
Tal qual a leitura do mundo...  
Gisele Centenaro  
  
O mais fácil, direto e esclarecedor seria dizer: escritor de mão-cheia. Mas essas palavras não 
bastam para definir, profissionalmente, João Anzanello Carrascoza, que, aos 42 anos, não se 
contenta com a loucura do dia-a-dia vivido na área de criação de uma agência como a J.W. 
Thompson, uma das maiores do País, optando por agregar à sua carga de trabalho as aulas de 
redação publicitária na ECA (USP), onde recebeu o doutoramento que deu origem ao seu mais 
recente livro, prefaciado por Washington Olivetto e recomendado não apenas para quem trabalha 
no setor, mas a todos aqueles que têm paixão pela escrita. 
 
Paixão que, no caso dele, também se manifesta na autoria de obras em prosa e em poesia, 
englobando, além dos poemas, romances e contos. Sim, Carrascoza encontra tempo para ser feliz 
unindo propaganda e literatura, seja exteriorizando seu talento criativo nos espaços comerciais 
dos veículos de comunicação, nas páginas de um livro, ou ensinando a arte de comunicar com 
razão e sensibilidade. 
 
Nesta entrevista, o redator partilha conosco sua perspicaz visão do universo das letras fadadas a 
estimular o consumo, contribuindo para que a leitura que fazemos do mundo contemporâneo não 
se prenda exclusivamente aos limites de nossa própria consciência.  
 
ABOUT – Quando foi que você começou a escrever poemas, contos? Quando, na verdade, 
descobriu que gostava de escrever? 
 
João Anzanello CARRASCOZA – Desde criança sempre me interessei muito por histórias, por 
entender a vivência dos outros, a partilhar as narrativas dos outros. Sou do interior de São 
Paulo... 
 
ABOUT – Onde você nasceu? 
 
CARRASCOZA – Em Cravinhos, que fica perto de Ribeirão Preto. Quando as pessoas nascem em 
lugares pequenos é muito comum procurarem motivações naquilo que as cerca. Nessas cidades 
temos muitas narrativas orais; as pessoas adoram contar histórias, falar da vida delas. Nesse tipo 
de região temos um folclore de "causos" de um mundo que era ainda rural, de suas fazendas de 
café… 
 
ABOUT – Você morava numa fazenda? 
 
CARRASCOZA – Não, no centro. Mas, orbitando a cidade, temos a mitologia de um mundo pré-
urbano, onde se contam muitas histórias. Sempre me encantei ao ouvir essas narrativas e, um 
dia, achei que poderia escrever as minhas. 
 
ABOUT – Na sua casa, alguém já gostava de escrever? 
 
CARRASCOZA – Minha mãe era professora, tinha uma biblioteca muito grande, assim fomos 
desenvolvendo uma cultura familiar. Quando éramos pequenos, eu e meus irmãos ouvíamos meu 
pai contar muitas histórias antes de dormi r. Não eram de ninar, mas sim histórias dele, de sua 
vida, que ele gostava de nos contar. Esse tempo deveria voltar… Éramos três irmãos. Eu tinha 
entre cinco e seis anos. Mas lembro que, quando meu pai começava a contar suas histórias, os 
outros dois dormiam, enquanto eu, fascinado, queria cada vez mais. Evidentemente, no dia 
seguinte eu me divertia recontando a história para outras pessoas, só que inventando novas 
partes e cortando outras. Mais tarde, comecei a escrever e, como acontece com todo adolescente 
que gosta de redigir, de ler, iniciei pelos poemas, por volta dos 16 anos. 
 
 



ABOUT – Você deixava alguém ler os seus poemas? 
 
CARRASCOZA – Era a busca da expressão da minha individualidade, das minhas inquietações... 
Enfim, no começo, não. Mas, depois, passei a partilhar com amigos. Aliás, cheguei até a editar um 
livro de poemas aos 16 anos…Nem existia, na época, a onda da produção independente. O livro 
foi publicado em Ribeirão Preto, um trabalho de poesia marginal, a partir de poemas que fui 
selecionando ao longo do tempo. Um dia, procurei um editor, encomendei a edição e paguei com 
dinheiro que vinha juntando para isso mesmo. (Risos.) Foi ótimo. Logo depois, mudei para São 
Paulo, para estudar publicidade na ECA-USP, acho que com 17 anos. Enquanto estudava, fui 
passando da poesia para a prosa, primeiro curta — os contos —, em seguida os romances juvenis 
e adultos. 
 
ABOUT – Você queria mesmo estudar publicidade? 
 
CARRASCOZA – Queria, sim. Na época, ao prestar atenção nos anúncios e nos comerciais, já 
supunha que estava diante de histórias de 30 segundos, que exigiam criação de personagens, 
enredos… e era o que eu queria fazer. Imaginava que, desse modo, teria a chance de contar 
histórias através de um veículo de comunicação, mas também sabia que, para isso, era necessário 
ter técnica, e estava disposto a aprender. Paralelamente, continuei envolvido com a literatura. E 
assim fui construindo uma carreira publicitária, enquanto continuava dando vazão à minha obra 
literária. Assim que me formei, comecei, imediat amente, a trabalhar. 
 
ABOUT – Que idade você tinha e onde começou a trabalhar? 
 
CARRASCOZA – Tinha 20 anos, na verdade, ainda estava no terceiro ano da faculdade, e fui 
contratado por uma agência que não existe mais, a Dupla Ação. 
 
ABOUT – Como se deu, emocionalmente, essa convivência entre os dois ambientes, de um lado a 
ECA, a propaganda, e do outro o universo literário? Havia muita divergência ideológica entre os 
dois mundos, entre os amigos que você foi conquistando em cada um deles? 
 
CARRASCOZA – Como todos sabem, a ECA era ideologicamente de esquerda, um reduto do 
movimento Liberdade e Luta — o Libelu. Tínhamos muitas assembléias, muita movimentação. 
Vivíamos num ambiente inquietante entre os estudantes de comunicação e, claro, não 
deixávamos de ser, de certo modo, estigmatizados pelo pessoal do jornalismo, pelos estudantes 
de cinema… Na relação com as turmas de propaganda, todo esse povo acaba manifestando aquela 
idéia de que somente eles estavam, de fato, fazendo alguma coisa interessante, principalmente 
no campo político… 
 
ABOUT – Essas relações chegaram a incomodar você? 
 
CARRASCOZA – Não, porque logo comecei a entender que a técnica que se usava na propaganda 
poderia ser empregada também no jornalismo, para outras formas de discurso. Não eram, 
portanto, específicas da publicidade, tanto que esse é o tema de um dos meus livros, Redação 
Publicitária – Estudos sobre a retórica do consumo. A propaganda, num determinado momento, 
passou a adotar técnicas e procedimentos da retórica grega. Ela soube fazer sua parte. 
 
ABOUT – Você nunca se sentiu podado ao trabalhar sob as orientações prescritas em um briefing, 
considerando a liberdade que tem quando está em meio a uma criação literária, que não se 
sujeita a regras? 
 
CARRASCOZA – Esta é uma questão maior sobre a arte de encomenda. Se você recebe um 
trabalho como encomenda, como acontece na publicidade, ele sempre exigirá que você se encaixe 
em determinados parâmetros do projeto que o cliente lhe pediu para seguir. A necessidade dessa 
adaptação é óbvia. Afinal, não se trata de um vôo livre, mas sim teleguiado: você tem definido 



um lugar para chegar, tem seus limites; entretanto, dentro daqueles limites, você pode fazer o 
que quiser. 
 
Na criação literária, o projeto inicial é seu, contudo você também se impõe limites, à medida que 
o processo criativo vai se dando. O que eu quero narrar? Para quem quero narrar? São águas que, 
de certa maneira, se misturam, embora o texto literário seja uma expressão individual, por 
intermédio da qual você exterioriza algo que tem vontade de dizer aos seus contemporâneos. 
 
ABOUT – Você não acha que esse "eu", essa expressão individual, também está contido numa 
criação publicitária, ainda que o profissional trabalhe dentro dos limites de um briefing? E não 
seria justamente a carga expressiva desse "eu" a marca indelével de grandes talentos da 
propaganda, a diferença entre o bom e o excepcional?  
 
CARRASCOZA – O resultado não deixa de revelar segredos dessa individualidade, sim, mesmo 
porque, ainda que navegando entre duas margens, o profissional deve usar ao máximo a sua 
criatividade. Como sempre digo, você pode usar o melhor de você ao trafegar dentro de 
determinado espaço, ou você pode dar de si o pior. No caso da publicidade, ainda vale ressaltar 
que temos os meios de comunicação como  amplificadores, ou seja, mesmo que você esteja 
servindo a um intento traçado por um anunciante, pode fazê-lo transmitindo aos semelhantes 
uma mensagem essencialmente boa. O seu ponto de partida não deve ser algo antiético, triste, 
depressivo, debochado; mas pode ser uma idéia bonita, lírica, poética, fraterna. É aí que você 
está colocando o seu "eu". 
 
ABOUT – Você tenta passar para os seus alunos um pouco dessa experiência que, em síntese, 
eleva a auto-estima da classe publicitária? Afinal, sob essa perspectiva, seja no jornalismo, seja 
no teatro, no cinema ou na propaganda, todo transmissor de idéias está apto a levar algo de bom 
para as pessoas. 
 
CARRASCOZA – É justamente assim que penso. A primeira coisa que digo aos alunos, ao iniciar 
meu trabalho com uma nova turma (dou aula na ECA para estudantes de terceiro e quarto anos), 
é: "quem quer se tornar um publicitário tem de entender de gente". Nessa etapa do aprendizado, 
eles já aprenderam o básico e é chegado o momento de treinar, para valer, a redação. Todavia, 
antes de mais nada, você tem de entender de ser humano, do outro. O conhecimento técnico é 
uma necessidade posterior, apesar de toda sua importância e de servir como atributo 
diferenciador entre profissionais mais e menos preparados para realizar um trabalho. 
 
Faço esse alerta sobre o ferramental porque não há como ser prático sem lançar mão dele. No 
meu caso, por exemplo, ensino redação publicitária, uma tarefa instrumental que capacita os 
futuros profissionais. Isso não significa, porém, que um dia eles não possam vir a aprender 
técnicas de redação com outros colegas, aliás, é o que normalmente acontece no dia-a-dia de 
uma agência. É fundamental, entretanto, adquirir essa base mínima associada ao conhecer 
pessoas, o humano, o outro, ao entender que não devemos fazer publicidade para publicitários, 
mas, sim, para pessoas comuns, para os consumidores em seus diversos perfis. 
 
ABOUT – Você decidiu escrever os livros didáticos — embora não seja este o único caráter dos 
seus três livros voltados ao setor — para auxiliá-lo nessa missão perante os alunos? Como eles 
surgiram? 
 
CARRASCOZA – À medida que você está dando aula, é natural que guarde elementos, compile 
materiais, sempre buscando um caminho que lhe permita colaborar com a sistematização do 
conhecimento. Pesquisando, você verá que nossa bibliografia sempre foi muito restrita nessa 
área. 
 
 
 



ABOUT – Você começou a dar aulas logo depois que se formou? 
 
CARRASCOZA – Não. Primeiramente, trabalhei cinco anos em agência de propaganda. Aos 27 
anos integrei-me à USP, na ECA, onde tive a honra de substituir o profissional e professor Luis 
Celso de Piratininga, de quem fui aluno. 
 
ABOUT – O Pira ainda dá aulas na ECA? 
 
CARRASCOZA – Não. Ele se aposentou, embora esteja na universidade, de vez em quando, para 
alguma tarefa especial. Fui aluno dele e, durante um período de seu afastamento, ele mesmo me 
convidou para substituí-lo. Um ano e meio depois, surgiu a oportunidade para eu ocupar uma 
vaga de assistente de um professor da área de redação: Roberto Duailibi. Fui assistente dele 
durante um ano. Quando ele deixou a USP, prestei concurso e assumi a disciplina. 
 
ABOUT – Você chegou a trabalhar na Adag, com o Pira? 
 
CARRASCOZA – Sim. Na Adag, na Young & Rubicam, na antiga MPM — comecei estagiando na 
MPM Ribeirão Preto. Trabalhei também na CBP, do Armando Sant’Ana. Na JWT estou há três anos. 
Nunca fiquei um mês fora de uma agência de propaganda, aliás, nunca fiquei desempregado 
(risos). São 22 anos de agência e 15 como professor universitário. 
 
ABOUT – Voltando à carência de bibliografia... 
 
CARRASCOZA – Então, pensei: como posso contribuir? Como poderia dar uma luz na construção 
desse trilho pelo qual os alunos precisavam deslizar? Aproveitei para o mestrado, então, para 
publicar meu primeiro livro, A evolução do texto publicitário, focado na questão da rede 
semântica. Também publiquei vários artigos em revistas acadêmicas, em jornais, em publicações 
do meio. Na seqüência, lancei o Redação publicitária e, agora, o Razão e sensibilidade no texto 
publicitário. 
 
Sempre me incomodou muito a distância que eu observava entre a academia e o mercado 
profissional… 
 
ABOUT – …que ainda existe. 
 
CARRASCOZA – Exatamente, mas esse buraco não deveria existir. Creio que em determinadas 
áreas essa distância já diminuiu. Por exemplo, hoje as empresas querem muito contratar 
profissionais formados em administração, em economia, pela FGV, pelo Ibmec, enfim… A 
academia vem dando sua contribuição ao mercado, principalmente com os cursos de pós-
graduação, strictu sensu, que possibilitam o avanço do conhecimento, com projetos de pesquisa. 
Conseqüentemente, ela passa a ser cada vez mais respeitada, no Brasil, pelo mercado, pelo 
empresariado. 
 
ABOUT – Mas ainda deixa a desejar em projetos de pesquisa, em se tratando das áreas de 
comunicação e, até mesmo, literárias…  
 
CARRASCOZA – Aí é que está o problema. Essa ponte também deve ser reerguida. Por isso estou 
muito satisfeito com a publicação deste terceiro livro, fruto de uma tese de doutorado. 
 
ABOUT – Então você também já é doutor? 
  
CARRASCOZA – Defendi tese em dezembro passado, mas somente publicamos o livro este ano 
porque julguei importante fazer algumas alterações, que tornassem a leitura menos pesada; 
embora siga com a obra sua bibliografia completa. Portanto, a obra tem a chancela da academia, 
mas também do mercado, na figura do próprio Washington Olivetto, que redigiu o prefácio. 



 
ABOUT – Na prática, como você avalia a nova geração de profissionais que está chegando ao 
mercado? Apesar do acesso à capacitação técnica da qual estamos falando, não há como negar 
que há carência de bons redatores no mercado, principalmente porque os recém-formados 
demonstram cada vez mais dificuldade com a escrita... Como você lida com os alunos que chegam 
ao terceiro ano sem saber escrever uma simples carta?  
 
CARRASCOZA – Toda época tem suas dificuldades. Creio que os jovens também estão 
enfrentando uma barra dura, eles vêm sendo muito cobrados, a dinâmica do mercado como um 
todo está mais complexa. Por outro lado, a profissão de publicitário, nos dias de hoje, é muito 
bem reconhecida, tem consistência.  
 
Posso afirmar que os alunos que passam pelas minhas mãos na USP são especiais, começando 
pelo fato de que saíram vitoriosos após prestarem o vestibular mais difícil do País. Eles já chegam 
lá, sim, sabendo escrever. Este é um dos traços culturais que os distinguem.  
 
ABOUT – De qualquer modo, não são em todas as faculdades da USP que os alunos apresentam 
esse perfil. Além disso, há um problema de base educacional no Brasil. E, ainda, há profissionais 
talentosíssimos na ativa que não têm, digamos, paixão pela gramática. Na sua opinião, como 
profissional, mestre e doutor, é essencial para um redator publicitário saber escrever 
corretamente, ou estamos falando de um atributo secundário? 
 
CARRASCOZA – (Risos.) Tem de saber escrever. Na verdade, independentemente do cargo que 
um profissional ocupa no nosso mercado, ele tem de dominar a linguagem se quer pensar a 
comunicação sob todos os horizontes. 
 
ABOUT – A escrita ainda é, portanto, na sua opinião, um elemento classific ador em termos de 
capacitação profissional?  
 
CARRASCOZA – Sim. Sem ela, você não consegue nem mesmo armar um relatório decente, 
elaborar um planejamento, que dirá, então, criar um anúncio ou um roteiro. Para esclarecer 
melhor esse ponto, basta lembrarmos que Abraham Lincoln dizia mais ou menos assim: "Se você 
me pedir um discurso de meia hora, escrevo já. Mas se você me pedir um discurso de dois 
minutos, vou precisar de dois dias para pensar...". Além disso, até mesmo para subverter as 
regras, você precisa conhecê-las. 
 
ABOUT – Até que grau você acha que um publicitário tem licença poética para subverter as 
normas gramaticais?  
 
CARRASCOZA – Acho que essa licença poética é permitida em propaganda no mesmo grau em 
que é aceita em outros gêneros de expressão cultural. Num programa de humor, você terá 
jargões, coloquialismos, que surgem do inesperado, são bem-aceitos e introjetados como força de 
expressão. Veja, a língua é dinâmica, é importante que ela se movimente. Existe um limite, claro, 
mas creio que ele está associado ao fato de você, de repente, estar prestando um desserviço à 
comunidade, aos seus contemporâneos. Não é também preciso atentar para as inúmeras 
discordâncias cultuadas entre os próprios gramáticos. Em um anúncio da Ford, por exemplo, 
criado pela JWT, temos a frase "encarando de frente". (Risos.) É um pleonasmo, dirão alguns, 
enquanto um gramático vai dizer simplesmente que não dá para encarar sem ser de frente. 
Enfim, depende de como a subversão é aplicada e com qual finalidade. Você, invariavelmente, 
acaba tendo opiniões diferentes sobre um mesmo desvio de linguagem. 
 
ABOUT – Complementando nossas reflexões, o profissional que precisa saber escrever também 
precisa, portanto, ler de tudo um pouco, certo? 
 



CARRASCOZA – É claro. Um publicitário não pode se furtar à leitura, visto que trabalha com 
públicos diferentes em seus jobs, sendo a leitura um dos mecanismos para adquirir conhecimento 
sobre o outro. Justamente por isso, ele não deve ter preconceito na escolha de gêneros, deve ficar 
muito à vontade para encarar desde um livro de contos, um romance, poemas até uma G 
Magazine, uma Capricho, um jornal sensacionalista… 
 
ABOUT – Talvez o maior problema não esteja associado, hoje em dia, ao preconceito, mas sim à 
falta de tempo. O que você prescreve para seus alunos, em relação ao tempo gasto com a leitura, 
o teatro, a TV, o cinema, a internet etc., considerando que vivemos num mundo alucinante, no 
qual as informações vão e vêm em fragmentos de minutos, transbordando nas mesas de 
escritórios ou nos lares? 
 
CARRASCOZA – Cada um faz a edição da sua própria vida. (Risos.) O que você coloca como 
significante, como importante, como relevante, vai formar seu ser, assim como aquilo que você 
vai comunicar aos outros e com os outros. A leitura para mim é básica. A leitura destes lugares 
todos. Tal qual a leitura do mundo — quando você olha alguém, alguma coisa ou uma situação, 
são páginas que viram à sua frente. E tem mais: ou você sabe interpretar, ou não sabe. Para ter 
uma base sólida cultural, pense: você deixou fluir a sua sensibilidade, você está construído como 
ser… Como estão as pessoas por aí? A maioria esfacelada… 
 
ABOUT – Acho que já estamos falando sobre razão e sensibilidade, tema de seu último livro. Em 
meio a esse redemoinho, aos "eus" esfacelados, e recordando teorias freudianas, somos todos 
neuróticos, com uma caixinha de reprimido repleta de complexos, fantasias e carências. Carências 
que tentamos satisfazer, muitas vezes, cedendo aos impulsos diante de um anúncio ou de um 
comercial. Quando podemos dizer, então, que a propaganda está boa à orientação da razão, se 
ela mexe, o tempo todo, com a sensibilidade das pessoas? 
 
CARRASCOZA – São colunas do ser humano. Ainda assim, em certas situações você precisa tocar 
a razão das pessoas, tem de ser uma coisa mental, pois você está trabalhando num quadrante 
que liga a informação, a vantagem...  
  
ABOUT – Reformulando a pergunta: quando, de fato, a propaganda toca a razão de um ser 
humano, e não o seu emocional, se somos todos neuróticos? 
 
CARRASCOZA – Você está usando de argumentos racionais lógicos para de alguma forma tocar a 
razão de um ser humano. É evidente que quando você está tocando a razão, como a própria 
teoria freudiana prega, você também está tentando convencer alguém a adquirir algo que lhe 
falta, a preencher uma carência emocional. A arte também tenta fazer isso. Nós mesmos, os 
artistas, estamos sempre sublimando algo que não conseguimos realizar. As pessoas já têm essas 
necessidades. Agora, a propaganda não cria essa carência. As pessoas já têm suas necessidades, 
suas carências... Ocorre que, quando você conta uma história, muitas vezes ela não tem nada a 
ver com o produto nela destacado. Temos ali um não-dito, então, você está recorrendo a um 
apelo emocional... 
 
Mas eu também não creio que as pessoas sejam tão ingênuas… 
 
ABOUT – Em certas camadas sociais, de fato, a ingenuidade não tem razão de ser, entretanto… 
 
CARRASCOZA – Pois é, há quem estude esses temas, e é justamente porque a propaganda não é 
uma simples brincadeirinha, apesar de alguns se considerarem imunes a ela ou de posse de 
antídotos, que ela produz seu efeito. Dito pelo Jorge Luis Borges, "algo que é insinuado é mais 
forte do que algo explicitado". 
 



ABOUT – Aproveitando seu raciocínio, tornou-se mais fácil, nos dias de hoje, convencer um 
anunciante de que nem todas as informações de um briefing precisam ser explicitadas numa peça 
de comunicação?  
 
CARRASCOZA – O anunciante é sempre mais cerebral. É natural que ele tenha medo de não 
passar a informação que gostaria que chegasse claramente ao consumidor.  
 
ABOUT – O anunciante é mais razão do que sensibilidade? 
 
CARRASCOZA – Não. Nesse contexto, acredito que o correto é dizer que ele é mais conservador. 
Entretanto, existem produtos que são dionisíacos, que precisam puxar mais, em sua comunicação, 
para o lado emocional, pois já não requerem mais que se diga para que eles servem, e nem 
mesmo possuem uma vantagem tangível. Nesses casos, a propaganda deve trabalhar, portanto, 
com a emoção. São os anúncios que contam histórias para fazer os consumidores imergirem 
naquele formato estilizado pela propaganda, retirado da arte literária, geralmente um conto, uma 
crônica ou um poema. E lá estará o logotipo, claro, porque o anúncio é uma interação entre texto 
e visual, fechando o circuito da comunic ação total. 
 
Essa compreensão do anunciante, depende de seu grau de maturidade. Todavia, se a publicidade 
decolou no Brasil em termos de qualidade e criatividade, isto não se deve apenas aos criadores, 
mas também aos profissionais anunciantes que tiveram a ousadia de aprovar esse trabalho. 
 
ABOUT – Como anda sua produção literária fora da propaganda? 
 
CARRASCOZA – Tenho três livros de contos adultos já publicados: Hotel solidão; O vaso azul, 
premiado pela Rádio France, em Paris, no concurso Guimarães Rosa; e Duas tardes, finalista no 
Jabuti, no ano passado. Tenho também romances para públicos mais jovens, alguns editados pela 
Ática e pela Melhoramentos, além de livros para as crianças na faixa de 9 e 10 anos. Ao todo já 
são 15 livros editados. 
 
ABOUT – Como você arruma tempo? 
 
CARRASCOZA – Estou na estrada há algum tempo. (Risos.) E tenho uma boa disciplina. Todo dia 
eu escrevo um pouquinho, pela manhã, antes de vir para a agência. Além disso, vou dar aula na 
ECA duas vezes por semana, uma turma à noite e outra pela manhã. 
 
ABOUT – E você pretende continuar dando aulas? 
 
CARRASCOZA – Sim, depois do doutorado vem o envolvimento com a pós-graduação. E, para 
falar a verdade, gosto muito de trabalhar com a molecada. 
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