dos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Edgar_Allan_Poe
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É preciso entender que, na travessia pela vida, precisamos ficar atentos a todos 

os sinais do dia a dia para não nos perder de nossa essência e da nossa real 

importância para a humanidade. Carrascoza sugere que essa travessia está dentro 

de nós mesmos, e só por meio dessa viagem interior podemos transpor os desafios. 

 

para esse pai 

não cruzou a Taprobana nem o Rubicão29 

não leva ouro, semente, espada,  
só as duas perdas,  
leves (CARRASCOZA, 2020, p. 75).                     

 

Em outro momento, o autor cita as Cruzadas, o que pode ser interpretado como 

uma travessia: 

 

de pé, no quarto,  
ele terá de se entregar, 
ao dia que vem vindo,  
atravessar as suas horas 
até que se torne findo 
(e repetir a cruzada 
nos dias vindouros), 
além de ir recolhendo, 
no caminho, 
como migalhas de pão, 
os fatos que moverão a História (CARRASCOZA, 2020, p. 55).  

 

Em Conto para uma só voz, o autor assume o risco de não ser compreendido 

na construção estilística, como diz a célebre frase de Júlio César, “alea jacta est” (a 

sorte está lançada). 

Além de palavras citadas explicitamente, pode-se notar na obra fragmentos de 

grandes obras literárias, por exemplo, de Camões: 

 

 

Como uma caravela 
a singrar durante meses 
águas incertas, 
 – o fim de todo o mar (CARRASCOZA, 2020, p. 97). 

 

 
29 A 10 de janeiro de 49 a.C., o general romano Júlio César passou o rio Rubicão em direção a Roma, 
com a sua legião, o que era estritamente proibido pelas regras da República e considerado como um 
ato de guerra. Júlio César teria então proferido a célebre frase “alea iacta est” (a sorte está lançada) e 
a expressão “passar o Rubicão” ficou para a História como uma decisão arriscada, irreversível e sem 
retorno. 
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Esses dizeres constituem excertos que irrompem em meio à narrativa, como 

no trecho a seguir: 

  

o abecedário, inteiro, 
está em qualquer lugar, 
o centro de tudo, 
a face de deus, 
o aleph;  
para encontrá-los 
inicie em si a viagem, 
lembrando-se 
de manter os pés no chão, 
senão há de ser 
como milhares de homens 
que giram pela Terra 
e continuam no ponto inicial (CARRASCOZA, 2020, p. 73). 
 

 

O autor, de certa forma, conduz o leitor por “águas incertas” e, como Camões 

no trajeto às Índias em Os Lusíadas, deverá “ultrapassar o Cabo da Boa Esperança” 

com o leitor, vencendo a travessia.  

Outro exemplo utilizado na narrativa é o excerto do conto Aleph30, de Jorge Luís 

Borges. É possível supor que a principal intenção de Carrascoza seria mostrar/ 

explorar a capacidade que cada um dos leitores tem de enxergar um Aleph, por meio 

das inúmeras intertextualidades por ele propostas. Carrascoza também faz menção a 

personagens clássicos universais, como o do conto “Bartlebly, o escrevente”, de 

Herman Melville31. A referência carrascoziana “desafiando Bartlebly e sua imobilidade” 

poderia, por exemplo, levar o leitor a refletir a respeito da imobilidade, do preferir não 

fazer, ao recusar as tarefas e se manter imóvel. 

Assim como o homem moderno, paralisado no cotidiano, sem coragem de dar 

o primeiro passo – o que se vê no pai, imóvel na cama – tem-se a imagem de uma 

crise existencial. Porém, o texto de Melville também pode ser interpretado como uma 

dificuldade do indivíduo em aceitar quem ousa pensar diferente. Melville, assim como 

Carrascoza em Conto para uma só voz, faz reflexões sobre a natureza humana e 

propõe um homem transcendentalmente moral.  

 
30 Ver BORGES, Jorge Luis. Aleph. El Aleph. Las versiones homéricas. In: BORGES, Jorge Luis. Obras 
Completas. Buenos Aires: Emecé, 1974. 
31 Novela de Herman Melville (1819-1891), escritor, poeta e ensaísta estadunidense, que conta a 
história do escrivão Bartlebly, enigmático personagem. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1819
https://pt.wikipedia.org/wiki/1891
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poesia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensaio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estadunidenses
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Na forma com que o autor teceu essas intertextualidades explícitas, a literatura 

de Conto para uma só voz nos ajuda a fazer a travessia interior, e depende de cada 

leitor conseguir alcançar a outra margem. Se este ignorar as citações e outros 

recursos intratextuais, se não se mantiver com os “olhos largos”, fazendo uma leitura 

rasa da obra, será equiparado a outros milhares de seres da contemporaneidade, que 

passam pela Terra e não saem do lugar. 

 

3.2.2 Os vestígios da intertextualidade implícita 

 

 Entendemos intertextualidade implícita como outra forma de estabelecer elos 

com outros autores e linguagens, em que as alusões presentes na narrativa são mais 

sutis do que as da intertextualidade explícita, nem sempre sendo facilmente 

reconhecidas pelo leitor. Conforme já mencionado, também ela está bem presente em 

Conto para uma só voz. Neste estudo, optamos por destacar alguns casos 

emblemáticos. 

Há, na obra, uma série de diálogos intertextuais que se interconectam como 

elos, constituindo o que podemos denominar “tessituras textuais”. Algumas delas são 

tão sutis que, à primeira vista, pode parecer impossível estabelecer uma ligação 

imediata com outros autores e textos. Para captar esses sinais carrascozianos, o leitor 

de Conto para uma só voz deve ficar atento, não se colocar em condição passiva e, 

sim, refletir profundamente sobre as possíveis associações, buscando desafios, de 

forma a preencher os vazios que a narrativa propõe. Veremos a seguir alguns 

exemplos em que Carrascoza traz essa ponta de linha, que, quando puxada pelo 

leitor, contribuiu para que a obra seja tecida.  

 Em meio à narrativa, o autor nos diz que “[...] uma Madeleine é suficiente: a 

ponta da linha contém o novelo inteiro” (CARRASCOZA, 2020, p. 27). 

 Nessa passagem, o autor estabelece um elo com Proust (1871-1922), 

romancista, ensaísta e crítico literário francês, que está referenciada na dependência 

enunciativa em relação ao passado criada pelo narrador proustiano. Basta uma 

palavra como madeleine para estabelecer esse elo. Deve-se observar que, ao fazer 

referência à obra Em busca do tempo perdido32, pode-se estabelecer analogia com a 

 
32 À la recherche du temps perdu é uma obra romanesca de Marcel Proust escrita entre 1908-1909 e 

1922, e publicada entre 1913 e 1927 em sete volumes, os três últimos postumamente. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Romance
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marcel_Proust
https://pt.wikipedia.org/wiki/1908
https://pt.wikipedia.org/wiki/1909
https://pt.wikipedia.org/wiki/1922
https://pt.wikipedia.org/wiki/1913
https://pt.wikipedia.org/wiki/1927
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arquitetura da obra carrascoziana, sendo que tal correlação se dá não apenas pelo 

enovelamento de sua frase, mas pela dependência da evocação do passado, tal como 

ocorre com Proust.  

 

[...] E de súbito a lembrança me apareceu. [...] quando nada subsiste 
de um passado antigo, depois da morte dos seres, depois da 
destruição das coisas, sozinhos, mais frágeis, porém mais vivazes, 
mais imateriais, mais persistentes, mais fiéis, o aroma e o sabor 
permanecem ainda por muito tempo, como almas, chamando-se, 
ouvindo, esperando, sobre as ruínas de tudo o mais, levando sem se 
submeterem, sobre suas gotículas quase impalpáveis, o imenso 
edifício das recordações. [...]  
E como nesse jogo em que os japoneses se divertem mergulhando 
numa bacia de porcelana cheia de água pequeninos pedaços de papel 
até então indistintos que, mal são mergulhados, se estiram, se 
contorcem, se colorem, se diferenciam, tornando-se flores, casas, 
pessoas consistentes e reconhecíveis, assim agora todas as flores do 
nosso jardim e as do parque do Sr. Swann, e as ninfeias do Vivonne, 
e a boa gente da aldeia e suas pequenas residências, e a igreja, e toda 
Combray e suas redondezas, tudo isso que toma forma e solidez, saiu, 
cidade e jardins, de minha xícara de chá. (PROUST, 2016, p. 56-57). 

 

Esse tempo proustiano traz momentos que se reerguem como renovações e 

visitam o interior do leitor, trazendo “esse ar mais puro que os poetas em vão tentam 

fazer reinar no paraíso e que só poderia dar essa profunda sensação de renovamento 

se já tivesse sido respirado, pois os verdadeiros paraísos são aqueles que perdemos” 

(PROUST, 2016, p. 69). Então, cria-se um espírito que transforma paraísos em formas 

artísticas, construindo-se uma percepção interior. 

A metamorfose do tempo na narrativa transforma primeiramente o tempo em 

que parece ocorrer, atraindo tanto Proust quanto Carrascoza para uma profundeza 

indefinida, onde o “presente” recomeça o “passado”, mas onde o passado se abre ao 

futuro que ele repete, para que aquilo que vem volte sempre. “A revelação ocorre 

agora, pela primeira vez, mas a imagem que se apresenta é a presença de um já 

numa outra vez e ela nos revela o que agora é outrora.” (BLANCHOT, 2015, p. 23). 

  A obra de Proust exige por parte do leitor o conhecimento dessas referências. 

Carrascoza, assim como Proust, traz uma reflexão acerca da sua própria produção. 

Proust recorre à memória voluntária33, assim como Carrascoza, quando cita a 

madeleine. 

 
33 Uma memória involuntária, também conhecida como memória explícita involuntária, consciente 
involuntária, momento madeleine, pops da mente e, mais comumente, por memória autobiográfica 
involuntária, é um subcomponente da memória que ocorre quando objetos, ações, situações ou eventos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria


105 
 

Pela leitura da obra de Proust, sabe-se que o autor se transportou para os 

tempos de menino, assim como Carrascoza faz em algumas de suas obras publicadas 

anteriormente a esse conto. Podemos, assim, dizer que aqui também há uma ponta 

do novelo para a intratextualidade, que se desenvolverá mais adiante. 

Outro traço do elo entre as duas obras seria a recuperação da tradição, pois, 

com o êxodo rural do final do século XIX na Europa, passou-se a esquecer a tradição 

em favor da valorização da vida urbana. Dessa forma, surge a necessidade da 

recuperação da memória. Na obra de Carrascoza, também se mostra a necessidade 

de recuperar a tradição por meio da memória, pois a obra é escrita em meio ao caos 

da cidade moderna. 

Outros exemplos de reverberações também se fazem presentes na obra de 

Carrascoza. Estabelecem-se relações intertextuais com personagem da Bíblia de 

forma explícita, como já citado anteriormente, mas que agora veremos se manifestar 

apenas de forma alusiva no texto, como na passagem de Jesus e Deus, e pai e filho 

em Conto para uma só voz.  

 

                                  Alguém disse um dia, 
entre um menino e a morte 
existe seu pai 
intermediando-os, 
e mesmo que o pai não possa evitar- 
(jamais poderá), 
para o menino 
o pai está no caminho dela, 
real é seu anteparo, 
ao menos ele o crê. (CARRASCOZA, 2020, p. 22). 

 

No trecho, Carrascoza nos mostra a importância desse pai e da família para 

seu filho, circunstância que se assemelha à de Jesus, filho de Deus, na medida em 

que este dirige uma súplica ao Pai. A palavra súplica, que se repete na narrativa, 

ultrapassa os sentidos bíblicos e nos sugere que o suplica ao leitor seu entendimento.  

 O autor traz também uma paráfrase da Bíblia na passagem em que o pai 

ajoelha perante o filho, 

 

e, enquanto soprava, 

 
na vida cotidiana evocam lembranças do passado sem esforço consciente. Ver JOHNSON, A.; MOSS 
A, 2017. Disponível em:  https://brasil.elpais.com/brasil/2017/04/12/ciencia/1492013791_451324.html. 
Acesso em: 7 dez. 2021. 
 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/04/12/ciencia/1492013791_451324.html
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ajoelhado diante do filho, 
perguntava, 
está doendo?” (CARRASCOZA, 2020, p. 37). 
 
[...] temos um pai e seu filho, aquele aos pés desse. (p. 41). 

  

Esses excertos nos rementem à passagem bíblica na qual o filho, ao contrário 

da obra analisada, ajoelha-se diante do pai. Nessas alusões à Bíblia, o autor mostra 

ao leitor que podemos reverenciar não somente a Deus, mas a nós mesmos e aos 

outros.  

Carrascoza faz muitas alusões à Bíblia, sempre no intuito de mostrar a 

importância dos homens comuns, da vida cotidiana e da família. As “cruzes” que todos 

carregamos ao longo da vida se fazem ressignificar, por meio da literatura, como se 

fosse um primeiro passo para se livrar delas e enfrentar um novo dia. 

Além dessas várias situações de intertextualidade com a Bíblia, o autor tece 

diálogos com outros autores, como Drummond, como já citado em relação ao poema 

“A máquina do mundo”, e também com “E agora, José”.  

 

A festa acabou, 
a luz apagou, 
o povo sumiu, 
a noite esfriou, 
e agora, José? 
e agora, você? 
você que é sem nome, 
que zomba dos outros, 
você que faz versos, 
que ama, protesta? 
E agora, José? 
 
Está sem mulher, 
está sem discurso, 
está sem carinho, 
já não pode beber, 
já não pode fumar, 
cuspir já não pode, 
a noite esfriou, 
o dia não veio. 
não veio a utopia 
e tudo acabou 
e tudo fugiu 
e tudo mofou 
e agora, José? 
 
E agora, José? 
sua doce palavra, 
seu instante de febre, 
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sua gula e jejum, 
sua biblioteca, 
sua lavra de ouro, 
seu terno de vidro 
sua incoerência, 
seu ódio - e agora? 
 
Com a chave na mão 
quer abrir a porta, 
não existe porta; 
quer morrer no mar, 
mas o mar secou; 
quer ir para Minas, 
Minas não há mais. 
José, e agora? 
 

Se você gritasse, 
se você gemesse, 
se você tocasse 
a valsa vienense, 
se você dormisse, 
se você cansasse, se você morresse... 
Mas você não morre, 
você é duro, José! 
 
Sozinho no escuro 
qual bicho do mato, 
sem teogonia, 
sem parede nua 
para se encostar 
sem cavalo preto 
que fuja a galope, 
você marcha, José! 
José, para onde? (DRUMMOND, 1996, p. 48). 

 

O poema mostra uma visão pessimista do cotidiano. Seu tema central é a 

solidão do homem, sua falta de espaço no mundo, o que revela uma profunda angústia 

pela vida, assim como ocorre com o personagem pai em Conto para uma só voz.  

No poema, pode-se observar que a alegria e a felicidade já estavam presentes, 

mas agora,  “a festa acabou”. Em seu lugar ficou a escuridão, o frio, o abandono: José 

está só, assim como o personagem pai no conto de Carrascoza. 

Pode-se considerar José como uma metonímia do autor. No caso do 

personagem pai, de Conto para uma só voz, ele seria representante de qualquer pai. 

Por essa razão, ele não é nominado. Esses personagens – tanto José como o pai – 

são capazes de amar, de sentir dor, com certa ironia; não se sabe sobrenome, de 

onde vieram, para onde vão. Os personagens dos dois autores não são indiferentes 
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aos acontecimentos sociais. Seu anonimato e solidão não são opcionais, foram-lhes 

impostos.  

Entre as duas escrituras há uma diferença: o personagem pai de Carrascoza, 

no final da narrativa, quando consegue se levantar da cama e dar o primeiro passo, 

vivencia uma transformação, abrindo a narrativa para o leitor se reencontrar, ao 

contrário do José drummoniano. 

Os personagens das duas obras ilustram o sentimento de solidão e abandono 

do indivíduo na cidade grande, sua falta de esperança e a sensação de que está 

perdido na vida,  

 

Está a pergunta, 
E agora? 
Em cada minuto que vão viver 
(e nós também) 
Subjaz, este e agora? 
E justamente porque não o sabem 
É que vão ao momento seguinte, 
E desse aos outros, lá adiante, 
De forma que o tempo distante, 
De súbito, esteja face a face, 
E tenhamos que mover 
Os braços 
(para que a entrega seja plena) 
E as pernas 
(para que o caminho se faça). (CARRASCOZA, 2020, p. 79). 

 

Outro poema retomado de modo implícito em Conto para uma só voz é “No 

meio do caminho”, publicado em 1928. O título desse poema tece uma 

intertextualidade com o mencionado explicitamente em Conto para uma só voz e Nel 

mezzo del camin, de Dante. No poema de Dante, o autor compara o caminho que o 

protagonista terá que enfrentar, na procura pela mulher amada e por uma revelação 

divina. Nota-se, portanto, que há um entrelaçamento entre os autores Dante, 

Drummond e Carrascoza, que se utilizam da mesma metáfora – caminho – para fazer 

uma travessia em sua narrativa. Em Conto para uma só voz, a morte do filho é 

ocasionada por uma pedra, que se põe no caminho. 

 

No meio do caminho tinha uma pedra 
tinha uma pedra no meio do caminho 

                                         tinha uma pedra  
no meio do caminho tinha uma pedra. 
Nunca me esquecerei desse  
Acontecimento 
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na vida de minhas retinas tão fatigadas.  
Nunca me esquecerei que no meio do  
caminho tinha uma pedra  
tinha uma pedra no meio do caminho no meio do caminho tinha uma 
pedra (ANDRADE, 1967, p. 5). 

 

As pedras mencionadas no poema de Drummond podem ser identificadas 

como problemas encontrados na vida, descritas, nesse caso, como um "caminho". As 

pedras ou os problemas podem nos impedir de avançar na vida. 

O verso “nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas 

tão fatigadas” (“No meio do caminho”) transmite uma sensação de cansaço por parte 

do poeta, e do acontecimento que ficará sempre na memória do contista. As pedras 

mencionadas também podem indicar um acontecimento relevante para a vida do 

leitor, da mesma forma que no percurso do personagem pai de Conto para uma só 

voz (morte do filho). É válido observar que uma das teorias sobre a criação desse 

poema remete à própria biografia de Drummond. O poeta foi casado com Dolores de 

Morais. Um ano depois do casamento, nasceu seu primeiro filho, Carlos Flávio. Por 

uma tragédia do destino, o menino sobreviveu apenas por meia hora. 

Dessa forma, em Conto para uma só voz, uma pedra se pôs no caminho do 

personagem pai. Há uma pedra também no caminho do leitor e arriscaríamos dizer 

que essa pedra é a própria intertextualidade que envolve toda a obra. Para ultrapassá-

la, não se deve pular nenhuma das suas manifestações, mas refletir sobre o efeito de 

sentido que o autor nos propõe ao colocá-las no caminho da leitura. 

 

e se o que ele pensou  
só por ser pensado 
de fato, se concretizasse 
eis que uma pedra se pôs, 
exata, 
sobre a sua apreensão (CARRASCOZA, 2020, p. 34). 

 

Desse modo, essa pedra no caminho, que ocasiona o acidente do menino, nos 

remete, uma vez mais, a um episódio que marca a publicação do poema de 

Drummond, o do rompimento com os poetas parnasianos, assim como Carrascoza 

rompe com os contos clássicos.  

Outra intertextualidade implícita pode ser percebida no momento em que 

Carrascoza aponta para a tragédia ocorrida em 2019 na cidade de Brumadinho, em 

Minas Gerais, onde ocorreram muitas mortes com o rompimento de uma barragem. 
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Uma morte em especial impactou a família do menino Heitor, de menos de dois anos, 

retirado sem vida da lama. Da família, só a mãe sobreviveu e a dor dessa mãe acabou 

sendo esquecida em meio à rotina da vida moderna. Carrascoza nos faz pensar sobre 

o tema, enredo da notícia, na narrativa de Conto para uma só voz, como uma reflexão 

acerca do real em meio à ficção. 

 

Se o menino 
foi levado pela lama 
de uma barragem,  
se contraiu uma doença 
da qual poderia ter escapado 
se pai (ou mãe) 
o tivesse acordado mais tarde, 
é certo que outra possibilidade  
teria saltado 
do feixe volátil das combinações  
e, então, ele estaria aqui [...] (CARRASCOZA, 2020, p. 101). 

  

Outra questão a ser observada no texto de Carrascoza é a carnavalização. Na 

análise, trazemos como exemplo a Festa de São João, de cunho popular, onde 

acontece um casamento fictício, se dança quadrilha e usam-se trajes típicos do 

universo caipira:  

 

Era tempo de festas juninas 
e ele ia dançar a quadrilha. 
O garoto, desajeitado, 
Faz com que lhe ensinam, 
mão dada com a garota de tranças,  
está feliz em sua roupa caipira, 
rasgos e remendos de mentira, 
o chapéu de palha na cabeça, 
as falsas costeletas na cara, 
o pai e a mãe, ao vê-lo com a menina,  
de repente, se dão conta de que um dia 
ele também se casaria (CARRASCOZA, 2020, p. 50). 

 

 O conhecimento prévio sobre essa festa popular será necessário para 

entendermos o efeito que o autor quis provocar, relacionando a banalidade do 

cotidiano à tragédia que segue: 

 

(coisa que jamais acontecerá), 
Mas àquela hora, ninguém (nem eles) sabia, 
Assim, as mãos se apertaram, como se dizendo um ao outro, 
Estamos ficando velhos,  
Olha como cresceu nosso filho!  
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O menino cumpre o seu papel 
e procura com o olhar 
os pais na plateia, 
logo os encontra 
e, então, se desconcentra (CARRASCOZA, 2020, p. 50). 

 

Vejamos, amparados pelo teórico Bakhtin, como essa festa representa função 

crítica. Discutindo, como vimos anteriormente, os antecedentes formais que 

propiciaram a Dostoiévski a possibilidade de exercitar a polifonia, o que é considerado 

um dos grandes méritos da narrativa do autor, Bakhtin faz o caminho da história dos 

gêneros para o fornecimento dos elementos artísticos de que se serviu o romancista 

russo. Por isso, retorna à quase gênese do campo do sério-cômico, situado no ocaso 

da Antiguidade Clássica, e a relaciona com o amplo espectro do folclore carnavalesco.  

Assim, Bakhtin chama a literatura direta ou indiretamente ligada ao folclore 

carnavalesco de “literatura carnavalizada”. Como vimos no capítulo II desta 

dissertação, para Bakhtin, “[...] todos os gêneros do sério-cômico que guardam 

semelhanças estruturais com o folclore carnavalesco podem ter os indícios dessa 

filiação” (NETO, 2020, p. 115-129). A “carnavalização”, que conduz os assuntos 

elevados ao uso comum, não é compreendida como um conceito genérico fechado, e 

sim como um complexo conjunto de manifestações de ordem simbólico-cultural.  

Os rituais carnavalescos, segundo Bakhtin, não eram um fenômeno 

estritamente artístico, porém algo que traduzia sua natureza pela linguagem abstrato-

conceitual, em que a tradução possível podia ser considerada por meio da linguagem 

artística, o que inclui a literatura.  

Esses rituais carnavalescos, como a festa de São João, estão implícitos no 

texto carrascoziano, em que a vida é subtraída de sua ordem habitual e as ações 

humanas passam a se ambientar em um estado de transformação, com a eliminação 

de todas as formas de desigualdade que sustentam a vida “extra-carnavalesca”, e 

uma nova ordem se estabelece, livre de hierarquias, vivenciada de maneira festiva.  

O modo semirreal de vida é o que vemos no texto de Carrascoza, capaz de 

colocar todos os personagens e os leitores em livre contato familiar, liberando-se das 

ações, do ridículo e das restrições convencionais, mostrando traços ocultos da 

personalidade humana. O âmbito da liberação carnavalesca se estende a todos os 

valores, ideias e escalas.  

A festa junina celebra a própria mudança. Nessa comemoração, os símbolos, 

as roupas caipiras, tranças no cabelo, costeletas pintadas a carvão e o chapéu de 
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palha mostram-no um contrário. Nesse complemento, nada se afirma ou nega, mas 

representa-se a morte que ressignifica a vida 

Seguindo com outro exemplo de intertextualidade implícita, Carrascoza traz, 

em meio à narrativa, a palavra “argonauta”, tecendo uma rede de reflexões sobre a 

travessia da obra, à medida em que traz o mito grego. Em Conto para uma só voz, 

“argonauta ao revés” (CARRASCOZA, p. 102) faz alusão aos argonautas tripulantes 

do navio Argo, que tinham como antecedente uma antiga tradição de relatos 

referentes à mítica e perigosa expedição liderada por Jasão, em busca do velocino de 

ouro. Segundo Caldas (2009), os argonautas são heróis em busca de glória, que, 

enfrentando mares revoltos e a fúria de deuses, levavam anos para voltar para casa. 

O mito dialoga com poemas de outras épocas, tais como a epopeia homérica, em 

especial a Odisseia; a Quarta Pítica de Píndaro; a tragédia Medeia de Eurípedes, e 

os Idílios XIII e XXII, de Teócrito.  

Para que se entenda melhor o efeito de sentido proposto pelo autor, deve-se 

levar em conta que a embarcação Argo, durante uma navegação que durou anos, 

precisou, aos poucos, ter toda a sua estrutura trocada pelos Argonautas. Tecendo um 

diálogo com o mito e o corpus desta dissertação levantam-se algumas questões: ao 

fim da viagem, com todas as peças trocadas, a embarcação ainda é a mesma do início 

da jornada? Assim como na travessia da obra de Carrascoza, o leitor e os 

personagens permanecem os mesmos? E qual o impacto que essas experiências 

transformadoras podem exercer na vida do leitor, por meio da relação com o outro? 

Deve-se refletir se faremos melhor essa travessia interior, após a leitura de Conto para 

uma só voz. Essa navegação é materializada por Carrascoza em vários trechos do 

conto, dialogando com Os Lusíadas, de Camões. 

Trazemos Barthes para exemplificar o significado de “argonautas”: 

 

Barthes descreve como o sujeito que diz ‘eu te amo’ se parece com o 
Argonauta que renova seu navio durante a viagem, sem lhe mudar o 
nome. Assim como as partes do Argo são trocadas com o tempo, sem 
que o barco deixe de se chamar Argo. O sujeito de ’eu te amo’ deve 
ser renovado a cada uso da frase pelo amante, pois a ’própria tarefa 
do amor e da linguagem consiste em dar a uma mesma frase inflexões 
sempre novas ponto final’.  (BARTHES apud NELSON, 2017, p. 23). 

  

Assim, a escritora Maggie Nelson, com o título Argonauts, dialogando com a 

poesia, transforma a escrita em dança, fazendo uma performance com o “avesso da 
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palavra”. Tanto a obra de Carrascoza quanto a de Nelson não se identificam com um 

só gênero literário, uma vez que há uma performance dos espaços vazios, da 

fragmentação das metáforas e da melodiosa narrativa poética. 

A consciência do autor em materializar na obra vários conceitos teóricos da 

contemporaneidade também merece nossa atenção. Para Agamben (2009), o 

contemporâneo é um eterno deslocar-se, em uma relação com o tempo, misturando 

distanciamento e adesão. Carrascoza faz escolhas conscientes de suas marcas na 

literatura contemporânea, à medida em que percebe rastros em sua narrativa.  

 

como um osso 
que se parte 
ainda na queda 
ao ser retirado no poço 
Aqui está ele, de costas 
(tão frágil!)  
para o por vir, 
à espera da lógica [...] (CARRASCOZA, 2020, p. 87). 

 

São escolhas por narrativas que não buscam colocar ênfase em ações, mas 

privilegiam uma consciência e discussão sobre o fazer literário, considerando-se que 

em Conto para uma só voz essas características são muito evidentes. 

 

Deixando pelo caminho os heróis, as tramas cheias de peripécias, a 
linguagem mais engenhosa, a narrativa brasileira contemporânea, em 
seus momentos mais interessantes, parece empenhada em discutir a 
si própria. (DALCASTAGNÉ, 2012, p. 106). 

 

Observam-se esses pontos na narrativa de Carrascoza, como um diálogo 

intratextual com os teóricos Agamben e Scholhammer, que discutem o 

contemporâneo. 

 

daqui alguns meses 
um acidente de trânsito 
(que resulte num osso quebrado),  
o que é seu o aguarda,  
e ele vai ao seu encontro, 
erguendo-se 
como uma mola 
(para se afastar mais da eternidade). (CARRASCOZA, 2020, p. 87). 

 

Ao observarmos as intertextualidades apontadas em meio à narrativa, 

percebemos uma rede de relações entre elas, já que aparecem de alguma maneira 
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ligadas umas às outras, a fim de que se estabeleça uma tessitura, pela forma, numa 

prosa “poética de bricolagem de temas e procedimentos” (NITRINI, 2000, p. 251), 

presentes nessa obra. Dentre esses procedimentos, destaca-se a estrutura 

simultânea, decorrente da transgressão da convenção cronológica, com o conceito de 

poesia como produto de consumo,  

 

[...] captação da paisagem urbana num rápido esboço verbal e visual, 
visão retificadora do homem na Cosmópolis, metáfora do espelho 
como de formação e reflexo do homem como ser fragmentário e 
coisificado, humanização do objeto, e destruição dos modelos 
românticos [...]. (NITRINI, 2000, p. 252). 

 

Observam-se essas características sinalizadas por Nitrini, na obra Conto para 

uma só voz, como no trecho a seguir:  

 

O homem entrou no banheiro, 
e, antes de ir ao vaso, 
mira-se no espelho, 
e, mesmo sonado, 
vê sair de seu rosto, 
como se vapor fosse, 
o rosto de seu filho, 
e cada vez que se flagrar ali 
verá o outro em si mesmo [...]. (CARRASCOZA, 2020, p. 57). 

 

Desde o começo da narrativa, o autor traz a metáfora do espelho, 

primeiramente com Narciso, em que nem ele suportaria ver sua imagem refletida 

nessas águas escuras, e segue quando fala “[...] observa pelo retrovisor, para ir 

adiante, [...] é preciso olhar para trás [...].” (CARRASCOZA, 2020, p. 30). As 

passagens reforçam a imagem desse homem moderno, fragmentado, distorcido e 

cheio de incertezas. 

Por meio desses conceitos intratextuais, como um “mosaico de citações”, 

forma-se uma escrita de transtextualidade e palimpsestos, em uma narrativa 

consciente. Nesse sentido, aproximamos Carrascoza de autores consagrados da 

literatura universal, que se apropriam desses mecanismos narrativos e estilísticos 

para reforçar essa presença.  

O autor, como se sabe, não é uma autoridade no texto, nem consagrado como 

original, mas uma imagem e voz presentes na narrativa, por meio de um narrador 
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personagem e pelas marcas textuais, nas quais busca definir o universo intratextual, 

algo que marca sua adjetivação autoral. 

Com isso, as diferentes formas de relações intertextuais utilizadas por 

Carrascoza apontam para um posicionamento crítico produtor, colocando em pé de 

igualdade autores de convivências conflituosas ou não, vivos ou mortos, de alguma 

forma inseridos na contemporaneidade, questionando-se a noção de tradição como 

relação hierárquica entre obras e autores. O texto canônico não deixa de ser 

reconhecido pelo presente, pois convivem obras e autores em diferentes espaços e 

tempos, sem uma relação de antes ou depois. Não há a defesa de uma oposição entre 

tradição e inovação. Mas também não se trata de uma cópia do modelo; porém, da 

consciência em manipular esses gêneros, ou modos de narrar, uma busca por novas 

relações com o passado, uma manipulação de códigos que reverberam no outro, 

produzindo algo maior para a humanidade. 

Visando a um espelhamento textual, baseado em Genette, como visto no 

capítulo 2 desta dissertação, Carrascoza, em Conto para uma só voz, faz uso da 

paródia, desvia-se do texto original, criando um “mosaico colorido” (CARRASCOZA, 

2020, p. 68). 

Essa consciência de uma escrita fragmentada se faz presente por meio de uma 

materialização de reflexões na própria escritura. “Se o corte dói ao rasgar a pele da 

consciência, – e essa é invariavelmente fina [...] (CARRASCOZA, 2020, p. 16), “[...] 

acrescente-se como as histórias, em fragmentos, que vivem na imaginação de cada 

um [...] (p.10-11). Esses excertos perpassam todo o texto, fazendo com que o leitor 

atento tenha percepção da consciência do autor.  

Outro autor que foi sutilmente inserido no texto de Conto para uma só voz, é 

Tolstói34 e seu Livro A morte de Ivan Ilich, em que, segundo o autor, pensar na morte 

significa pensar sobre a própria vida, porém, limitada pela more morte. Nesse sentido, 

a morte possibilita uma compreensão de novas formas de sentido e diferentes 

pensamentos e ações, dialogando diretamente com o que propõe o Conto para uma 

só voz. 

Carrascoza também dialoga com outras obras de Tolstói, como a fábula “Por 

que existe maldade no mundo”, que narra a história de um eremita que dialogava com 

 
34 Leon Tolstói (1828-1910) foi um escritor russo, autor de Guerra e Paz, obra-prima que o tornou 
célebre. 
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os animais. A maldade no mundo e a fome, assim como na obra de Tolstói, também 

é um tema presente em Conto para uma só voz, em que Carrascoza narra: 

 

mesmo se lhe tiram algo grandioso, 
o mundo segue igual. 
Mesmo se lhe tiram o pior, 
o mundo segue mal (CARRASCOZZA, 2020, p. 44). 

 

Em Conto para uma só voz, esse diálogo com a obra de Tolstoi é visto em 

vários trechos, como “[...] diante de um prato esquece-se da fome de ontem” 

(CARRASCOZA, 2020, p. 20). 

Além da intertextualidade implícita, Carrascoza dialoga ainda com outras 

formas de linguagem, que serão apresentadas a seguir. 

 

3.3 Sombras e luzes: contrastes com outras linguagens 

 

Quando aceitamos que um texto não é um sistema fechado, reconhecemos que 

o autor traz consigo influências de múltiplas linguagens. Se tudo já foi dito, e cabe 

somente o redizer, Carrascoza o faz com maestria e arte. 

Além das referências a textos literários, nas práticas intertextuais, o autor nos 

remete a diversas manifestações artísticas e culturais, estabelecendo um diálogo 

explícito com outras formas de linguagem, como games, pintura, música, propaganda 

e programas televisivos, dentre outros. O dialogar com diferentes formas de arte ou 

elementos do cotidiano parece ser a forma encontrada pelo autor de fazer ficção. 

No corpus, conforme temos observado, o texto é construído por ecos de outros 

autores, artistas ou do próprio autor, revelando-se, assim, como um mosaico de 

citações e alusões a outros textos. Uma escrita sobre a escrita, como um apelo 

associativo ao leitor, figura essa indispensável à reconstrução do todo, a partir dos 

fragmentos guardados pela memória do narrador. Nesse movimento, Carrascoza nos 

traz a linguagem virtual e os games.  

 

E como não está num game 
em que pode ter muitas vidas, 
e tendo-as, 
pode perdê-las 
e recuperá-las, 
esse homem, 
no momento, 
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pega a sua,  
como uma roupa; 
está despertando, 
é hora de se vestir com ela 
e ir à luta. (CARRASCOZA, 2020, p..12). 

 

O game representa uma forma de linguagem muito frequente no contexto 

contemporâneo  e contém outras narrativas, em um processo semelhante ao mise en 

abyme. Dessa forma, podemos ver que o autor faz essa citação como tentativa de 

inserir sua obra no tempo em que ela está sendo escrita, comparando a vida preciosa 

da personagem pai que, assim como todos nós, tem uma única oportunidade nessa 

existência. 

 Carrascoza faz ainda alusão ao filme italiano de título A classe operária vai ao 

paraíso”35, no trecho “[...] enquanto os operários vão ao paraíso, a classe média vai às 

compras”. (CARRASCOZA, 2020, p. 12). No filme, o personagem Lulu, em meio ao 

cotidiano fugaz, absorto no insalubre ambiente de trabalho de uma fábrica, executa 

repetidos movimentos. Sem refletir sobre sua vida, Lulu segue mecanicamente o 

cotidiano, pensando estar fazendo o melhor, até que sofre um acidente. A partir desse 

acontecimento, começa a questionar o modelo de exploração de trabalho, enquanto 

os operários deflagram uma greve, que força seus patrões a rever todo o sistema 

trabalhista de seus funcionários. Carrascoza traça um diálogo com a obra, na medida 

que o acontecimento da morte do filho o leva a repensar a vida em todos os aspectos. 

Trata-se igualmente de uma crítica ao estilo de vida urbana do homem moderno. 

Uma sutil alusão faz uso do Hino Nacional brasileiro: “[...] a chegada de um 

berço, que não será de ouro nem esplêndido” (CARRASCOZA, 2020, p. 31). O estilo 

do texto do hino nacional remete ao estilo literário parnasiano, em que se destacam 

as metáforas e construções complexas, que pedem uma leitura minuciosa para 

entender seu significado, assim como essas intratextualidades e metáforas requerem 

do leitor uma leitura mais profunda. O berço no hino é uma metáfora para onde o 

Brasil, uma pátria jovem, deita-se. No caso do Conto, o filho nunca mais se deitará 

nesse berço. 

 
35 A classe operária vai ao paraíso, de Elio Petri, de 1971, filme clássico do cinema italiano, mostra a 

trajetória de um “operário padrão” que ao perder um dedo em um acidente de trabalho entra em um 
processo de tomada de consciência que permite refazer sua identidade. Ver BERGAMIN, Marta de 
Aguiar. E quando o paraíso é uma névoa? Aurora, v. 9, n. 26, 2016. Disponível em: 
https://revistas.pucsp.br/index.php/aurora/article/view/29496. Acesso em: 7 dez. 2021. 
 

https://revistas.pucsp.br/index.php/aurora/article/view/29496
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 Carrascoza também cita a cultura de massa ou popular trazendo a tatuagem, 

forma de arte popular, muito utilizada pelo homem da contemporaneidade, com 

significados explícitos ou implícitos. No caso de haver uma intenção subjetiva, essa 

manifestação conversa com o texto de Carrascoza, que trabalha com intertextualidade 

explícita e implícita. “Sua história está só no começo, embora há muito siga como uma 

tatuagem em seu rosto.” (CARRASCOZA, 2020, p. 10)  

A tatuagem é algo permanente: uma vez estampada em nossos corpos, somos 

obrigados a conviver com ela, tal como a dor pela perda do filho para o personagem 

pai.   

O autor também se vale da menção a mensagens publicitárias, que fingem 

vender algo real.  

 

                            os semelhantes se atraem, 
                         o mesmo se aplica aos jovens 

e aos idosos 
[...] que esses, dizem os anúncios  
estão na melhor idade, 
mas o corpo – sobretudo os olhos –  
    diz o contrário, 
vivem, e quase não se movem. (CARRASCOZA, 2020, p. 13). 

 

Carrascoza traz essa outra forma de linguagem para dialogar com seu texto,  

na medida em que o homem contemporâneo parece estático, vivendo como à espera 

da morte. O autor reforça a ideia de que o homem moderno está sujeito a enganações 

que a vida pode oferecer, desviando-se de seu real propósito. 

O autor abre o segundo capítulo como uma imagem fotográfica, flashes que 

emanam da memória, remetendo-nos à fotografia, forma de linguagem utilizada por 

ele para dialogar com sua própria obra, haja vista que, anteriormente, o autor dela se 

vale unindo texto e imagem. 

 

E se a memória abre, 
como um clique, 
uma cena singular, 
que, por estar ali, 
como a terra num copo d’água, 
se altera ao mínimo girar. (CARRASCOZA, 2020, p. 19). 

 

Outra referência é feita à imprensa, que traz diariamente notícias 

sensacionalistas. Naquele domingo, em que o pai lia o jornal, veio à tona a notícia 
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mais importante para aquela família, que não estava impressa no jornal: o acidente 

que ocasionou a morte do filho. 

  

quando o pai, 
erguendo os olhos do jornal, 
onde notícias do país 
e do mundo 
estavam prontas 
viu uma se fazer naquele instante 
(mas essa seria registrada  
só no diário da família). (CARRASCOZA, 2020, p. 34). 

 

Por meio do narrador, o autor nos faz refletir que essa “notícia” seria impressa 

só na vida daquela família. Para outros homens, ela não teria importância. Aquele pai 

conviveria com a dor da perda de seu filho sozinho. O homem moderno, absorto no 

seu cotidiano fugaz, não encontra tempo para se importar com o outro. O autor 

materializa esse efeito de sentido na própria narrativa. 

 

Noutros homens, 
mesmo os mais solidários com aflição alheia, 
não vai doer muito 
(para alguns quase nada), 
saber que morreu um menino, 
no mundo inteiro eles morrem, 
- quem sentirá a sua falta 
senão o pai e a mãe, 
um avô distante,  
a professora da escola 
os amigos do bairro? (CARRASCOZA, 2020, p. 42). 

 

 Em meio ao texto, Carrascoza reconstrói, por meio de palavras, a escultura em 

mármore da mãe de Jesus com o filho morto nos braços: 

 

Não temos 
uma escultura sublime 
feita no mármore 
os contornos delineados 
depois de extrair da pedra seu excesso, 
a Pietá36 

 
o filho morto no colo da mãe,  
ela 
segurando-o 

 
36 Pietà é uma importante escultura do Renascimento, produzida entre os anos de 1498 e 1499, pelo 

artista italiano Michelangelo. 
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por direito indiscutível,  
em seu último sono, 
como no primeiro, 
Temos  
um pai e seu filho, 
aquele aos pés desse,  
obra talhada, 
não em rocha,  
mas na matéria fluída da escrita (CARRASCOZA, 2020, p. 41). 

 

Observa-se que o autor nos traz a Pietá para compará-la ao objeto da própria 

escritura. Ao contrário da majestosa escultura feita de rocha, na qual a mãe sustenta 

o filho no colo em seu último suspiro, nas palavras de Carrascoza a cena se dá ao 

revés: “na matéria fluida da escrita” apresenta o personagem pai carregando o filho. 

Ao mesmo tempo em que o autor cita uma escultura em mármore como a da Pietá, 

também aponta “obras” feitas pelo filho para o pai, “ninharias” de maior importância 

para esse personagem do que a famosa escultura em mármore. Essas ninharias do 

cotidiano, que para muitos não significariam nada, para esse pai têm um valor maior 

do que obras de arte célebres como a Pietà. 

 

[...] mas obras suas, 
bilhetes, cartas, desenhos,  
presentes grotescos, 
à base de cola e papelão, 
tinta, barbante, 
e todos,  
todos, 
feitos por ele para o pai,  
ninharias 
que, agora, fulguram, 
como um sol preso na gaveta (CARRASCOZA, 2020, p. 45). 

 

 Em outro momento da narrativa, o autor dialoga com a notícia televisiva do 

atentado terrorista contra os Estados Unidos, ocorrido em onze de setembro de 2001, 

nos remetendo à morte de milhares de pessoas. 

 

[...] quando estavam, 
distraídos, 
em frente à TV, 
era onze de setembro, 
o ano não é preciso dizer, 
e foi um assombro 
ver replay 
do primeiro avião se estraçalhar no 
      World Trade Center, 
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e, logo, o segundo, 
e eles ali, juntos, 
cada um com sua vida 
fazendo coincidir os instantes,  
Como explicar aquilo ao menino, 
se eles, pais, estavam atônitos? (CARRASCOZA, 2020, p. 51-52). 

 

Para o personagem pai, o que importava naquele instante em família era 

explicar para o filho a notícia transmitida. Agora, para ele, a morte do filho era a grande 

notícia, apenas uma vida já bastava para ele conviver com tamanha dor. Aquele 

momento de convivência em família nunca mais aconteceria, a não ser pela memória. 

Também a memória é comparada, aqui, com um aparelho televisivo, porém ela não 

pode ser regulada nem trocada por um aparelho mais novo, na medida em que não 

há termos de comparação entre o bem material e a memória, esse vasto território que 

integra a vida e o tempo.  

  Como demonstrado, Carrascoza nos traz, para além da literatura, referências 

a artes plásticas, mundo virtual, música, cosmologia, ciência, botânica, mundo animal, 

teatro, cinema, publicidade –, traçando um paralelismo com seu texto para mostrar o 

quão significativos são esses universos de linguagem, por serem capazes de tecer 

diálogos com a narrativa com o objetivo de tentar representar a dor do pai perante a 

ausência do filho. Mesmo com tanta potência, nem toda a beleza das artes é capaz 

de suprir a falta avassaladora do filho. 

 

Aqui está ele, de costas, 
sem música ao fundo 
(exceto a de seu coração, 
quase inaudível) 
sem que subam os créditos 
como nos filmes, 
sem que caia o pano, 
como no teatro, 
aqui está ele, 
um homem 
e sua dor 
(que a ninguém interessa) 
ante o câncer 
de um novo dia. (CARRASCOZA, 2020, p. 93-94). 

 

De maneira delicada, o autor nos põe em contato com                                  

pensamentos e sonhos do outro, contrapondo o dia e a noite, a luz e a escuridão, em 

uma prosa poética que nos leva a pensar que cada um tem sua importância.  
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Dialogando com outras formas de linguagem, como pinturas destacadas na 

história da arte, o autor nos traz referências explícitas, como a “Cavalgada de 

Valquírias”, “Os relógios derretidos”, “Cavalos cuspindo lanças”, “Vênus emergindo 

das ondas”, “Urinóis e cachimbos”: 

 

não há cavalgada de valquírias37 

nem relógios derretidos38 

cavalos cuspindo lanças 
cabeças em destroços, 
fuzilamentos, carnificinas, 
Vênus emergindo das ondas39, 

Urinóis40 e cachimbos41,  

naturezas mortas, 
nada, 
somente um homem à mesa um dia depois  
de enterrar o filho. (CARRASCOZA, 2020, p. 86).  

 

Nessas analogias com as outras artes, como a pintura, o autor, ao fazer alusão 

ao estilo formal de uma “natureza morta”, lança um olhar arguto, capaz de flagrar a 

composição e o modo de ver e realizar esse estilo, traçando um paralelismo com a 

composição da forma total da obra. O mesmo acontece com Urinóis, de Duchamp, 

que traz a problemática do objeto cotidiano como arte, correlacionando com a obra 

Conto para uma só voz.  

Essa estratégia dialógica em relação a outras fontes faz com que a forma 

poética utilizada por Carrascoza, ao trabalhar o texto, possa ser lida como um 

hipertexto que interage com um extenso grupo de autores, além de referências à 

propaganda, música, fotografia e notícias televisivas, conforme mencionado. Nesse 

sentido, Flora Süssekind (2007) propõe uma interpretação da poesia como uma arte 

da conversação, “[...] como fala [...], cujo eco, insistente, se repete, com variações, de 

um livro a outro.” (SÜSSEKIND, 2007, p. 9-10). É o que podemos observar na 

produção carrascoziana, que tece um diálogo não apenas com artistas de diferentes 

épocas, mas com outras escrituras de sua própria autoria. 

 
37 Ópera do compositor alemão Richard Wagner, segunda parte das quatro que compõem a tetralogia 

"O Anel do Nibelungo". 
38 “A Persistência da Memória” é uma pintura do artista surrealista Salvador Dalí, datada de 1931. 
39 Pintura do italiano Sandro Botticelli (1445-1510). 
40 Em 1917, com o pseudônimo de R. Mutt, Marcel Duchamp enviou para o Salão da Associação de 
Artistas Independentes um urinol de louça, utilizado em sanitários masculinos, com um título de “Fonte”. 
41 “A traição das imagens” é um quadro do pintor surrealista belga René Magritte (1929), que traz a 
inscrição Isto não é um cachimbo (Ceci n’est pas une pipe). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93pera
https://pt.wikipedia.org/wiki/Compositor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alem%C3%A3es
https://pt.wikipedia.org/wiki/Richard_Wagner
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tetralogia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sandro_Botticelli
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  A coexistência dessas diversas formas de apropriação, imbricadas em meio à 

prosa poética do autor, nos leva a refletir que sua forma de escrita materializa um 

espaço de ressonâncias, como forma, inclusive, de ampliar os efeitos do texto.  

No diálogo com a tradição e com o moderno, Carrascoza instaura novas leituras 

contemporâneas, com uma escrita pública que mimetiza a escrita íntima na qual 

somos levados a nos esforçar para descobrir suas pistas. Esse aspecto nos leva a 

associar seus textos aos cadernos greco-romanos dos séculos I e II, os hypomnemata 

estudados por Michel Foucault (1992), em que anotações prosaicas refletiam a própria 

existência, uma escrita de si, que busca fazer emergir o sujeito do abstruso cotidiano. 

Segundo o crítico Davi Arrigucci, numa incessante busca de novas formas de 

expressão, de novos códigos e mensagens, mergulha-se num “[...] universo de ficção 

poroso e aberto a novas expansões, ao mesmo tempo que uno e coeso internamente” 

(1973, p. 16-17). 

É possível, assim, verificar que a confluência de linguagens, na prosa 

carrascoziana, ultrapassa paralelismos e paráfrases. No texto analisado, o autor 

coloca o narrador como um fotógrafo, capaz de registrar momentos da vida cotidiana 

em família. Em sua construção textual, Carrascoza torna o próprio texto uma 

desconstrução literária, valendo-se da intertextualidade e da intratextualidade como 

procedimento em uma busca metafísica para recuperar a unidade da forma perdida.  

              

3.4 O revisitar da obra carrascoziana em Conto para uma só voz 

 

Neste item, retomamos a ideia de Gérard Genette (2006), apresentada no 

capítulo 2 desta dissertação, e sua proposta de pensar para além da intertextualidade.  

No que tange à produção de Carrascoza, notamos que o processo de 

intratextualidade não se dá de forma explícita, como é comum em outros autores que 

revisitam suas obras anteriores por meio da retomada de personagens, espaços ou 

eventos facilmente reconhecíveis. A visita do autor a sua própria produção ocorre de 

forma sutil, com a recuperação de traços que nos permitem rastrear o projeto poético 

do autor, nele identificando aspectos que lhe são caros e que, justamente em razão 

disso, se fazem presentes em diferentes obras.  

Segundo Herberto Helder, importante poeta português, “[...] procure o seu 

estilo, se não quer dar em pantanas”. De acordo com esse autor, o “[...] estilo é um 

modo sutil de transferir a confusão e a violência da vida para o plano mental de uma 
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unidade de significação.” (2010, p. 12-13). Carrascoza, em sua obra, foi modelando 

seu estilo, fazendo da grandiosidade do que é mais simples unidades de significação, 

comparando essa simplicidade ao conceito de poesia apresentado por Mário Quintana 

(2013, p. 155): “[...] poesia não é dizer grandes coisas, mas ter uma voz reconhecível 

dentro de todas as outras”. 

Essa transposição do rotineiro para o literário está presente em praticamente 

toda a obra de Carrascoza. Em sua grande maioria, ela se dá em tom bucólico. O 

distanciamento da metrópole e a escolha por focalizar outros espaços internos ou 

opostos à realidade do cotidiano atropelador da cidade pode ser inferido pela própria 

naturalidade de suas vivências, na infância, no interior de São Paulo. Uma escolha 

pelo existir através do outro, que é a própria literatura. 

 

[Sou esse sujeito que] viveu certa experiência de cidade orbitada pelo 
mundo rural [...]. Então, aquilo vai te formando como um ser e vai te 
dando uma forma de olhar, que pode ser avançada, mas pode também 
ser míope. Mas é aquilo que você tem. E só trabalhando com os teus 
limites é que você pode fazer e entregar para o outro o seu melhor. 
Não tem como fazer algo que seja do outro, que venha de outra mão.  
(PEREIRA, 2013). 

 

No interior de suas personagens, há a exposição dos bons e maus momentos 

da existência diária. Em sua obra, Carrascoza “[...] traz de volta um Brasil sonâmbulo 

e pré-moderno, em tons rurais, revivido e recuperado pela linguagem melancólica do 

autor” (SCHOLLHAMMER, 2011, p. 116). Em Conto para uma só voz, também se nota 

esse tom bucólico e melancólico, em pequenos fragmentos, como no trecho 

 

[...] da ideia ao texto, 
do galo ao sol, 
tudo é progresso, 
vagaroso [...] (CARRASCOZA, 2020 p. 10). 

 

Essa lentidão, em oposição à velocidade, está impressa em Conto para uma 

só voz, não só gramaticalmente, mas pela própria diagramação das frases de sua 

prosa poética, interrompidas pelos parênteses que ajudam o leitor a refletir sobre sua 

ênfase. 

Além disso, o tom rural utilizado pelo autor nesse conto resulta muito mais da 

atmosfera criada por ele do que pelo espaço físico propriamente dito. No caso, o tom 

melancólico se dá pela vivência da dor, vista bem de perto pelo narrador 
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carrascoziano. Trata-se de um olhar do micro para o macro, peculiar do autor. O tom 

majestoso da intertextualidade das obras célebres se contrapõe ao tom rural que ecoa 

nesse conto e se refere à vida do autor, no período em que viveu no interior. Esse eco 

resulta muito mais da atmosfera criada pelo autor do que pelo espaço propriamente 

dito. 

Como exemplo de prática intratextual, podemos citar o diálogo estabelecido 

entre a obra em análise e o conto “Umbilical” (2004), obras que apresentam 

semelhanças inclusive no que se refere aos aspectos gráficos do texto: em ambas, os 

diálogos são inseridos no texto e grafados em itálico. 

Nos dois contos, a temática se repete, com a presença de mãe e filho, em 

“Umbilical”; e pai e filho, em Conto para uma só voz, com o cordão umbilical que os 

une se fazendo presente durante toda a escrita. Neste último, a referência não é 

apenas implícita, havendo a presença da própria palavra: 

 

[...] o pai nunca o teve unido pelo cordão  
umbilical, 
nem o carregou lá dentro, 
o pai só o pegou aqui fora, 
onde há todo tipo de alimento [...] (CARRASCOZA, 2020, p. 24). 

 

A introspecção da personagem pai em todo Conto para uma só voz imprime 

um tom altamente subjetivo, garantido pela escolha das palavras. Para Carrascoza, o 

que interessa é o ritmo da palavra, a melodia selecionada para dar ênfase na forma 

de narrar a história. O enredo, em si, parece não possuir tanto valor, nem ser 

protagonizado por grandes heróis e feitos. Há apenas a valorização das personagens 

e da vida cotidiana. 

Podemos relacionar as características intratextuais presentes nos textos de 

Carrascoza às palavras de Carlos Reis, no comentário sobre o lirismo: 

 

Os textos líricos concretizam um processo de interiorização, centrada 
num sujeito poético eminentemente egocêntrico; os textos líricos 
representam uma atitude marcadamente subjetiva, com 
consequências no plano técnico-compositivo; do ponto de vista 
semântico e técnico-compositivo, os textos líricos regem-se pelo 
princípio da motivação. (REIS, 2001, p. 314). 

 

Outro diálogo intratextual pode ser evidenciado no conto “Mar”, do livro 

Espinhos e alfinetes (2010), no qual o narrador trata da finitude não apenas como 
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condenação, mas como algo que confere ao momento presente sua importância. 

Exemplo disso pode ser notado no trecho em que o pai, que observa o filho brincar na 

praia, se reconhece no filho brincando e refletindo sua imagem, constatando que tudo 

é finito. Da mesma forma, em Conto para uma só voz, o pai, ao se olhar no espelho, 

reconhece a imagem do próprio filho. A imagem do “mar”, aliás, se faz presente em 

vários contos de Carrascoza, assim como em passagens de Conto para uma só voz: 

 

[...] meia dúzia de passos na praia, 
a água mal tocou seu calcanhar 
e já o chamam de volta, 
quase nada se pode dizer  

                                     de alguém que só molhou os pés, 
ao contrário de quem no mar 
foi às suas margens, 
de um cais a outro, 
entre cabos e baías, 
largando-se em estreitos [...]. (CARRASCOZA, 2020, p. 11). 

 

Se no conto “Mar” Carrascoza narra a história de um menino e suas vivências 

em um domingo de verão na praia, em “Aquela água toda”, presente no livro de 

mesmo nome, o autor utiliza novamente a imagem do mar, ao narrar a história de um 

menino que foi ao encontro do mar pela primeira vez. “Aquela água toda” segue a 

mesma representatividade do mar intimista de Drummond. Contido no próprio título 

do conto, o mar aqui representado está repleto de lirismo e da imensidão dos 

pequenos momentos do cotidiano. O conto é uma travessia, em que o leitor consegue 

sentir o banho de mar como um experimento que o preenche por dentro e por fora. O 

narrador de Conto para uma só voz, da mesma maneira, pega na mão do leitor para 

fazer essa travessia, tornando a dor do pai um experimento para ele. 

Relações intratextuais podem ser também observadas no romance Aos 7 aos 

40, no qual o leitor é banhado pelas águas profundas do silêncio e da memória. Como 

já referido, a obra apresenta a trajetória de um mesmo personagem, em dois 

momentos distintos de vida. São duas histórias, uma aos sete anos de idade, outra 

aos 40. Em Conto para uma voz, também são dois momentos: um revivido pela 

memória do pai sobre os momentos banais com o filho e o outro, do próprio pai, na 

cama, no dia seguinte à morte do filho. 

Em Conto para uma só voz Carrascoza descreve, por meio do narrador, 

momentos da viagem do menino com o pai: 
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O mesmo vale 
para os momentos banais, 
pai e filho no carro 
numa longa viagem, 
horas e horas de estrada 
e, depois, 
das muitas cidades, 
quase não lembram nada, 
e, no entanto,  
estiveram juntos 
aquele tempo todo, 
sob o mesmo capô 
cozinhando ao sol, 
a ver as mesmas paisagens, [...] (CARRASCOZA, 2020, p. 90). 

  

A passagem, que retrata o momento banal e íntimo do personagem pai com o 

filho, conduzindo o leitor para o interior da personagem, sem se importar com as cenas 

externas, remete ao capítulo “Fim”, do romance Aos 7 aos 40 (2013), no qual acontece 

uma viagem do pai com o filho. Nessa viagem, o autor pontua: “Sem saber, a cada 

quilômetro, ia me afastando do menino que eu era.” (CARRASCOZA, 2013, p. 90), 

mostrando a importância do interior da personagem, permeado de momentos de 

silêncio. 

Outro recurso estético utilizado por Carrascoza em Conto para uma só voz e já 

citado no capítulo 1 desta dissertação é o silêncio. Para Oliveira, “os contos de 

Carrascoza entram na quietude, agitam qualquer coisa sonora que há lá no fundo e 

fazem o silêncio falar.” (2006, p. 210). O silêncio produzido pela solidão e pela falta 

de comunicação, pontua Oliveira, sempre é substituído por outro tipo de silêncio, o do 

afeto. 

 

[...] sobre ele, 
o mal-estar sobrevém, 
e tão mal é 
que vem em silêncio, 
embora queira, 
pelo imediato entendimento,  
quebrar a superfície da linguagem [...], (CARRASCOZA, 2020, p. 15). 

 

A palavra, em Conto para uma só voz, muitas vezes não é dita, mas o silêncio 

diz mais do que as palavras, como na cena em que o menino nasce para o pai: “[...] e 

o menino então nasceu – para morrer ontem! [...] (CARRASCOZA, 2020, p. 38), 

remetendo-nos, assim, também ao silêncio do conto “Umbilical”.  
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O silencio é também representado no Conto para uma só voz pela solidão 

desse personagem pai, ou por duas pessoas que se amam, mas que não se 

comunicam e não conseguem expressar o amor. Cabe ao leitor significar esse vazio 

dos não ditos. É o que evidenciamos no excerto de Conto para uma só voz “[...] não 

vai acender desejo algum, apenas medir a voltagem da solidão.” (CARRASCOZA, 

2020, p. 48), assim como em outro conto presente na obra Volume do silêncio, “[...] 

uma palavra ali quebraria o cristal do instante.” (CARRASCOZA, 2004, p. 57).  

As palavras são como disfarces que escondem sentimentos, como se 

estivessem à margem da escrita que, de forma silenciosa, permeia toda a narrativa, 

como uma escrita das perdas, tanto para representar a perda da personagem com a 

morte do filho quanto para o leitor refletir sobre suas próprias perdas, sobre a não 

percepção de preciosidades banais que passam despercebidas pelo homem 

contemporâneo engolido por seu cotidiano fugaz. 

 

[...] é no silêncio, não no grito, 
Ao contrário, de um nascimento, 
que se percebe a morte.  
Uma história se faz com o que fica.  
(CARRASCOZA, 2020, p. 48-49). 

 

Nessa passagem, nota-se o diálogo intratextual com Caderno de um ausente, 

no qual a história se desenrola a partir da suposta proximidade da morte da 

personagem pai e o consequente sentimento de ausência. A mesma ausência do filho 

sentida pelo personagem pai de Conto para uma só voz. Em ambos os livros vemos 

essa ausência em forma de presença. À medida que se imprime a ausência nas 

páginas, essas personagens se fazem mais presentes por meio da memória de seus 

narradores. Além disso, nas duas obras, a ausência é contraposta pela presença do 

leitor que, na iminência da morte do outro, sente também suas ausências internas, e 

acaba convidado a desempenhar o papel de preencher as lacunas deixadas pelo 

silêncio. 

 Nesse mesmo viés, Conto para uma só voz dialoga com o romance Elegia do 

irmão (CARRASCOZA, 2019), obra em que o irmão de Mara recebe a notícia da 

proximidade da morte da irmã. Observa-se, nelas, a comunhão entre as personagens 

“carne da mesma carne”, e a morte precoce de um deles.  Além disso, nas duas obras, 

há uma relação intertextual com Borges, que desejaria saber o que o homem “[...] 

sentiu naquele instante de vertigem em que o passado e o presente se confundiram”; 
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ou, ainda, “[...] gostaria de saber se o filho perdido renasceu e morreu naquele êxtase” 

(CARRASCOZA, 2019, p. 23). Essa intertextualidade sutil também se faz presente em 

Caderno de um ausente, no trecho: “[...] e, mesmo os dotados de ampla visão, serão 

incapazes de capturar o todo num lance de olhos, é por meio dessas frestas, 

enevoadas, que espiamos o universo” (2017, p. 61). Portanto, entende-se que 

Carrascoza entrelaça suas obras por meio das intertextualidades, não só com Borges, 

mas com diferentes autores. 

Conto para uma só voz mantém também relações com a obra mais recente do 

autor, Trama de meninos (2021). Além do tema da existência humana como tributo 

para os que já partiram, os narradores se aproximam do leitor, fazendo com que este 

seja capaz de sentir a própria dor das personagens. No conto “Começo”, de Tramas 

de meninos, isso está representado no trecho “Sim, filho, morrer é isso, a gente vai 

um pouco embora com quem morre; nós dois ali, fazendo coisas banais, que, no 

fundo, disfarçadamente, iam nos levando ao núcleo de nossa existência” 

(CARRASCOZA, 2021, p. 11). Da mesma forma, em Conto para uma só voz, o pai vai 

um pouco embora com cada lembrança banal do filho, das coisas que costumavam 

fazer juntos, da rotina do dia a dia: “[...] não se pode ressuscitar ninguém / (ele também 

é alguém que morre).” (CARRASCOZA, 2020, p. 89). Ambos os narradores, ao 

descrever as lembranças do cotidiano da vida em família, utilizam-se dessas palavras 

para que as personagens não esqueçam a única certeza da vida: sua finitude. Isso 

deixa espaços ao leitor para que ele, na pequenez do dia a dia, consiga valorizar os 

momentos de poder estar com o outro.  

Também há uma relação com o “parto às avessas” em Conto para uma só voz: 

 

[...] e quem não é esse pai 
escapou de passar  
por um parto às avessas, 
a morte de um filho  
é o nascer para dentro 
de uma vida acabada, 
um morrer antes da hora  
da própria morte. (CARRASCOZA, 2020, p. 97). 

 

Ideia presente também em Tramas de meninos (2021): “[...] uma vida gerada 

por outra e que, então, em sentido inverso, também gerava a anterior.” (p. 11).   

Em Conto para uma só voz, percebem-se, portanto, relações intratextuais com 

inúmeros contos e outros romances do autor, uma vez que o narrador contemporâneo, 
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com seu caráter fragmentário, segue em busca de respostas verdadeiras para 

perguntas formuladas antes por ele mesmo. Nessa medida, esse narrador, 

autodiegético, olha para o passado para reafirmar os sujeitos do presente. Esse 

recurso de intratextualidade é utilizado como reaproveitamento de fragmentos de suas 

próprias obras, deixando rastros em sua escrita como nos palimpsestos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar como os recursos de 

intertextualidade e intratextualidade se manifestam na obra de João Anzanello 

Carrascoza, em especial, em Conto para uma só voz (2020), corpus deste estudo. 

Para tanto, fez-se, primeiramente, uma breve análise de temas, estilos e formas na 

obra do autor, a fim de oferecer um panorama do conjunto da produção carrascoziana 

e de traços nela recorrentes. Identificou-se, nesse aspecto, a presença de recursos 

de linguagem, tais como a prosa poética, a fragmentação do discurso, o hibridismo de 

gêneros, o fluxo de pensamento, a elaboração de metáforas, o jogo gráfico com as 

palavras e o silêncio. As reflexões sobre o próprio fazer poético no ato da escrita, 

assim como a recorrência à intertextualidade e intratextualidade são aspectos que 

merecem destaque na produção do autor. Pode-se dizer que, por meio desses 

recursos, Carrascoza constrói uma narrativa não linear, em constante movimento, 

como uma travessia que se desloca por meio do olhar interno e subjetivo do mundo 

contemporâneo. 

Após a discussão dos conceitos de intertextualidade e intratextualidade, 

pautada nas reflexões de Mikhail Bakhtin, Julia Kristeva e Gérard Genette, pudemos 

constatar, no que concerne às estratégias inter e intratextuais, que a narrativa de João 

Anzanello Carrascoza, ao estabelecer diálogos com diferentes obras literárias e 

linguagens, conduz-nos a uma reflexão crítica sobre o fazer literário.  

Em consonância com o conjunto de sua produção romanesca e contística, 

identificamos também que, dentre os temas abordados em Conto para uma só voz, 

destacam-se a dor, as relações familiares, a ausência, a morte e a valorização do 

cotidiano, eixos temáticos recorrentes nas obras do autor. Destacamos que o tema da 

morte, constante em Conto para uma só voz, leva à elucidação da vida e ao encontro 

de algo mais significativo para a humanidade. Na narrativa poética, Carrascoza 

comunica o sofrimento e o espanto, que sugerem sentidos para além da linguagem, 

uma inquietude que vai além da palavra e da escrita, ou seja, remete para algo que 

ultrapassa o texto. 

Também em sintonia com o conjunto de sua produção, nota-se, na narrativa 

analisada, um apurado trabalho com a construção narrativa. A opção pela pontuação, 

por exemplo, não é dada ao acaso, mas configura-se estratégia de construção de 

sentidos. A construção vocabular, aliada às escolhas de pontuação, silencia as 
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palavras e, por meio delas, cria imagens. Os pontos finais, em meio às páginas que 

constituem a narrativa, são raros, como se a dicção fosse dada em fôlegos. Essa 

pontuação faz o leitor parar durante a narrativa e no final de cada capítulo, indicado 

somente por um número na lateral direita da página e pelo ponto final. 

Além disso, por meio de uma narrativa poética, muitas vezes, o autor, em Conto 

para uma só voz, impede a manifestação do excesso de lirismo pelas asperezas e 

espinhos da temática da dor, da morte, contrapondo uma linguagem rica a temas 

sombrios e duros, acompanhados da escolha precisa dos termos lexicais. Outro 

recurso de que Carrascoza faz uso no Conto são os espaços vazios, que servem para 

potencializar a escrita, como nas páginas vazias, mas é no final da narrativa que ela 

realmente ganha potência, uma vez que esse recurso gráfico complementa a narrativa 

e permite ao leitor criar novas possibilidades para a continuidade do texto e, também, 

para sua própria vida.  

A esses recursos, juntam-se ricos e variados diálogos intertextuais e 

intratextuais, explícitos e implícitos. Seu texto nos é revelado como um mosaico de 

citações, como um tecido construído a partir de diferentes linhas, as quais, no entanto, 

se entrecruzam e se (re)forçam, evidenciando como somos seres permeados e 

constituídos por diferentes vozes. O revisitar de diferentes obras – sejam elas literárias 

ou não – por meio de uma narrativa essencialmente poética, nos conduz a validar a 

hipótese de que a arquitetura narrativa construída por Carrascoza e os recursos 

linguísticos dos quais o autor se vale na elaboração de Conto para uma só voz, 

equiparam a voz do narrador à dos grandes clássicos. Daí seu caráter palimpsestico, 

de contínua rasura e reescrita do cânone e da própria produção para nos oferecer um 

novo texto. 

Ao se analisar Conto para uma só voz, nota-se, ainda, o caráter existencial 

presente em muitas de suas obras, centradas na condição humana, em experiências 

privadas e mais subjetivas, como situações comuns e familiares. Com isso, o autor 

busca uma significação profunda para a existência, observando, nas mais íntimas 

relações humanas, momentos de aprendizagem, beleza e lirismo.  

Observamos que a narrativa de Carrascoza, diante das contingências do 

contemporâneo, entra em crise, uma vez que, especificamente nesse corpus, liberta-

se do tempo e do espaço cíclicos e exibe sua própria trama textual. Em Conto para 

uma só voz, não se vê nenhum herói e nem uma grande aventura, e, sim, o encontro 

de várias vozes que tecem uma única voz, exibindo o fazer próprio do autor.  
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Dessa forma, o leitor de Conto para uma só voz passa a avaliar a si mesmo do 

ponto de vista do outro, para compreender e levar em consideração momentos da 

própria existência. Assim, a literatura de Carrascoza enfatiza o sentimento humano, 

muitas vezes ignorado ao longo do tempo em razão da prevalência de um cotidiano 

fugaz, responsável pela fragmentação do eu, reconstruindo, pela literatura, com todos 

os seus conflitos e contradições, nova perspectiva de leitura. 



134 
 

REFERÊNCIAS 

 

ADORNO, Theodor W. Posição do narrador no romance contemporâneo. In: 
ADORNO, Theodor W. Notas de literatura I. Tradução Jorge de Almeida. São Paulo: 
Duas Cidades; Ed. 34, 2003. p. 55-63.  
 
AGAMBEN, Giorgio. Estâncias: a palavra e o fantasma na cultura ocidental. Tradução 
Selvino José Assmann. Belo Horizonte: UFMG, 2007. 
 
AGAMBEN, Giorgio. O que é o contemporâneo? Tradução Vinícius Nicastro 
Honesko. Chapecó: Argos, 2009. 
 
ALFED, Elisabete. Uma poética da Ausência: o sujeito em (des) construção. In: 
OLIVEIRA, M. R. D. e PALO, M. J. (org). Impasses do narrador e da narrativa na 
contemporaneidade. São Paulo: EDUC, 2016, p. 221-255. 
 
ALMEIDA, Geruza. Manual do professor. São Paulo: Claro Enigma, 2018. 
 
ALVES, Elis. A modernidade e o tema da multidão em Baudelaire e Eliot. Revista 
Travessias Interativas, v. 7, n. 15, 2017. Disponível em: 
https://seer.ufs.br/index.php/Travessias/article/view/10957. Acesso em: 7 dez. 2021. 
 
AMORIM, Orlando N. de. C. Literatura e representações do eu: impressões 
autobiográficas. São Paulo: UNESP, 2010. 
 
ANDRADE, Carlos Drummond. Uma pedra no meio do caminho. São Paulo: IMS, 
1967. 
 
ANDRADE, Carlos Drummond. Antologia poética. 35. ed. Rio de Janeiro: Record, 
1996. 
 
ANDROLI, Larissa. Um sinal ainda que no vazio: a subjetividade e o mínimo que é 
mais em verão em botafogo, de thiago camelo. Estação Literária Londrina, v. 9, p. 
54-67, jun. 2012. Disponível em: 
https://www.uel.br/revistas/uel/index.php/estacaoliteraria/article/view/25683/18689. 
Acesso em: 5 dez. 2021. 
 
ARRIGUCCI JR., David. O Escorpião encalacrado. São Paulo: Perspectiva, 1973. 
(Coleção Debates). 
 
AZZI, Júlia. Entre a poesia da escuta e o cotidiano afetivo: as temáticas essenciais na 
prosa de João Anzanello Carrascoza. Macabea, v. 9, n. 3, jul-set 2020. Disponível em: 
http://periodicos.urca.br/ojs/index.php/MacREN/article/viewFile/2314/1781. Acesso 
em: 7 dez. 2021. 
 
BAKHTIN, Mikhail. Estética da Criação Verbal. Tradução Paulo Bezerra. 6. ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2011. 
 

https://seer.ufs.br/index.php/Travessias/article/view/10957
https://www.uel.br/revistas/uel/index.php/estacaoliteraria/article/view/25683/18689
http://periodicos.urca.br/ojs/index.php/MacREN/article/viewFile/2314/1781


135 
 

BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da linguagem. 13. ed. Tradução M. Lahud; Y. F. 
Vieira. São Paulo: Hucitec, 2012. 
 
BAKHTIN, Mikhail. Problemas da poética de Dostoiévski. Tradução Paulo Bezerra. 
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2013. 
 
BALLARINE, Ricardo. O silêncio é a linguagem perfeita. Blog capítulo dois. 2014. 
Disponível em: https://capitulodoisdotcom.wordpress.com/?s=Carrascoza. Acesso 
em: 5 dez. 2021. 
 
BALBO, André. As influências de João Anzanello Carrascoza. Revista Lavoura. 
agosto, 2019.  Disponível em: http://revistalavoura.com.br/as-influencias-de-joao-
anzanello-carrascoza/. Acesso em: 5 dez. 2021. 
 
BANDEIRA, Manuel. O ritmo dissoluto. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1994. 
 
BARCELLOS, Sérgio da Silva. Escritas do eu, refúgios do outro: identidade e 
alteridade na escrita diarística. 2009. Tese (Doutorado em Letras) – Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009. Disponível em: 
https://www.maxwell.vrac.puc-
rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=13197@1. Acesso em: 7 dez. 2021. 
 
BARTHES, Roland. Semiotics. Califórnia, Berkeley: University of California Press, 
1994. 
 
BAUMAN, Richard; BRIGGS, Charles L. Poética e Performance. Tradução Vania C. 
Cardoso. Rio de Janeiro: Viveiros de Castro 1971. 
 
BENJAMIN, Walter. O Narrador. Considerações sobre a obra de Nikolai Lescov. In: 
BENJAMIN, Walter. Magia e Técnica, Arte e Política. Ensaios sobre literatura e 
história da cultura. Tradução Sérgio Paulo Rouanet. v. I, 2 ed. São Paulo: Brasiliense, 
1994. 
 
BRAIT, Beth. Análise e teoria do discurso. In: BRAIT, Beth (org.). Bakhtin: Outros 
conceitos-chave. São Paulo: Contexto, 1999. 
 
BRAIT, Beth. Dialogismo e Polifonia em Mikhail Bakhtin e o Círculo. São Paulo: 
Saraiva, 2009.  
 
BRAIT, B. Placa-Poema: interdições sinalizadas. In: BRAIT, B. Literatura e outras 
linguagens. São Paulo: Contexto, 2015. 
 
CAETANO, Priscila Miranda. Caderno de um ausente, de João Anzanello 
Carrascoza: a escrita autorreflexiva. 2017. Dissertação (Mestrado) – Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, Programa de Estudos Pós-Graduados em 
Literatura e Crítica Literária, São Paulo, 2017. 
 
CALDAS, Thais Evangelista de Assis. Os Argonautas, de Apolônio de Rodes, e a 
tradição literária. Codex, v. 1, n. 2, 2009. Disponível em: 
https://revistas.ufrj.br/index.php/CODEX/article/view/2836. Acesso em: 7 dez. 2021. 

https://capitulodoisdotcom.wordpress.com/?s=Carrascoza
http://revistalavoura.com.br/as-influencias-de-joao-anzanello-carrascoza/
http://revistalavoura.com.br/as-influencias-de-joao-anzanello-carrascoza/
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=13197@1
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=13197@1
https://revistas.ufrj.br/index.php/CODEX/article/view/2836


136 
 

 
CÂMARA, Márwio. Miudezas poéticas. [Entrevista com João Anzanello Carrascoza]. 
Revista Rascunho,  2015. Disponível  em: http://rascunho.com.br/miudezas- 
poeticas/. Acesso em agosto 2020. 
 
CARRASCOZA, João A. Dias raros. São Paulo: Sesi SP, 2004. 
 
CARRASCOZA, João A. O volume do silêncio. São Paulo: Sesi SP, 2006. 
 
CARRASCOZA, João A. Espinhos e Alfinetes. São Paulo: Record, 2010. 
 
CARRASCOZA, João A. Aquela água toda. São Paulo: Casac Naify, 2012. 
 
CARRASCOZA, João A. Aos 7 aos 40. São Paulo: Cosac Naify, 2013. 
 
CARRASCOZA, João A. Caderno de um ausente. São Paulo: Cosac Naify, 2014. 
 
CARRASCOZA, João A. Trilogia do Adeus. Rio de Janeiro: Alfaguara, 2017. 
 
CARRASCOZA, João A. Catálogo das Perdas. São Paulo: Sesi SP, 2017. 
 
CARRASCOZA, João A. Elegia do irmão. Rio de Janeiro: Alfaguara: 2019. 
 
CARRASCOZA, João A. Conto para uma só voz. São Paulo: Nós, 2020.  
 
CARRASCOZA, João A. Utensílios-para-a- dor: Histórias-com-hífens. São Paulo: 
Faria e Silva, 2020.  
 
CARRASCOZA, João A. Tramas de meninos. Rio de Janeiro: Alfaguara, 2021.  
 
CARRIJO, Silvana Augusta Barbosa; PAULA, Fernanda Pires. O Filho e o Pai, o Eu e 
o Outro. Caderno Seminal Digital, ano 21, n. 23, v. 1, jan-jun/2015. Disponível em: 
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/cadernoseminal/article/view/14335. 
Acesso em: 7 dez. 2021. 
 
CESÁRIO de Oliveira. A delicadeza poética de Carrascoza 6. Réquiem para Ivan 
Junqueira 12. A obra-prima de Aleksandr Solzhenitsyn 36. [Entrevista]. 2017. 
Disponível em: https://silo.tips/download/a-delicadeza-poetica-de-carrascoza-6-
requiem-para-ivan-junqueira-12-a-obra-prima. Acesso em: agosto 2020. 
 
CONDE, Miguel. A escrita comovida de João Anzanello Carrascoza. Estudos de 
Literatura Brasileira Contemporânea, n. 34, p. 223-232. Brasília, jul./dez., 2009. 
Disponível em: http://periodicos.unb.br/index.php/estudos/article/view/9643. Acesso 
em: 7 dez. 2021. 
 
COUTINHO, Eduardo. Literatura Comparada na América Latina: ensaios. Rio de 
Janeiro: EDUERJ, 2003.  
 
DOMINGUES, Suélen. Os Lusíadas. Todo Estudo. Disponível em: 
https://www.todoestudo.com.br/literatura/os-lusiadas. Acesso em: 7 dez. 2021. 

http://rascunho.com.br/miudezas-
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/cadernoseminal/article/view/14335
https://silo.tips/download/a-delicadeza-poetica-de-carrascoza-6-requiem-para-ivan-junqueira-12-a-obra-prima
https://silo.tips/download/a-delicadeza-poetica-de-carrascoza-6-requiem-para-ivan-junqueira-12-a-obra-prima
http://periodicos.unb.br/index.php/estudos/article/view/9643


137 
 

 
DRUMMOND, Carlos. As impurezas do branco. São Paulo: Companhia das Letras, 
2012. 
 
ELIOT, T. S. Ensaios. Tradução e notas de Ivan Junqueira. São Paulo: Arte Editora, 
1989. 
 
ELIOT, T. S. Obra completa - poesia. Tradução, introdução e notas de Ivan 
Junqueira. v. 1. São Paulo: Arx, 2004. 
 
EHRENBERG, A. O Cérebro Social: quimera epistemológica e verdade sociológica. 
Revista Periferia, Rio de Janeiro, v. 1, n. 2, 2009. Disponível em: https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/periferia/article/view/3433. Acesso em: 7 dez. 2021. 
 
FAULKNER, William. Enquanto Agonizo. Tradução Hélio Pólvora. São Paulo: LPM, 
2019. 
 
FERNANDES, Pedro. Aquela água toda, de João Anzanello Carrascoza. Blog Letras, 
2018. Disponível em: http://www.blogletras.com/2018/04/aquela-agua-toda-de-joao-
anzanello.html. Acesso em: 7 dez. 2021. 
 
FERRARA, Lucrécia D’Aléssio. Os significados urbanos. São Paulo: EDUSP: 
FAPESP, 2000. 
 
FERRARI, Leonardo. Lavoura Arcaica. Todo Estudo. Disponível em: 
https://www.todoestudo.com.br/literatura/lavoura-arcaica. Acesso em: 5 dez. 2021. 
 
FIORIN, José L. Introdução ao pensamento de Bakhtin. São Paulo: Contexto, 2008. 
 
FRAZÃO, Dilva. Biografia de Homero. ebiografia, 2019. Disponível em:  
https://www.ebiografia.com/homero/. Acesso em: 7 dez. 2021. 
 
FREITAS, Almir. A ausência e suas vozes. Revista Bravo, São Paulo. 22 mar. 2017. 
Disponível em: https://medium.com/revista-bravo/a-aus%C3%Aancia-e-suas-vozes-
bc95be9784cb#:~:text=Os%20temas%20liter%C3%A1rios%20n%C3%A3o%20s%C
3%A3o,outro%2C%20%C2%AA%20sua%20espinha%20dor. Acesso em: 5 dez. 
2021. 
 
GENETTE, Gerard. Palimpsestos: a literatura de segunda mão. Tradução Luciene 
Guimarães e Maria Antônia Ramos Coutinho. Belo Horizonte: FALE/UFMG, 2006. 
 
GENETTE, Gérard. Paratextos editoriais. Tradução Álvaro Faleiros. São Paulo: 
Ateliê Editorial, 2009. 
 
GOMES, Renato Cordeiro. A cidade moderna e suas derivas pós-modernas. Revista 
Semear, Rio de Janeiro, n. 4, 2014. Disponível em: http://www.letras.puc-
rio.br/unidades&nucleos/catedra/revista/4Sem_03.html. Acesso em: 7 dez. 2021. 
 
GRÁCIA-RODRIGUES, Kelcilene; PERON, Eliza da Silva Martins. Para além da 
ausência: a configuração do tempo em Caderno de um ausente, de João Anzanello 

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/periferia/article/view/3433
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/periferia/article/view/3433
http://www.blogletras.com/2018/04/aquela-agua-toda-de-joao-anzanello.html
http://www.blogletras.com/2018/04/aquela-agua-toda-de-joao-anzanello.html
https://www.ebiografia.com/homero/
http://www.letras.puc-rio.br/unidades&nucleos/catedra/revista/4Sem_03.html
http://www.letras.puc-rio.br/unidades&nucleos/catedra/revista/4Sem_03.html


138 
 

Carrascoza. Revista Guavira Letras, n. 26, p. 431-445, jan/abr. 2018. Disponível em: 
http://websensors.net.br/seer/index.php/guavira/article/view/621/506. Acesso em: 7 
dez. 2021. 
 
HELDER, h. As magias – alguns exemplos: poemas mudados para o português. 
Lisboa: Assírio & Alvim, 2010. 
 
IGNÁCIO, Valéria Gomes; OLIVEIRA, Maria Rosa Duarte de. Romance Aos 7 e aos 
40  reivindica o cotidiano e o privado na Captura do Real. Revista língua e literatura, 
v. 16, n. 26, 2014. Disponível em: 
http://revistas.fw.uri.br/index.php/revistalinguaeliteratura/article/view/1269. Acesso 
em: 7 dez. 2021. 
 
JÚNIOR, Osmar. O narrador no romance Aos 7 aos 40, de João Anzanello 
Carrazcosa. Revell, v. 1, n. 15, 2017. Disponível em:  
https://periodicosonline.uems.br/index.php/REV/article/view/1508. Acesso em: 7 dez. 
2021. 
 
KIBEDI-VARGA, Áron. Le Constants du Poème. Paris: Picard, 1977. 
 
KRISTEVA, Julia. Introdução à Semanálise. Tradução Lúcia Helena França Ferraz. 
São Paulo: Perspectiva, 2005. 
 
KRISTEVA, Julia. A palavra, o diálogo e o romance. In: KRISTEVA, J. Introdução à 
semanálise. Tradução Lúcia Helena França Ferraz. 3. ed. revista e aumentada. São 
Paulo: Perspectiva, 2012. 
 
LISPECTOR, Clarice. Felicidade Clandestina. São Paulo: José Olympio, 1971. 
 
LYRA, Sérgio. Resenha crítica sobre Hotel Solidão; contos de João Carrascoza.1994. 
A Tarde, Salvador, Coluna “Crítica & Ideias”, 21 nov. 94, Disponível em: 
http://www.linguagens.ufba.br/leitura-critica.html. Acesso em: 8 dez. 2021. 
 
MAINGUENEAU, D. Gênese dos discursos. Tradução Sírio Possenti. São Paulo: 
Parábola Editorial, 2005. 
 
MARSON, Cíntia. Entre vozes e visões: a emancipação do leitor em Aos 7 e aos 40, 
de João Anzanello Carrazcosa. Revista Crioula, n. 25, 2020. Disponível em: 
https://www.revistas.usp.br/crioula/article/view/169373. Acesso em: 7 dez. 2021. 
 
MARTINI, Gabriela. Caderno de um ausente e seu outro, Menina escrevendo com 
pai. 2019. 69f. Dissertação (Mestrado em Literatura e Crítica Literária) – Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: 
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/22616. Acesso em: 5 dez. 2021. 
  
MATTOS, Gabriela. Caminhos da literatura sob o olhar de João Anzanello Carrascoza. 
Estante Virtual Blog. Disponível em: 
https://blog.estantevirtual.com.br/2018/07/23/caminhos-da-literatura-sob-o-olhar-de-
joao-anzanello-carrascoza/. Acesso em: 7 dez. 2021. 
 

http://websensors.net.br/seer/index.php/guavira/article/view/621/506.
http://revistas.fw.uri.br/index.php/revistalinguaeliteratura/issue/view/100
https://periodicosonline.uems.br/index.php/REV/article/view/1508
http://www.linguagens.ufba.br/leitura-critica.html
https://www.revistas.usp.br/crioula/article/view/169373
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/22616
https://blog.estantevirtual.com.br/2018/07/23/caminhos-da-literatura-sob-o-olhar-de-joao-anzanello-carrascoza/
https://blog.estantevirtual.com.br/2018/07/23/caminhos-da-literatura-sob-o-olhar-de-joao-anzanello-carrascoza/


139 
 

MELO NETO, João Cabral de. Morte e vida severina e outros poemas. Rio de 
Janeiro: Alfaguara, 2007. 
 
MINAS, J. G. M. Do fim ao recomeço: um estudo do conto O vaso azul, 
de João Anzanello Carrascoza. 2017. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-
Graduação em Letras do Centro de Ciências Humanas e Naturais, Universidade 
Federal do Espírito Santo, Vitória, 2017. 
 
NASSAR, Raduan. Lavoura arcaica. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 
 
NAVAS, Diana; GALVÂO R. F. Eliane. Memória e Subjetividade em Olho de Vidro de 
meu avô, de Bartolomeu Campos de Queirós, e Aos 7 aos 40, de João Anzanello 
Carrascoza. Miscelânea, São Paulo, v. 22, 2017. Disponível em: 
https://seer.assis.unesp.br/index.php/miscelanea/article/view/1098. Acesso em: 7 
dez. 2021. 
 
NELSON, Maggie. Argonautas. São Paulo: Autêntica, 2017. 
 
NERUDA, Pablo. Ode à cebola. In: NERUDA, Pablo. Antologia Poética. Tradução 
Eliane Zagury. 21. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2010. p. 184-187. 
 
NITRINI, Sandra. Literatura Comparada, Teoria e Crítica. São Paulo: Edusp, 2000. 
 
OLIVAL, Moema. O vaso azul: os desvãos da terceira margem. In: OLIVAL, Moema.  

Espaço da crítica III: desdobramentos. Colaborador: Instituto Goiano do Livro. 
Goiânia: UFG, 2009. 
 
OLIVEIRA, Bruno. O volume da ausência: sujeito, diálogo e morte em João 
Anzanello Carrascoza.  2020. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação 
em Estudos da Linguagem, Universidade Federal de Goiás, Catalão, 2020. Disponível 
em: https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/10381. Acesso em: 7 dez. 2021. 

 
OLIVEIRA, Maria Rosa Duarte de. Da imaterialidade na narrativa contemporânea. In: 
OLIVEIRA, M. R. D.;  PALO, M. J. (org). Impasses do narrador e da narrativa na 
contemporaneidade. São Paulo: EDUC, 2016, p. 57-90.  
 
ORLANDI, Puccinelli. As formas do silêncio: no movimento dos sentidos. Campinas: 
UNICAMP, 2007. 
 
PAES, Larriss. T. S Eliot e Roberto Piva: Considerações acerca da Tradição e a 
poética de Paranoia e Piazzas. Homo Literatus, 23 out. 2014. Disponível em: 
https://homoliteratus.com/t-s-eliot-e-roberto-piva-consideracoes-acerca-da-tradicao-
e-poetica-de-paranoia-e-piazzas/. Acesso em: 7 dez. 2021. 
 
PEREIRA, Rogério. Paiol Literário. João Anzanello Carrascoza. Revista Rascunho. 
30 set. 2013. http://rascunho.com.br/joao-anzanello- carrascoza/. Acesso em: 5 dez 
2021. 
 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFES_5a18b901ddff029d94b6209ca21298b5
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFES_5a18b901ddff029d94b6209ca21298b5
https://seer.assis.unesp.br/index.php/miscelanea/article/view/1098
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFG_fe310decf409d78daf9ab7b8d1233113
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFG_fe310decf409d78daf9ab7b8d1233113
https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/10381
https://homoliteratus.com/t-s-eliot-e-roberto-piva-consideracoes-acerca-da-tradicao-e-poetica-de-paranoia-e-piazzas/
https://homoliteratus.com/t-s-eliot-e-roberto-piva-consideracoes-acerca-da-tradicao-e-poetica-de-paranoia-e-piazzas/
http://rascunho.com.br/joao-anzanello-


140 
 

PERLATTO, Fernando. O lirismo da literatura de João Anzanello Carrascoza. Revista 
Escuta, 2018. https://revistaescuta.wordpress.com/2018/03/12/o-lirismo-da-literatura-
de-joao-anzanello-carrascoza/. Acesso em: 7 dez. 2021.  
 
PERNIOLA, Mario. O paradoxo do fragmento. In: PERNIOLA, Mario. Desgostos: 
novas tendências estéticas. Florianópolis: UFSC, 2010. 
 
PERRONE-MOISÉS, Leyla. Texto, crítica e escritura. São Paulo: Martins Fontes, 
2005. 
 
PERRONE-MOISÉS, Leyla. Mutações de Literatura no Século XXI. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2016. 
 
QUEIRÓS, B. C. de. O olho de vidro do meu avô. São Paulo: Moderna, 2004. 
 
QUEIRÓS, B. C. de. Vermelho amargo. São Paulo: Global, 2011. 
 
QUINTANA, Mario. Preparativos de viagem. São Paulo: Globo, 2013. 
 
REIS, Carlos. O conhecimento da literatura: Introdução aos estudos literários. 
Coimbra: Almedia, 2001. 
 
RIBEIRO, Gleyce; Barbosa, Vanessa; França, Thyago. Análise dos contos Da 
próxima vez e Só uma corrida, de João Anzanello Carrascoza. Posse: 
Universidade Federal de Goiás, 2015.  
 
RIMBAUD, Arthur. Antologia do esquecimento. Tradução Mário Cesariny. São 
Paulo: Estúdios Cor, 1972  
 
RUFFATTO, Luiz. [Orelha do livro]. In: CARRASCOZA, João Anzanello. Duas tardes. 
Rio de Janeiro: Boitempo, 2002. 
 
SANTIAGO, Silviano. Nas malhas da letra. São Paulo: Companhia das letras, 1989. 
 
SANTOS, Marcio Renato dos. A dor e a delícia de vagar pelo mundo. Gazeta do 
Povo, Caderno G, 3 jul. 2010. Disponível em: 
https://www.gazetadopovo.com.br/caderno-g/a-dor-e-a-delicia-de-vagar-pelo-mundo-
2eac4q36o0rmmwl5t8kyjb70u/. Acesso em: 5 dez. 2021. 
 
SCHOLLHAMER, Karl Eric. Ficção brasileira contemporânea. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2009. 
 
SCORSOLINI-COMIN, F.; SANTOS, M. A. Bakhtin e os processos de 
desenvolvimento humano: Um diálogo de, no mínimo, duas vozes. Revista Brasileira 
de Crescimento e Desenvolvimento Humano, v. 20, n. 3, São Paulo, 2010. p. 805-
817. Disponível em: 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
12822010000300009. Acesso em: 5 dez. 2021. 
 

https://www.gazetadopovo.com.br/caderno-g/a-dor-e-a-delicia-de-vagar-pelo-mundo-2eac4q36o0rmmwl5t8kyjb70u/
https://www.gazetadopovo.com.br/caderno-g/a-dor-e-a-delicia-de-vagar-pelo-mundo-2eac4q36o0rmmwl5t8kyjb70u/
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-12822010000300009
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-12822010000300009


141 
 

SENNETT, Richard. O declínio do homem público: as tiranias da intimidade. 
Tradução Lygia Araújo Watanabe. São Paulo: Companhia das Letras, 1974. 
 
SILVA, Dinair de Fonte. Silêncio que transborda: a prosa de João Anzanello 
Carrascoza. Revista Fórum de Literatura Brasileira Contemporânea, v. 10, n. 20, 
2003. Disponível em: https://revistas.ufrj.br/index.php/flbc/article/view/22855. Acesso 
em: 7 dez. 2021.  
 
SILVA, José Pereira. Estudos Bakhtinianos sobre Dialogismo. Linguagem em 
Revista, v. 11, n. 21. Niterói, 2016. Disponível em: 
http://www.filologia.org.br/linguagememrevista/21/04.pdf. Acesso em: 7 dez. 2021. 
 
SILVA, A. R. da.; ARAUJO, A.; BORBA, C. de; BENTZ, I. M.; OLIVEIRA, L.TELLES, 
M.; NAKAGAWA, R. M. Semiótica crítica: fundamentos epistemológicos e percursos 
da pesquisa. In: MACHADO, I., FERREIRA, G. M., SILVA, A. R. da., NAKAGAWA, R. 
M. Problema semiótico em pesquisas de comunicação e cultura. Salvador: 
EDUFBA, 2016.  
 
SIPRIANO, Benedita; GONÇALVES, João. O conceito de vozes sociais na teoria 
bakhtiniana. Revista Periódicos Científicos. v. 5, n. 1, 2017. Disponível em: 
https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/revdia/article/view/5084. Acesso 
em: 7 dez. 2021. 
 
SÜSSEKIND, Flora. Literatura e vida literária: polêmicas, diários e retratos. Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2007. 
 
TOLSTÓI, Liev. Fábulas. São Paulo: Cia das letrinhas, 2009. 
 
TSU, Lao. Tao Te Ching. Tradutor Mestre Wu Jyn Cherng. São Paulo: Vintage 
Books, 1972. 
 
VIDA SIMPLES. Onde a escrita nasce. Revista Vida Simples, São Paulo. 22 fev. 
2020. Disponível em: https://vidasimples.co/ser/onde-a-escrita-nasce/. Acesso em: 5 
dez. 2021. 
 
VIEIRA, Ednéia Mirante. Espaço e Subjetividade no romance Aos 7 e aos 40, de 
João Anzanello Carrascoza. 2018. Dissertação (Mestrado) – Programa de Estudos 
Literários, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. 2018. Disponível 
em: https://repositorio.unesp.br/handle/11449/154374. Acesso em: 7 dez. 2021. 
 
ZUMTHOR, Paul. Performance, recepção, leitura. Tradução Jerusa Pires Ferreira e 
Suely Fenerich. São Paulo: Cosac Naify, 2007. 
 
ZUMTHOR, Paul. A potência do pensamento. Ensaios e conferências. Tradução 
António Guerreiro. Belo Horizonte: Autêntica, 2015. 
 
 

http://www.filologia.org.br/linguagememrevista/21/04.pdf
https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/revdia/article/view/5084
https://vidasimples.co/ser/onde-a-escrita-nasce/
http://www.unesp.br/
https://repositorio.unesp.br/handle/11449/154374


142 
 

APÊNDICE – Breve entrevista com o autor João Anzanello Carrascoza 

 

1. Como você, Carrascoza, vê o papel da intertextualidade em seu projeto 

autoral? 

Penso que a intertextualidade está presente em minha produção literária como forma 

de homenagear textos que me são caros. E também, às vezes, me antepor a eles, por 

meio de um narrador que nem sempre está de acordo com o que cita implicitamente, 

mas, ao escolher este ou aquele enunciado de uma obra clássica, reconhece a sua 

relevância, influente na minha forma de pensar e sentir.  

 

2. Sabendo que, desde a primeira página de Conto para uma só voz, nós, 

leitores, somos envolvidos por uma voz majestosa de um narrador épico e pela 

citação de grandes nomes da literatura universal, e com eles levados pelo 

caminho de uma tradição, qual a importância desse recorte da tradição para sua 

obra? 

A ideia, ao iniciar esse “conto”, surgiu quando eu estava numa residência literária na 

Índia. A presença dos “deuses” da tradição hindu despertou em mim seus correlatos 

gregos, que sempre me fascinaram. E, ao mesmo tempo, os lugares por onde passei 

ali respiravam o cotidiano humano, menor, mas igualmente anunciador dos dramas 

latentes, das mortes precoces, dos temas que são, enfim, os mais inquietantes da 

nossa existência. Assim, busquei, nessa história, contar como seria para um homem 

o dia subsequente ao do enterro de seu filho menino – uma tragédia para ele, mas 

não para o mundo; um fato profano, e, justamente por isso, capaz de desafiar o 

sagrado.     

 

3. Quando vejo a obra Conto para uma só voz do ponto de vista gramatical, me 

pergunto qual o papel dos parênteses para essa obra – haja vista que eles têm 

papel de destaque, mais do que as vírgulas. Seria um modo de ditar o ritmo para 

a obra? 

Os parênteses me soaram o tempo todo da escrita não como digressões nem 

comentários em voz baixa e, sim, como adendos, acréscimos e aditivos à narrativa de 

superfície, por serem fundamentais na abordagem da perda, mas de forma que não 

interrompessem o fluxo dos acontecimentos expressos. Operaram como certas raízes 
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que, embora subterrâneas, ocasionalmente rasgam a terra e se mostram a nossa 

vista. 

 

4. Percebo diálogos intratextuais em alguns trechos de Conto para uma só voz, 

uns mais explícitos outros menos. Para você, essa intratextualidade seria 

proposital?  E pergunto, ainda, qual seria o papel dessa intratextualidade no seu 

projeto autoral? 

A intratextualidade tem, a meu ver, função significativa no desdobramento da trama, 

uma vez que vai ratificando, de forma isotópica, elementos da história que fazem o 

circuito ficcional girar, ensejando um microcosmo. Os trechos intratextuais se 

conectam como planetas e satélites num sistema em que o enredo é o sol. 

 

5. Sabendo que em Conto para uma só voz você traz elementos estilísticos, 

como a metaficção, a memória, a autoficção, a intertextualidade e a 

intratextualidade, o que nós, leitores, podemos esperar de suas próximas obras, 

haja vista que esses elementos operam como marca do seu projeto autoral?  

Espero continuar explorando esses elementos, que constituem já alguns de meus 

traços estilísticos, mas tentando aprimorá-los como exigência das histórias vindouras, 

que pedirão certamente o investimento em outros procedimentos textuais. 

 

 

 

 


