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Resumo: Parte-se do pressuposto de que o jornalista exerce seu ofício na completude 

quando entra em contato direto com a matéria humana, o que só acontece a partir do 

momento em que ele faz a passagem da redação à rua. Mas, por conta das pressões 

profissionais, o jornalista atual se distancia das fontes e não percebe o extraordinário no 

cotidiano. Neste texto, busca-se entrecruzar o conceito de caráter blasé com as condições 

de trabalho atuais do jornalista e, assim, explicitar que a flanerie é uma possibilidade para 

um deslumbrar do fazer jornalístico em tempos em que a jornada exaustiva atropela o 

desejo de criar um texto autoral, sensível e rico em experiências de vida. 
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A cidade e o jornalista blasé 

 

O fenômeno da modernização das cidades é notadamente refletido nas práticas 

jornalísticas por estas serem ações sociais. Enquanto que nos primórdios da profissão a 

literatura se fazia mais presente, as transformações mercadológicas do final do século 

XIX trouxeram técnicas universais em que a objetividade/imparcialidade e 

imediaticidade se tornaram palavras-chave dentro das redações. Portanto, a velocidade 

que move as grandes cidades também dita o ritmo da produção da informação. 

Simmel (2009) afirma que a grande cidade moderna se alimenta quase que 

totalmente da produção para o mercado em que produtores e clientes não são nada além 

de desconhecidos. Com base no pensamento do teórico, constato que o jornalista atual 

mantém relação de distanciamento com suas fontes e público por conta das características 

das metrópoles: a corrida contra o tempo, a jornada de trabalho exaustiva, a exigência do 

profissional multitarefa. A economia monetária e o domínio do intelecto – acrescento aqui 

o jornalismo – têm em comum a pura objetividade no lidar com os homens e as coisas, 

muitas vezes com uma dureza inexorável (SIMMEL, 2009, p. 5). 

As interações pessoais se perdem em meio ao caos e ao capital, mesmo a cidade 

sendo o espaço mais frutífero para as relações. A quantidade de gente, de interesses e 
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atividades convivem em um sistema articulado que se não for seguido à risca acaba por 

se desmembrar (SIMMEL, 2009). É assim a rotina do jornalista: se a pauta cair, se o 

repórter não chegar a tempo ao local do acontecimento ou não conseguir entregar o 

material no prazo por buscar profundidade no contato com a fonte, toda a estrutura se 

fragmenta. 

 
A pontualidade, a calculabilidade, a exatidão, que as complicações e as 

extensões da vida na grande cidade lhe impõem, estão não só num 

vínculo estreito com o seu carácter intelectualista e económico-

monetário, mas devem igualmente colorir os conteúdos da vida e 

facilitar a exclusão dos traços essenciais, dos impulsos irracionais, 

instintivos e soberanos, que pretendem determinar a forma da vida, em 

vez de a receberem de fora como uma forma universal e 

esquematicamente definida (SIMMEL, 2009, p.7-8). 
 

Neste cenário de lógica monetária, o homem intelectualista torna-se indiferente ao 

que é individual, pois o que interessa são os números. Porém, a matéria humana, 

indispensável ao ofício de jornalista, funda-se na individualidade e o jornalismo pode 

perder o interesse no singular por conta das condições atuais que a cidade lhe oferece.  

A fim de correlacionar as transformações das cidades sob o olhar de Simmel 

(2009) e a precarização no trabalho do jornalista, recorro à pesquisa de perfil da categoria 

coordenada por Jacques Mick (2013)3, a qual resulta de enquete com 2.731 profissionais 

provenientes de todo o país e também do exterior. A pesquisa tem dois focos, sendo que 

o primeiro diz respeito às dimensões gerais da precarização (jornadas excessivas, duplo 

emprego, baixa remuneração, multifuncionalidade e trabalho em domicílio) enquanto que 

o segundo explora a precarização nas formas de contratação (freelancers, PJs ou trabalho 

para um só cliente). 

Concentro-me em alguns dos dados referentes ao primeiro foco para constatar a 

rotina exaustiva do jornalista. A começar, o estudo de Mick (2013) revela que toda a 

categoria cumpre multitarefas, além de um quarto dos entrevistados ter dois ou três 

empregos e de um em cada quatro jornalistas não atuar na área. Quanto à renda, 55,5% 

dos profissionais que trabalham 5 horas diárias ganham até três salários mínimos4, 

enquanto que aqueles que trabalham mais de 8 horas diárias, têm renda superior a quatro 

salários mínimos5.  

                                                 
3 Todos os dados aqui citados são provenientes da pesquisa “A precarização e o trabalho dos jornalistas brasileiros”, 

coordenada por Jacques Mick. A coleta de informações ocorreu entre 25 de setembro e 18 de novembro de 2012, via 

internet e telefone.  
4 O equivalente a R$ 1866,00 considerando o salário mínimo de R$ 622,00, vigente no ano da pesquisa – 2012. 
5 O equivalente a R$ 2488,00 considerando o salário mínimo de R$ 622,00, vigente no ano da pesquisa – 2012. 
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Do total da amostra, somente 11,6% trabalham as 5 horas diárias previstas em lei, 

sendo que 43,3% trabalham de 5 a 8 horas e 45,1% trabalham mais de oito horas diárias. 

O percentual de profissionais que trabalha de 8 a 12 horas corresponde a 40,30% e a 

jornada superior a 12 horas está presente na vida de 4,8% dos entrevistados. Estes, 

geralmente, têm entre 41 e 64 anos, e carreira consolidada. Ademais, 23% dos jornalistas 

na mídia ou fora da mídia estendem suas jornadas de trabalho para casa. 

Sobre os jornalistas que atuam na mídia, quatro em cada dez moram e trabalham 

em São Paulo. Mick (2013) afirma que os jornalistas que atuam fora da mídia demonstram 

maior satisfação com seu trabalho que os profissionais de mídia. O acúmulo de tarefas é 

nítido no resultado da questão de múltipla escolha, em que os jornalistas de mídia 

responderam quais funções exercem: 

 

  Função Percentual 

Reportagem 84,3% 

Redação 83,1% 

Produção de pautas        70,6% 

Edição 67,9% 

Fotografia 35,4% 

Outras 71,1% 

Fonte: MICK, 2013. 

 

Na situação apresentada acima, não é difícil imaginar uma vinculação do jornalista 

ao conceito de caráter blasé, de Simmel (2009). Justifico o termo jornalista blasé ao 

compreender que o profissional, em meio a tantas pressões diárias decorrentes das 

transformações das cidades, limita-se a não reagir ao que há de extraordinário na vida 

cotidiana. 

A essência do carácter blasé é o embotamento perante as diferenças das 

coisas, não no sentido de que elas não sejam percebidas, como no caso 

dos estúpidos, mas de um modo tal que o significado e o valor das 

diferenças das coisas e, assim, das próprias coisas são apreendidos 

como nulos (SIMMEL, 2009, p.9). 

 

Uma possibilidade de sair dessa condição inerte de cumprir a pauta do dia, fechar 

a página do jornal e não se deslumbrar com o fazer jornalístico, é adotar o hábito do 
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flâneur. Esse tipo urbano descrito por Benjamin (1994) traz consigo o exercício da 

observação sem compromisso, da perambulação por ruas nem sempre conhecidas e  

atenção minuciosa às pessoas que cruzam o seu caminho. Acredito que, assim, o jornalista 

se permite criar um texto autoral, sensível e rico em experiências humanas, mesmo que a 

vida na cidade e na redação o leve para o caminho oposto. 

 

A cidade e o jornalista flâneur  

 

Toda a curiosidade e o medo de sair de casa, que suscitavam nas pessoas com a 

vinda das grandes cidades, pode ser relacionada ao receio da passagem da redação à rua 

para o jornalista. É muito mais seguro e prático realizar entrevistas por telefone ou redes 

sociais, receber respostas por e-mail ou releases de agências de notícia. Isso porque ao 

extrapolar os limites da empresa, é possível se deparar com o inesperado e surpreendente, 

que demanda mais tempo de apuração e envolvimento pessoal. 

No século XIX, quem se atrevia a caminhar pelas ruas em meio à multidão, 

observando e descrevendo tipos e espaços era o flâneur. Como diz Benjamin (1994), ele 

fazia botânica no asfalto. A flanerie acontecia principalmente nas galerias de Paris, em 

época de calçadas estreitas em que os motoristas ainda se acostumavam a dividir a estrada 

com os transeuntes. A partir das descrições feitas pelos fisiologistas (o flâneur que 

escrevia perfis e os vendia), a população passava a ter conhecimento de quem frequentava 

as ruas. Porém, tratava-se sempre de uma imagem amistosa, a fim de que as pessoas se 

acostumassem à multidão da cidade grande. 

A rua se torna moradia para o flâneur que, entre as fachadas dos prédios, 

sente-se em casa tanto quanto o burguês entre suas quatro paredes. Para 

ele, os letreiros esmaltados e brilhantes das firmas são um adorno de 

parede tão bom ou melhor que a pintura a óleo no salão do burguês; 

muros são a escrivaninha onde apoia o bloco de apontamentos; bancas 

de jornais são suas bibliotecas, e os terraços dos cafés, as sacadas de 

onde, após o trabalho, observa o ambiente. Que a vida em toda a sua 

diversidade, em toda a sua inesgotável riqueza de variações, só se 

desenvolva entre os paralelepípedos cinzentos e ante o cinzento pano 

de fundo do despotismo: eis o pensamento político secreto da escritura 

de que faziam parte as fisiologias (BENJAMIN, 1994, p.35). 

  

Indo mais além na questão do flâneur, a leitura de Gagnebin (1997) da obra “O 

camponês de Paris”, de Louis Aragon, conecta o labirinto da cidade com o labirinto do 

pensar, pois ao mesmo tempo em que os personagens do livro – considerados flâneurs – 

observam as mudanças urbanas parisienses (as Passagens em risco de destruição e o 

parque artificial Buttes Chaumont), eles perdem a si mesmos. Tal qual esses espaços 
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parisienses, as ruas das nossas cidades reservam cantos misteriosos e personagens a serem 

descobertos que causam embriaguez no jornalista. 

Compreendo que, quando o jornalista é permitido ter o seu tempo para buscar a 

pauta e autonomia para apurar o que encontrar de mais interessante, ele tem a liberdade 

de praticar a errância. “Errar é, simultaneamente, perda das referências conhecidas e 

aprendizagem do desconhecido, apavorante e apaixonante” (GAGNEBIN, 1997, p. 157-

158). 

Os lugares enquanto espaços reais importam pouco; só se transformam 

em espaços epifânicos graças à força dessa atenção distraída que muitos 

comentadores relacionaram com a atenção flutuante de Freud e cujas 

raízes mergulham tanto na attentio da tradição mística como na 

hipersensibilidade dos “doentes mentais” (GAGNEBIN, 1997, p. 162). 
 

Partilho do pensamento de Gagnebin no que diz respeito ao fantástico estar no real 

e que real não é sinônimo de exato, pois há um surreal por trás do real que é entendido 

com a prática do olhar (GAGNEBIN, 1997, p. 163). Então, porque não o jornalista adotar 

o hábito do flâneur e sair à rua ao invés de se prender à cadeira de redação? A ideia de 

flanerie pode ter início ainda na elaboração e discussão da pauta, que quando bem 

alinhada permite driblar a correria do dia a dia e dar espaço aos tipos curiosos que 

transitam pelas ruas. 

 

Considerações finais 

 

Os estudantes de jornalismo entram no primeiro ano do curso com o anseio de 

transformar o mundo que lhe cabe com base na produção de informação extraída da vida 

humana. Não é raro ouvir nos corredores que, a partir do momento em que entram na 

universidade, os professores podam suas expectativas com o discurso da objetividade. O 

contato com a rua, mesmo em tempos acelerados, é indispensável ao jornalista para que 

ele se perca nos labirintos da cidade e encontre a pauta que irá surpreender o leitor. 

Imprescindível também para que ele se perca no pensar e desmistifique suas crenças e 

trabalhe a mente para um texto mais elaborado com conexões entre real e imaginário, sem 

deixar de lado o verossímil.  

O jornalista flâneur é capaz de enriquecer sua prática profissional ao primar pela 

experiência sensível do indivíduo e, através da errância, capturar a essência do cotidiano. 

A partir da narrativa, observação e descrição é possível organizar os fatos no tempo e 

espaço ao invés de somente focar na ação. Os princípios objetivos do lead devem ser 
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expandidos nas brechas cotidianas do fazer jornalismo nas grandes cidades, entendidas 

aqui não somente como as capitais, mas o que não está incluído à pequenas comunidades. 

O intuito deste trabalho é provocar uma reflexão sobre as alternativas viáveis para 

se conseguir realizar a flanerie em tempos atuais, em que o relógio parece andar mais 

depressa e a quantidade de afazeres multiplica-se a todo instante. Nem toda pauta permite 

“gastar” tempo ou praticar a errância. Mas que esse hábito não seja totalmente excluído 

das reuniões de pauta. 

O cenário para a flanerie é outro. Na Paris do século XIX não havia os 

smartphones, nem mesmo notebooks e quem dirá whatsapp. Porém, é possível conciliar 

as novas tecnologias à antiga prática de observar a rua. Os recursos tecnológicos podem 

ser utilizados para ganhar tempo em pautas em que não se precisa necessariamente estar 

no lugar, como inaugurações burocráticas. Em algumas situações, pode-se apurar tudo 

por telefone e reduzir o período de deslocamento a uma fotografia no local. Assim, é 

possível abrir espaço para a flanerie e a errância, deixando o caráter blasé para trás. 

Com as demissões em massa, jornais impressos fechando as portas e meio digital 

ganhando cada vez mais a preferência do público, essa é uma questão a ser pensada e 

retomada. Quando o jornalista consegue espaço para deixar a criatividade vir à tona, o 

público também se beneficia, pois passa a interpretar criticamente a sociedade em que 

vive ao invés de ser bombardeado com notícias levianas a todo momento. Quem sabe 

assim, as pesquisas sobre o perfil do trabalhador da mídia acabem por mostrar um viés 

mais positivo e menos exaustivo do que os números apresentados no estudo coordenado 

por Mick (2013), pois o extraordinário da vida cotidiana é ainda a fonte primária de todo 

jornalista. 
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