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RESUMO 

 

A proximidade entre Brasília e Goiânia é um fator que incentiva o grande trânsito entre as 

duas cidades, em especial de jovens que saem de uma para cursar o ensino superior ou 

trabalhar na outra. Esse fluxo favoreceu o nascimento de grupos de caroneiros que 

posteriormente se organizaram em uma comunidade de caronas que funciona em duas grandes 

redes sociais, Orkut e Facebook. Hoje, a comunidade é formada por centenas de pessoas que 

percorrem esse trajeto frequentemente, e que serviram de universo de pesquisa para este 

trabalho. O livro De carona com histórias é resultado da observação participante desse 

processo. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Mudar para Brasília, para mim, foi antes de tudo ato de rebeldia, vontade de ser 

independente, livre, fazer o que “desse na telha”. Mas as coisas não aconteceram como 

planejei. A necessidade de não me subordinar a qualquer autoridade paterna se transformou 

em solidão e saudade. Eu que imaginei uma vida de contos de fadas, me vi numa terra 

estranha, com costumes diferentes daqueles aos quais estava acostumada, onde não sabia nem 

mesmo encontrar endereços, tendo de me virar para arrumar casa, ir ao supermercado e fazer 

o dinheiro durar até o fim do mês. 

Nesse contexto, mal esperava dar sexta-feira para fazer as malas, correr para a 

rodoviária e pegar ônibus interestadual para “minha Goiânia”. Rotina que durou cerca de um 

ano, até um amigo me apresentar uma comunidade do Orkut: Eu vou para GYN BSB de 

carona. Apesar da desconfiança em pegar carona pela internet e da certeza de que se minha 

mãe descobrisse, me mataria, arrisquei. A rotina de fazer malas praticamente toda sexta-feira 

continuou, mas as viagens se tornaram mais confortáveis e menos solitárias.  

Quando finalmente tive coragem de contar para minha mãe sobre meu novo meio de 

transporte, ela ficou extremamente apreensiva, mas hoje ela é a primeira a perguntar: “Já 

conseguiu uma carona para essa semana?”. Ao viajar com pessoas da comunidade entre 

Brasília e Goiânia fiz amigos, aprendi sobre outras culturas, ouvi histórias quase 

inacreditáveis e aprendi, inclusive, a gostar do Planalto Central. Ao fim dessa jornada, 

pareceu justo compartilhar com mais pessoas esse mundo novo que descobri.  

Juntou-se a isso o desejo de criar um produto que fosse mais que “mais um projeto de 

conclusão de curso”. Alguma coisa que reunisse as minhas áreas de interesse na Faculdade de 

Comunicação (FAC), jornalismo literário e design gráfico (pena que não deu para imprimir). 

Um livro para contar histórias que acontecem na estrada entre Brasília e Goiânia me pareceu a 

melhor forma para atender a todas essas intenções.  

A escolha do livro como suporte me deu duas coisas que considerei essenciais no 

desenvolvimento deste projeto, espaço e voz. Cansei-me da disputa por espaço no jornalismo. 

Muitas vezes horas ou dias de apuração têm de ser reduzidos a uma nota porque há um furo 

de reportagem que sairá na mesma edição. Escrever esse livro é uma maneira de ter tanto 

espaço quanto eu quiser. E voz, para mim, é permitir que o texto traga nas entrelinhas um 
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pouquinho do autor. A completa impessoalidade do texto jornalístico, notada principalmente 

no jornalismo diário, sempre foi uma das minhas inquietações quanto à profissão.   

Dedicar-me a um trabalho de apuração e escrita jornalística foi a forma que encontrei 

de me reconciliar com o curso. Grande parte destes cinco anos que estive na Universidade de 

Brasília foi dedicada ao design gráfico, vertente da comunicação social que costuma ser 

ignorada pelos alunos de jornalismo. Provavelmente seria mais cômodo – e fácil – eu 

desenvolver um trabalho que envolvesse a área, mas senti necessidade de me despedir de 

outra forma (apesar de não conseguir desvincular-me totalmente do design. O projeto gráfico 

deste livro já estava pensado antes que a primeira linha fosse escrita). 

Foi o jornalismo literário que me permitiu dar uma segunda chance ao curso, logo é 

justo que ele seja a linha norteadora deste projeto. Cada história ouvida, cada linha escrita, 

cada personagem que aparece foram pensados e escolhidos para mostrar que o jornalismo não 

precisa ser engessado e cheio de fórmulas. 
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2. PROBLEMA DA PESQUISA 

 

É possível produzir jornalismo de forma diferente do que é visto diariamente na 

televisão, rádio, internet e impressos? Essa foi minha maior inquietação durante os cinco anos 

que gastei para concluir o curso de jornalismo. Conheço os caminhos que foram trilhados por 

jornalistas e teóricos para chegar ao modelo atual de redação jornalística, percebo que a cada 

dia que passa as pessoas querem estar informadas sobre tudo da forma mais breve e rápida 

possível. Porém, esse tipo de jornalismo nunca me interessou. 

A minha decisão de cursar comunicação social foi baseada no fascínio pela escrita e 

no interesse pelo ser humano. Com o passar dos semestres, várias dúvidas foram surgindo 

quanto a como encaixar esses anseios na profissão. Existiria no jornalismo alguma vertente 

que valorizasse texto e personagem ou seria necessário criar algo novo? Até que ponto seria 

possível colocar a identidade do autor no texto sem que ele deixasse de ser jornalístico?  

À medida que o fim do curso se aproximou, outra grande preocupação passou a ser 

qual tema eu analisaria. Estava claro para mim que precisaria escolher objeto que me 

interessasse, para evitar perda de foco na pesquisa, e que tivesse um elemento humano forte. 

Foi quando percebi o potencial das histórias que ouvia nas caronas entre Brasília e Goiânia. 

A partir delas era possível analisar o comportamento de pessoas que vivem entre as 

duas cidades e a influência desse fluxo na personalidade do indivíduo. Até que ponto 

deslocar-se constantemente entre duas cidades pode interferir na vida dos viajantes? O que 

muda na vida deles quando saem de suas cidades de origem? Como esse movimento pendular 

entre Brasília e Goiânia afeta relacionamentos e modo de agir? 

A metodologia para o desenvolvimento desse produto também se tornou um problema. 

Como reunir histórias? Quais os critérios para escolha da história que será contada ou não? 

Qual a melhor forma de abordar esses viajantes? Como me posicionar no texto? Como 

apresentar as histórias das quais participei? 

Resumindo, talvez a pergunta mais importante de todo o processo tenha sido: “A 

apuração de um produto em jornalismo literário se diferencia do processo para o jornalismo 

diário, ou a grande diferença entre eles é apenas textual?”. O livro De carona com histórias é 

resultado da reflexão sobre todos esses pontos. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

Saber observar. Essa atitude é extremamente importante no universo da comunicação. 

Cabe ao comunicador chamar a atenção do público para minúcias. Os aspectos macro são 

facilmente observados e comentados por todos, mas muitas vezes são nos detalhes que estão 

informações importantes: o tom de voz hesitante, um padrão comportamental, o sentido por 

trás de uma frase que parece inocente. A percepção de tais pormenores começa da observação 

do próprio dia-a-dia. 

No decorrer das páginas do livro De carona com histórias o leitor vai mergulhar em 

experiências que eu e vários outros que percorrem o trecho da BR-060 entre Brasília e 

Goiânia vivemos. Na maioria dos casos, são histórias leves e corriqueiras, mas que são 

contadas em detalhes por alguém que as observou com cuidado. A partir do que é apresentado 

pelo narrador, o leitor também é capaz de assumir a postura de observador do cotidiano. 

Como jornalista, o maior desafio na criação desse produto foi despertar esse olhar, e 

ver naquilo que já se tornou batido, material que pudesse acrescentar algum conhecimento a 

quem não vive essa realidade e que, ao mesmo tempo, fosse interessante para aqueles que são 

atores dela. 

Também é característica essencial ao comunicador saber se expressar. É pelo texto 

(seja ele escrito ou falado) que o jornalista transmite a mensagem ao público. Logo, explorar a 

narratologia é um passo importante para o crescimento do profissional da comunicação. Foi 

necessário encontrar diferentes tons para contar as várias histórias que se desenvolvem nas 

páginas desse livro, já que cada uma delas têm características próprias. Considero, por isso, 

este produto como uma grande experiência narrativa. 
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4. OBJETIVOS 

 

O principal objetivo do livro De carona com histórias é experimentar. Sair à procura, 

antes de tudo, de um jornalismo que tenha a minha cara. Por isso, além da escolha de um tema 

próximo ao meu cotidiano, também escolhi uma apresentação que favorecesse minha 

identificação com o produto. Foi a partir desses dois aspectos que decidi fazer um livro e 

narrar os fatos sob a ótica do jornalismo literário. 

Experimentar na redação. Poder criar um texto que não obedeça aos padrões do 

jornalismo diário. Onde o lide não seja o requisito mais importante e o leitor possa aproveitar 

uma leitura que seja informativa, mas também leve e prazerosa. 

Por fim, senti a necessidade de divulgar as histórias que tantas vezes ouvi e presenciei 

na estrada entre Brasília e Goiânia para que outras pessoas conheçam um pouco da rotina de 

quem sai de sua cidade para morar em outra que é próxima, mas não o suficiente para ir e vir 

todos os dias. Uma rotina que pode ser divertida, às vezes esgotante, e na maioria das vezes é 

instrutiva, pois permite a troca de experiências e o aprendizado com o outro. 
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5. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Durante a execução desse trabalho, alguns pontos tornaram-se obscuros. Não bastava 

dizer que transitar entre duas cidades, estar em contato com pessoas que têm pensamentos 

divergentes do seu, eram situações capazes de influenciar no modo de pensar de quem passa 

por esta experiência. Percebi tudo isso empiricamente, observando a mim mesma durante 

cinco anos, mas isso não me dava o direito de acreditar que fosse desta forma para outros. Foi 

preciso buscar no cinema e na literatura bases teóricas para explicar esta questão. 

Foi fundamental também aprofundar-me em outros dois pontos. Primeiramente, o 

jornalismo literário como gênero, já que foi minha escolha utilizá-lo na estruturação do livro 

De carona com histórias. Entender os aspectos que por vezes tiram a credibilidade do gênero, 

perceber o que o diferencia dos demais tipos. Além de aprender a fazê-lo.  

Em segundo, estudar técnicas narrativas. Para desenvolver este produto foi preciso 

encontrar-me enquanto narradora de experiências de terceiros e, principalmente, como 

narradora de minhas próprias histórias. Tudo isso sem esquecer que esse livro é uma narrativa 

jornalística, e que, portanto, não pode deixar de incorporar características desse tipo de texto. 

 

5.1. A viagem na literatura e no cinema 

 

A humanidade nasceu nômade
1
. Os homens viajavam de uma região para outra 

buscando, principalmente, climas mais amenos, comida e água. Nesse contexto a estrada 

sempre esteve ligada ao desenvolvimento humano. Já nessa época nasceu a necessidade de 

preservar a memória dessas viagens, possível explicação para o surgimento das pinturas 

rupestres. À medida que a sociedade evoluiu a narração dessas viagens também se 

transformou e passou a integrar setores importantes da cultura, como literatura e cinema.  

                                                 

1
 “O Paleolítico é o mais extenso período da história da humanidade, estendendo-se do surgimento dos primeiros 

hominídeos até 8000 a.C. Durante essa longa fase da História, a baixa temperatura obrigava os grupos de 

hominídeos a viver em cavernas. Sem conhecer a agricultura e a criação de animais, eles se alimentavam da 

caça, da pesca e da coleta de frutos, o que os obrigava a uma vida nômade”. (ARRUDA, J.; PILETTI, N. 2007, 

p. 10.) 
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O primeiro exemplo literário, e talvez o mais marcante, é Odisseia. No poema épico, 

Homero relata o regresso de Ulisses para casa depois de dez anos da Guerra de Troia. A 

viagem do herói dura outros dez anos, nos quais ele tem que enfrentar vários perigos. Como 

está escrito na apresentação, é a história do “herói de mil estratagemas que tanto vagueou, 

depois de ter destruído a acrópole sagrada de Troia, que viu cidades e conheceu costumes de 

tantos homens e que no mar padeceu mil tormentos, quanto lutava pela vida e pelo regresso 

dos seus companheiros”. 

Percebe-se que o ato de viajar e a própria estrada tem grande importância na 

identidade do personagem. As novas experiências proporcionadas pelo contato com outras 

culturas acabam sendo definidoras do caráter do viajante. 

Sendo a estrada algo presente no imaginário humano, é importante ressaltar sua simbologia 

retratada através da literatura, da fotografia e posteriormente, pelo cinema. Vista como viagem 

para além do deslocamento físico do indivíduo, a estrada é o (não) lugar, ou implica o 

momento em que o indivíduo que a percorre parte em busca de uma viagem interna, para 

conhecer a si mesmo, para viver uma jornada interior. É o momento da errância. 

 (ALVARENGA; BOTELHO: 2010, p. 52.) 

Outro grande exemplo da literatura são as aventuras de Dom Quixote. Na obra de 

Miguel de Cervantes, o protagonista vive muitas aventuras em companhia de Sancho Pança, 

fiel amigo e companheiro. A ação ironiza as produções textuais da época, estórias 

romanescas, mas de certa forma é inspirada pelas mesmas, e gira em torno das três incursões 

da dupla por terras de La Mancha, de Aragão e de Catalunha. Nesse exemplo, porém, a maior 

viagem acontece na cabeça do próprio personagem. 

Helena Langrouva, doutora em estudos portugueses, ressalta a importância da viagem 

para a literatura no artigo A ideia de viagem de Homero a Camões. 

A ideia de viagem que subjaz implícita e explicitamente no âmago das viagens literárias está 

profundamente ligada às experiências humanas de fuga, exílio, saudade da pátria e da família, 

regresso à pátria, ao desejo de procurar o desconhecido e à procura de crescimento espiritual; 

está também relacionada com os ritos de passagem que exprimem a necessidade de renovação 

e de regeneração, num tempo e num espaço cíclicos. Entre as ideias mais próximas do modelo 

dos ritos de passagem, nas viagens literárias, as mais relevantes são a aspiração ao 

aperfeiçoamento do conhecimento, através do pensamento e da experiência e o caminho para 

uma nova ordem social e espiritual. (LANGROUVA: 2003, p. 1.) 
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No cinema, a estrada ganhou destaque especial nos road movies (filmes de estrada), 

gênero cinematográfico cuja narrativa se desenvolve durante uma viagem. Nesse caso, o filme 

se desenvolve em função da errância do personagem. Walter Salles destaca que o gênero 

nasceu nos Estados Unidos durante a década de 1950 para retratar a descoberta de novos 

territórios e a expansão de fronteiras. Posteriormente, os filmes de estrada passaram a ter 

outro papel: registrar uma identidade nacional em transformação. A partir desse momento, o 

road movie passa a ter o papel de registrar a transformação interna dos personagens. O que 

importa no desenvolver da narrativa nem sempre é verbalizado, precisa ser sentido pelo 

espectador. 

No filme Pequena Miss Sunshine (Little Miss Sunshine), a família Hoover embarca 

em uma velha Kombi amarela para levar a pequena Olive a um concurso de beleza para 

meninas pré-adolescentes. O pai desenvolveu um método de autoajuda que é um fracasso, o 

filho mais velho fez voto de silêncio, o cunhado é um professor suicida e o avô foi expulso de 

uma casa de repouso por usar heroína.   

Durante três dias eles deixam todas as suas diferenças de lado e se unem para 

atravessar o país a tempo do concurso. A viagem é cheia de problemas, que vão desde o carro 

estragar até a morte do avô, mas eles conseguem chegar a tempo do desfile. Olive (Abigail 

Breslin) não se enquadra no padrão de beleza do concurso, mas a inocência infantil parece 

impedi-la de perceber. Quando apresenta um número de dança provocante, Olive choca os 

organizadores e plateia do evento, porém esse é o momento de redenção da família que se 

junta ao número. O tempo que passaram juntos na velha Kombi os fez descobrir não apenas a 

si mesmos, como aos demais. 

Outro exemplo é o filme brasileiro Central do Brasil. O longa-metragem conta a 

história de Dora (Fernanda Montenegro), cujo trabalho é escrever cartas para analfabetos na 

Central do Brasil. Nos relatos que ela ouve e transcreve, surge um Brasil desconhecido e 

fascinante, um verdadeiro panorama da população migrante, que tenta manter os laços com os 

parentes e o passado. 

Uma das clientes de Dora é Ana (Soia Lira), que vem escrever uma carta com seu 

filho, Josué (Vinícius de Oliveira), que sonha encontrar o pai que nunca conheceu. Na saída 

da estação, Ana é atropelada e Josué fica abandonado. Mesmo a contragosto, Dora acaba 
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acolhendo o menino e envolvendo-se com ele. Termina por levar Josué para o interior do 

nordeste, à procura do pai. 

À medida que vão entrando país adentro, estes dois personagens, tão diferentes, vão se 

aproximando. Começa então uma viagem fascinante ao coração do Brasil, à procura do pai 

desaparecido, jornada profundamente emotiva ao coração de cada um dos personagens do 

filme. Enquanto a professora aposentada expõe na imagem um sinal de amolecimento, 

mostrando ter se tornado melhor como ser humano enquanto retorna para casa, também há 

lágrimas nos olhos do menino órfão reposto por ela à sua origem/família. 

Partindo das reflexões sobre o significado da viagem na literatura e no cinema é 

possível aplicar os mesmos parâmetros a vida real. Pode-se concluir que aquele que viaja 

muito e tem contato com outras culturas consegue pensar melhor sobre o espaço que ocupa e 

o papel que representa na sociedade. Assim, o trânsito é uma forma de amadurecimento 

pessoal. A migração traz como consequência evidente a convivência entre culturas (modo de 

falar, usos, costumes, crenças, religiões diversas) e põe em confronto pessoas, com histórias 

distintas, que passam a integrar uma mesma comunidade. 

 

5.2. Narrador: onde posicioná-lo 

O homem sempre teve necessidade de se comunicar e contar experiências. Ou seja, 

narrar. Narração é o relato de fatos ocorridos, em um certo espaço (ou lugar) e tempo, que 

acontecem com determinados personagens, cuja ação é contada por um narrador. Na definição 

do professor Luiz Gonzaga Motta, narrativa é um “suceder temporal, encaminhado a um 

desfecho” (2005, p.7).   

São elementos da narrativa: 

a) Fato: acontecimento relatado. O conjunto de fatos recebe o nome de enredo, 

trama ou ação; 

b) Personagem: aquele que vive dramas e situações dentro da narrativa; 

c) Ambiente: lugar ou cenário onde ocorre o fato; 

d) Momento: o tempo da ação; 
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A narrativa também pode ser classificada quanto ao posicionamento do narrador. 

Tradicionalmente, ele pode narrar em primeira pessoa – quando o fato é contado por um 

participante, isto é, alguém envolvido nos acontecimentos (chamado narrador-personagem) – 

ou em terceira pessoa – a ação é contada do ponto de vista de quem vê o fato acontecer a sua 

frente, mas não participa dele. O narrador em terceira pessoa pode ser apenas observador, 

nesse caso narra o visível; ou onisciente, aquele que conhece todos os fatos, inclusive o que 

passa na cabeça dos personagens.  

Alguns estudiosos consideram ainda a opção de uma segunda pessoa narrativa, 

proposta a partir das obras do escritor Henry James. A professora Ligia Chiappini apresenta 

em seu livro O foco narrativo (ou A polêmica em torno da ilusão) como funcionaria essa 

segunda pessoa narrativa: o desaparecimento do narrador, disfarçado numa terceira pessoa 

que se confunde com a primeira.  

O ideal, para James, e que passa a ser o ideal para muitos teóricos a partir dele, é a presença 

discreta de um narrador que, por meio do contar e do mostrar equilibrados, possa dar a 

impressão ao leitor de que a história se conta a si própria, de preferência, alojando-se na mente 

de uma personagem que faça o papel de refletor de suas ideias. Uma espécie de centro 

organizador da percepção, que tenha uma rica sensibilidade, uma inteligência penetrante, para 

a expressão da qual têm de ser trabalhados coerentemente os outros elementos da narrativa: da 

linguagem ao ambiente em que se movimentam as personagens. (2002, p. 12) 

Conforme o grau de envolvimento do narrador com os fatos, a narração pode ser 

objetiva ou subjetiva. O processo narrativo objetivo é aquele que apenas informa os fatos, sem 

se deixar envolver emocionalmente com o que está noticiado (impessoal e direto), já no caso 

do processo subjetivo, emoções e sentimentos envolvidos na história são elementos 

importantes (transmitem os efeitos psicológicos que os acontecimentos desencadeiam nos 

personagens). 

Em seu ensaio O narrador, o filósofo alemão Walter Benjamin busca encontrar um 

elemento que seja comum a toda forma narrativa. Defende que “a experiência que passa de 

pessoa a pessoa é a fonte a que recorreram todos os narradores”, mas reforça que poucos são 

aqueles que sabem narrar, pois as pessoas perderam a capacidade de trocar experiências. Para 

ele, entre as narrativas escritas “as melhores são as que menos se distinguem das histórias 

orais contadas pelos inúmeros narradores anônimos”. Benjamin destaca ainda a existência de 

dois tipos de narrador. O velho (exemplificado como o camponês sedentário) e o viajante 
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(representado pelo marinheiro mercador). É, para ele, impossível que exista uma boa narrativa 

sem esses dois elementos fundamentais, tempo e espaço.   

Nesse mesmo texto, ele escreve: “Se a arte da narrativa é hoje rara, a difusão da 

informação é decisivamente responsável por esse declínio”. A razão para isso seria que a 

informação já chega toda explicada ao seu receptor, enquanto a arte de narrar está em evitar 

excesso de explicações. Assim, a narrativa é capaz de gerar espanto e reflexão mesmo que se 

passe muito tempo. Em contrapartida, a informação só tem valor enquanto nova.  

Na medida em que o jornalista consegue integrar os fatos conhecidos e os atores 

sociais em uma trama com sentido, estará servindo mais ao público. A missão do jornalista é 

trazer ao leitor “a melhor versão da verdade possível”, como assinala o jornalista Clóvis Rossi 

na abertura do livro A aventura da reportagem (1990). É através da narrativa que o jornalista 

constrói o sujeito e mantém viva a memória de um fato, como coloca a professora de teoria 

literária Jeanne-Marie Gagnebin: 

Essa importância [da narração para a constituição do sujeito] sempre foi reconhecida como a 

da rememoração, da retomada salvadora pela palavra de um passado que, sem isso, 

desapareceria no silêncio e no esquecimento. (...) Hoje ainda, literatura e história enraízam-se 

no cuidado com o lembrar, seja para tentar reconstruir um passado que nos escapa, seja para 

“resguardar alguma coisa da morte” dentro da nossa frágil existência humana. (1999, p. 3). 

Mesmo sendo uma construção narrativa da realidade, o jornalismo traz em sua 

essência a necessidade de apagar quem narra, como se a história se contasse sozinha, mas 

aquele que presencia os eventos, questiona as temáticas, entrevista as fontes e escreve o texto 

dilui-se no discurso escrito, ainda que em terceira pessoa. A problemática sobre o 

posicionamento do jornalista do texto é intensificada quando ele está envolvido no enredo. 

Mas, em entrevista para a revista de estudos literários Terra roxa e outras terras, o professor 

Carlos Reis afirma que o narrador nunca interage com personagens:  

O narrador de uma narração simultânea não interage com outras personagens. Em rigor, quem 

interage com personagens são outras personagens, no caso, alguém que foi personagem (no 

passado da história e ao nível diegético) e agora é narrador (no presente da narração e ao nível 

extradiegético). Por isso, alguns autores (Franz Stanzel, por exemplo) destrinçam o eu-

narrador do eu-personagem e falam, a este propósito, em eu-dividido. Um narrador do nível 

diegético é aquele que, sendo personagem, por momentos (ou até por um tempo longo), 

suspende essa condição, transformando-se em narrador. (2004, p. 4) 
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O livro De carona com histórias é um pouco dessa confusão sobre o lugar do narrador. 

A autora é também personagem da trama, mas distancia-se para que a história possa se contar. 

Porém, o texto mantém características orais da autora como forma de identidade, além de 

expressões usadas pelos próprios personagens fora das aspas. O momento em que o 

afastamento se torna mais evidente é durante o último capítulo em que a autora é também 

personagem, mas escolhe narrar em terceira pessoa.   
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5.3. Jornalismo literário: informação elaborada 

 

Nascido da união de dois gêneros – o jornalístico e o literário – o jornalismo literário 

tornou-se também um gênero com particularidades próprias. Pode-se destacá-lo pela presença 

de características típicas das redações (apuração, veracidade, credibilidade) associadas a 

técnicas narrativas da literatura. O grande desafio do gênero é ultrapassar os limites dos 

acontecimentos cotidianos e superar duas características básicas do jornalismo 

contemporâneo: periodicidade e atualidade. As obras desse gênero não podem ser efêmeras ou 

superficiais, o seu objetivo é a permanência. 

Eventualmente há tendência equivocada de confundir o jornalismo literário com o 

chamado “novo jornalismo”. Porém, o novo jornalismo é uma fase do jornalismo literário, 

datada nos anos 1960 e firmada, principalmente, em obras de grandes jornalistas, como 

Truman Capote, Gay Talese e Tom Wolfe. O movimento nasceu nos Estados Unidos no 

período pós-Segunda Guerra Mundial, momento que inspirava liberdade, questionamentos e 

rupturas. Essa necessidade de fazer diferente ultrapassou questões políticas e alcançou 

também a cultura e o próprio jornalismo.  

Contudo, a modalidade jornalismo literário não se restringe a esse período, é anterior a 

ele. Para Albert Chillón, o livro Um diário do ano da peste, escrito por Daniel Defoe e 

publicado em 1721, é o precursor do gênero.  A obra é um relato sobre o surto de peste 

bubônica em Londres durante o verão de 1665. Na narrativa, Defoe traz muitas informações 

verídicas retiradas dos folhetos e livros publicados na época, além de entrevistas com 

sobreviventes. Mas é importante ressaltar que jornalismo literário não é ficção, por isso apesar 

de ser considerado precursor do gênero, o livro de Defoe não se encaixa nele. 

As maiores discussões em torno do jornalismo literário são quanto a (in)veracidade 

dos fatos. Porém, a despeito do termo literário, o gênero é jornalístico, portanto não ficção. 

Paulo Paniago deixa claro essa posição: “Não se trata, bem entendido, de desqualificar a 

ficção, mas de não aceitá-la como variável pertinente ao campo de produção do jornalismo” 

(2007, p. 6). O que acontece é que muitas vezes, o conhecimento do autor sobre o 

fato/personagem parece tão onisciente que o leitor chega a duvidar da fidedignidade da 

narrativa, no entanto tais interferências do autor se devem ao conhecimento que esse adquire 

da situação depois de uma observação profunda.  
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Filipe Pena destaca na obra Jornalismo literário sete características que diferenciam 

este gênero jornalístico. Segundo ele, o jornalista literário não despreza as técnicas do 

jornalismo convencional, mas busca aprimorar conceitos como os que dizem respeito a 

apuração rigorosa, observação e abordagem ética e clara. Procura ultrapassar os limites dos 

acontecimentos cotidianos, indo ao encontro da novidade sem estar preocupado 

necessariamente com a atualidade e periodicidade das redações. Deve contextualizar a 

informação da forma mais abrangente possível, proporcionando uma ampla visão da realidade 

ao leitor. Trata de temas que possam contribuir para o bem comum e solidariedade. Rompe 

com correntes da objetividade do lead, aplicando técnicas literárias à construção narrativa. 

Foge dos entrevistados legitimados, cria alternativas ouvindo o cidadão comum, as lacunas, os 

pontos de vista ainda não abordados. Constrói um enredo sistêmico, levando em conta que a 

realidade é multifacetada, fruto de infinitas relações. O resultado é, segundo ele, a perenidade. 

Uma obra baseada nos preceitos do Jornalismo Literário não pode ser efêmera ou superficial. 

Diferentemente das reportagens do cotidiano, que, em sua maioria, caem no esquecimento no 

dia seguinte, o objetivo aqui é a permanência. Um bom livro permanece por gerações, 

influenciando o imaginário coletivo e individual em diferentes contextos históricos. (2006, 

p.15)  

 

O gênero permite ao autor ser testemunha ou até participante da ação. A apuração 

rigorosa possibilita que o jornalista ultrapasse o visível e mostre sentimentos, emoções e 

outras características não explícitas. Os sentidos do repórter se encontram permanentemente 

alertas na leitura dos acontecimentos. Observe o exemplo de um trecho retirado do perfil 

Frank Sinatra está resfriado, de Gay Talese. Nele, o jornalista consegue (sem entrevistar 

Sinatra) pela observação constante e entrevistas com pessoas próximas ao cantor), inferir 

como ele é afetado por um simples resfriado e como isso atinge as pessoas ao redor.  

Sinatra resfriado é Picasso sem tinta, Ferrari sem combustível – só que pior. Porque um 

resfriado comum despoja Sinatra de uma jóia que não dá para pôr no seguro – a voz dele –, 

mina as bases de sua confiança, e afeta não apenas seu estado psicológico, mas parece 

provocar também uma espécie de contaminação psicossomática que alcança dezenas de 

pessoas que trabalham para ele, bebem com ele, gostam dele, pessoas cujo bem-estar e 

estabilidade dependem dele. (2004, p. 258) 
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O jornalismo literário é a modalidade jornalística que vai além do factual. Não se 

prende a jogar dados, estatísticas e aspas no papel. É um gênero autoral, marcado pela 

liberdade do autor, que não precisa seguir modelos prévios (nem mesmo o lead).  Essa 

liberdade é, para Gustavo de Castro, o que faz com que o gênero ainda encontre resistência. 

“Exatamente por ser livre, desafiador e arriscado ao ser manipulado, que o Jornalismo 

Literário foi pouco entendido, até porque pode ser visto mais como uma anarquia estilística do 

que em seu aspecto sistêmico e complexo” (2010, p. 5). 

Apesar daqueles que se posicionam contra, algumas publicações estão investindo 

nesse tipo de jornalismo como diferencial. Um exemplo brasileiro atual é a piauí, revista de 

reportagens lançada no Brasil em 2006. Para o lançamento foi distribuído pelas ruas um 

panfleto com texto que anunciava o propósito da publicação. “piauí será uma revista para 

quem gosta de ler. Para quem gosta de histórias com começo, meio e fim. Como não se 

inventou nada melhor do que gente (apesar de inúmeras exceções, vide... deixa pra lá), a 

revista contará histórias de pessoas. De mulheres e homens de verdade.” E continua: “Ela 

pretende relatar como pessoas vivem, amam e trabalham, sofrem ou se divertem, como 

enfrentam problemas e como sonham. Piauí partirá sempre da vida concreta” (panfleto 

publicitário). 
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6. METODOLOGIA 

  

O primeiro passo para a criação desse trabalho foi a observação. Foi preciso abrir os 

olhos para o cotidiano e encontrar em situações comuns o extraordinário, aquilo que valia a 

pena ser contado. As histórias foram chegando aos poucos, por meio de depoimentos de quem 

tinha vivido determinada situação, ou que conhecia alguém com quem acontecera tal coisa ou 

mesmo por ter ouvido falar (ainda que não lembrasse quem contou ou viveu aquilo).  

Nessas entrevistas (formais e informais), a capacidade de memorizar tornou-se um dos 

grandes desafios. Percebi o que já sabia: as pessoas tornam-se tímidas e pouco objetivas 

diante de um gravador. Se como caroneira eu sempre ouvia ótimas histórias, quando assumi a 

postura de jornalista elas não fluíam. Os próprios passageiros se viam no direito de julgar o 

que era ou não interessante e o que valia ou não a pena ser contado.  

Tive de abandonar o gravador e anotar mentalmente cada detalhe. Às vezes me atrevia 

a escrever umas poucas palavras no bloquinho de anotações que levava na bolsa, 

discretamente, como quem lembra de um compromisso que não pode esquecer. Foi aí, como 

coadjuvante dos acontecimentos que estive frente a frente com as melhores histórias. 

Posteriormente, ao escrevê-las, se algum detalhe ficava esquecido, era preciso entrar em 

contato com as pessoas envolvidas para checar dados. Nessa etapa não encontrei qualquer 

resistência dos entrevistados. 

Porém, contar apenas eventos que eu havia presenciado limitaria muito o meu 

universo de pesquisa e faria com que boas histórias deixassem de ser contadas. E qual o 

melhor lugar para buscar essas histórias senão a comunidade “Eu vou para GYN BSB de 

carona”, que foi de onde partiu toda a observação para este trabalho? Entrei em contato com o 

criador e administrador da página, Kazutoyo Suga, e pedi autorização para publicar nas duas 

comunidades um questionário (anexo 1).  

O questionário também foi enviado individualmente para os membros da comunidade 

do Facebook (o que não foi possível fazer no Orkut, que bloqueia as páginas de seus membros 

para não receber mensagens de quem não está na sua lista de amizades). Cerca de 450 

membros receberam o link para responder perguntas referentes à própria comunidade, às 

diferenças entre Brasília e Goiânia, e às histórias que viveram entre as duas cidades. Recebi 

74 questionários respondidos (equivalente a 17%). 
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A partir da análise dos dados, pude perceber quais os temas eram mais recorrentes 

quando eu perguntava sobre “história interessante”. Dentre eles destacaram-se problemas 

durante a viagem (engarrafamentos, acidentes, atrasos) e a interação entre os passageiros. 

Com base nos dados colhidos, decidi os temas que precisariam ser abordados no livro.  

Após todo processo considero que não há diferença de apuração entre produto em 

jornalismo literário e jornalismo diário. O jornalismo literário dá mais atenção a detalhes no 

momento em que transforma a pesquisa em texto, mas em ambos os casos o jornalista deve 

buscar a informação verídica e checar todos os dados coletados. 

 

6.1.  Organização do conteúdo 

 

Logo nas primeiras páginas do livro o leitor vai poder se situar geograficamente. Um 

mapa mostra o trajeto entre Brasília e Goiânia destacando os principais pontos de parada (em 

geral para abastecimento e alimentação) e alguns pontos de referência do percurso entre as 

duas capitais.  

O primeiro capítulo trata das principais diferenças entre Brasília e Goiânia, que além 

de ser um tema recorrente durante as viagens entre as duas cidades, também é importante para 

a ambientação do leitor que não conheça qualquer uma delas. Os dados contidos no capítulo 

foram retirados principalmente das conversas que tive com outros goianos na estrada e 

também de minha própria observação sobre os dois lugares.  

Em seguida o leitor vai saber mais sobre a comunidade Eu vou para GYN BSB de 

carona. Quando foi criada, porque, como ela auxilia na vida de quem vive entre as duas 

cidades, fluxo semanal de pessoas, entre outras coisas. Além disso, é nesse capítulo que estão 

as informações sobre a estrada, segurança e valores.   

O terceiro capítulo traz um dos temas de maior divergência entre goianienses e 

brasilienses, o vocabulário. É um espaço para conhecer expressões típicas de cada lugar e, 

consequentemente, um pouco da cultura de cada cidade.  

A partir do quarto capítulo, histórias que aconteceram no percurso entre Goiânia e 

Brasília. O capítulo quatro trata de diferenças de pensamentos discutidas na viagem. Em 
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seguida o leitor pode embarcar na cabeça de uma caroneira que ficou aterrorizada pelas várias 

fantasias sobre uma viagem. 

O sexto capítulo aborda situações em que caroneiros foram parados pela polícia na 

estrada. Duas histórias de amor ambientadas nas caronas entre Brasília e Goiânia marcam o 

capítulo sete, uma com final feliz e outra desastrosa. O capítulo oito trata dos piores percalços 

de estrada, acidentes.  

O nono capítulo traz pequenas narrativas sobre situações de viagem. São histórias 

conhecidas pelos diversos membros da comunidade, mas que são contadas sem grandes 

detalhes. O objetivo é abordar grande número de episódios que servem para exemplificar 

situações frequentes. 

Para finalizar, uma experiência literária diferente. Minhas experiências são contatas 

em terceira pessoa. A parte mais complicada e ao mesmo tempo mais divertida de todo esse 

projeto para mim. É o que melhor exemplifica a ideia de olhar de forma diferenciada o 

cotidiano e que mostrou o verdadeiro sentido de narrador onisciente.  
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7. CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

Quando embarquei pela primeira vez no carro de um desconhecido para percorrer o 

trecho entre minha cidade natal (Goiânia) e aquela que escolhi para estudar (Brasília), nunca 

imaginei que alguns anos depois estaria escrevendo sobre este episódio em meu projeto de 

conclusão de curso.  

Conheci muita gente nesse trecho, fiz amigos, descobri histórias de vida parecidas com 

a minha e outras totalmente diferentes. Participei de discussões sobre assuntos diversos desde 

episódios de desenhos animados e seriados até política e economia. As muitas horas que 

passei de carro em carro ajudaram a formar meu pensamento. Considero que amadureci mais 

viajando que se tivesse me fixado em qualquer das duas cidades.  

Tentei trazer para este projeto essas experiências, como elas me afetaram e como 

atingem tantos outros goianos e brasilienses. Foi preciso retirar as lentes viciadas e colocar 

novas, para enxergar o máximo possível dessas viagens. Comecei a perceber situações e 

pessoas como inspirações, uma verdadeira fábrica de ideias. 

O processo foi longo e exaustivo, mas trouxe o contentamento de realizar o sonho de 

escrever um livro. Porém, mais importante que o destino final foi a paisagem pelo caminho. 

As pessoas que conheci, a experiência jornalística, a dedicação pela escrita, tudo isso foi o 

que ficou de mais importante deste projeto. A partir de agora o grande desafio é desenvolver o 

olhar diferenciado que despertei para escrever este livro. 

Sempre que pensei em projeto final o vi como uma coisa individual, nunca cogitei 

fazê-lo em grupo. Mas sem o auxílio do professor Paulo Paniago que leu, corrigiu e sugeriu 

mudanças linha a linha, sem a colaboração dos colegas de carona que se dispuseram a 

conversar durante horas comigo sobre suas experiências, sem amigos e familiares que leram e 

deram sugestões, jamais teria alcançado esse resultado.  

No meio do caminho descobri que criatividade para escrever não é um botão que você 

pode ligar quando precisa. Percebi que quando você fica muito tempo mergulhado em um 

projeto passa a ignorar os erros e pequenos defeitos, o que torna essencial a participação de 

outras pessoas no projeto. A rotina de entregar um texto por semana foi exaustiva e exigiu 

muita transpiração, mas considero que todo esforço valeu a pena. 
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ANEXOS 

ANEXO I 

Questionário de pesquisa distribuído via internet para os membros da comunidade “Eu vou 

para GYN BSB de carona” no Orkut e Facebook. 

 

>> Texto de apresentação  

 

Matéria sobre goianos que vivem em Brasília. 

Olá, meu nome é Juliana (talvez você me conheça de alguma viagem entre Goiânia e 

Brasília). Faço jornalismo na Universidade de Brasília (UnB) e estou fazendo meu Trabalho 

de Conclusão de Curso, que é uma matéria sobre goianos que vivem em Brasília e utilizam a 

comunidade “Eu vou para GYN BSB de carona” para se deslocar entre as duas cidades. Para 

isso vou precisar da sua ajuda. Estou enviando o link para um questionário que vai ajudar a 

criar um perfil dos usuários da comunidade(não se preocupe, é rapidinho de preencher). 

Desde já agradeço a sua colaboração e peço desculpas pelo incomodo. Desconsidere essa 

mensagem caso você a receba mais de uma vez. 

Qualquer dúvida ou sugestão, por favor, mande um e-mail para rfs.juliana@gmail.com 

Obrigada 

 

>> Questionário 

 

Sobre a comunidade “Eu vou para GYN BSB de carona” 

Esse formulário tem como objetivo analisar o perfil dos usuários da comunidade. Em 

caso de dúvidas ou sugestões, envie um e-mail para rfs.juliana@gmail.com 

 

1- Você ainda usa a comunidade para pegar carona entre Goiânia e Brasília? 

a.  Sim 

b. Não. Por quê? 

 

 

 

mailto:rfs.juliana@gmail.com
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SOBRE VOCÊ 

 

2- Idade 

3- Você é de: 

a. Goiânia 

b. Brasília 

c. Outro. Qual? 

4- Há quanto tempo viaja entre Goiânia e Brasília? 

5- Há quanto tempo pega carona pela comunidade? 

6- Por qual motivo saiu de sua cidade de origem? 

a. Estudar 

b. Trabalhar 

c. Estudar e trabalhar 

d. Outro. Qual? 

7- Quais motivos te levam a voltar com frequência para sua cidade? 

8- Comente 3 aspectos que você prefere em Goiânia 

9- Comente 3 aspectos que você prefere em Brasília 

SOBRE A COMUNIDADE 

 

10- Com que frequência você utiliza a comunidade? 

11- Você: 

a.  Pega carona 

b. Dá carona 

c. Ambos 

12- Para você, é seguro dar ou pegar carona pela internet? 

a.  Sim 

b. Não. Por quê? 
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13- Já teve algum problema com motorista/caroneiro? 

a. Não 

b. Sim. Qual? 

14- Já teve algum tipo de relacionamento (amizade/romance) que começou 

entre Goiânia e Brasília? 

15- Durante a viagem você prefere: 

a. Silêncio 

b. Conversar 

c. Música ou rádio 

16- Qual ou quais os estilos musicais você gosta de ouvir durante a viagem? 

17- Quais as vantagens de pegar carona pela comunidade em relação ao 

ônibus? 

18- Você conhece alguma história interessante (boa ou ruim) sobre as 

viagens?  (Pode ser alguma coisa que aconteceu com você ou com alguém que você 

conhece.) 

19- Você gostaria de participar de um livro com histórias de goianos que 

vivem em Brasília? 

a. Não 

b. Sim 

CONTATOS (Para quem deseja participar do livro) 

Telefones: 

E-mail: 

Facebook/Orkut: 

Observações Caso você queira acrescentar alguma coisa que não esteja nas perguntas 

 


