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Resumo 
Este artigo reflete sobre a atuação do repórter, em comparação com a figura do flâneur,               
“o homem da multidão”, segundo a definição de Walter Benjamin. Durante muito            
tempo, ambos percorriam as ruas, onde encontravam sua matéria-prima. Partindo de           
uma reportagem de Emílio Sant´Anna, publicada na Folha de São Paulo, o texto reflete              
sobre as razões que levavam ambos ao cotidiano das cidades, bem como o processo              
histórico que fez com que o jornalista se refugiasse nas redações, de onde faz as pautas,                
apura e escreve sobre a realidade. O que perde? Por que, no mundo virtual, que parecia                
tão imenso, as pautas e enfoques por vezes são os mesmos? O objetivo é questionar e                
motivar o retorno do repórter às ruas como uma possível alternativa à crise que o               
jornalismo enfrenta na atualidade.  
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“Passa da meia-noite e um garoto brinca com seu carrinho no meio fio             

encharcado pela chuva. Corre, para, torna a correr” . O menino é G., cujo nome              4

completo foi preservado pelo autor desta narrativa. O narrador poderia apenas ter se             

somado aos transeuntes que observaram aquele episódio e continuaram seu caminho.           

No entanto, algo chamou sua atenção. Naquele horário, provavelmente não estava           

oficialmente trabalhando, mas diferencia-se do restante das pessoas que passavam por           

observar a cena de uma forma diferente: como jornalista. 

1 Trabalho apresentado no GP Teorias do Jornalismo, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 
Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da UFSC.  
3 Orientador do trabalho. Professor do Curso de Jornalismo da UFSC, email ijuimjor@gmail.com  
4 Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1543460-menino-mora-em-barraca-na-mesma-calcada-d
ee-shopping-de-luxo-em-sp.shtml . Acesso em 20 de maio de 2017, às 20h.  
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A reportagem intitulada “Menino mora em barraca na mesma calçada de           

shopping de luxo em SP” foi escrita pelo repórter Emilio Sant´Anna e publicada na              

Folha de São Paulo em 05 de novembro de 2014, na seção Cotidiano. O mesmo               

profissional também fez diversas outras matérias com uma proposta semelhante, que se            

destacam diante de um jornalismo cada vez mais restrito à apuração através do telefone              

ou e-mail. Ao mesmo tempo, seu trabalho nos remete à figura do flâneur, personagem              

popular em Paris, no início do século XIX, que se deixava guiar pela curiosidade,              

percorrendo a cidade com um olhar atento.  

Este artigo, de caráter ensaístico, reflete sobre o trabalho do repórter, através do             

texto de Sant´Anna, em comparação com a figura do flâneur, “o homem da multidão”,              

conforme a definição de Walter Benjamin. Dissertamos sobre as razões que levavam            

ambas as figuras ao cotidiano das cidades, bem como o processo histórico que fez com               

que o jornalista se refugiasse nas redações, de onde faz as pautas, apura e escreve sobre                

a realidade. Embora este seja o cenário predominante, de um modo otimista nosso             

objetivo é especular o retorno do repórter às ruas.  

Além disso, para a compreender melhor a reportagem também utilizamos os           

procedimentos metodológicos da Análise Crítica da Narrativa, proposta por Luiz          

Gonzaga Motta (2013). Para o autor, através dos elementos da estrutura narrativa            

podemos compreender qual a intenção do narrador e, no caso deste artigo, avaliar quais              

as estratégias comunicativas foram utilizadas para construção do personagem.  

 

 Da rua à redação 

 

Conforme demonstra a história do jornalismo, os profissionais que se          

destacaram ao longo do tempo foram aqueles que souberam buscar no cotidiano pautas             

desconhecidas pelo público, algo novo. 

A busca por informações e a necessidade de alguém para materializar isso, que             

até hoje respalda o trabalho do jornalista, também é histórica. Foi essa ansiedade que              

deu origem à figura do fisiologista, que antecedeu o flâneur. Sua ocupação era retratar              
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os tipos parisienses, desde o “vendedor ambulante do boulevar até o elegante do foyer              

da ópera, não havia figura da vida parisiense que o ‘fisiólogo’ não tivesse retratado”              

(BENJAMIN, 1994, p. 34). Era através deste trabalho que cada personagem de Paris era              

conhecido, sua identidade registrada, quase como uma fotografia. Assim, os visitantes           

tinham nesses registros uma guia sobre a cidade que acabavam de conhecer.  

Porém, quando outros equipamentos, como a câmera fotográfica, começaram a          

ser utilizados para esses registros, o fisiologista deixou de ser necessário. Seu sucessor             

foi o flâneur, que guiado pela curiosidade passou a percorrer a cidade descrevendo não              

apenas pessoas, mas cenas e lugares da cidade, que crescia de forma vertiginosa.  

 
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 apóia 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. (BENJAMIN, 1994, p. 35).  

 

Dessa observação, poderia registrar mentalmente ou até mesmo em uma          

caderneta suas impressões da rua, desenvolvendo assim sua sensibilidade sobre o que            

poderia ser significativo. Por ser uma atividade despretensiosa, que aparentemente não           

almejava nada mais do que satisfação pessoal, o flâneur era visto por muitos como              

preguiçoso. Por outro lado, pelo olhar diferenciado sobre a realidade, sua função            

também era comparada a de intelectuais.  

“Não se trata de um dom natural ou de uma habilidade herdada, mas de algo que                

compreende uma pedagogia. O flâneur mostra a reflexividade característica do          

especialista cultural, artista, escritor, jornalista, cientista social ou detetive”         

(FEATHERSTONE, 2000, 192). O mesmo autor define a flanerie como “um método de             

leitura de textos, para ler os sinais e pistas da cidade. É também um método de escrita,                 

de produzir e construir textos”. 

Conforme Benjamin (1994), o mais comum era que o flâneur ficasse quase             

invisível em meio à multidão, mas alguns escritos eram publicados em folhetins ou             
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artigos ocasionais em jornais e revistas. Essas publicações, mesmo eventuais,          

demonstram que havia um público interessado em saber sobre o cotidiano da cidade. 

Possivelmente, foi motivado por esse interesse público – e pela própria           

curiosidade – que João Paulo Alberto Coelho Barreto, conhecido como João do Rio,             

começou a percorrer o Rio de Janeiro e registrar o cotidiano dos cariocas, no início do                

século XX, tal qual fazia o flâneur na França do século XIX. Ele é considerado por                

muitos como o “pai da reportagem” e o primeiro repórter de rua brasileiro (MEDINA,              

1988). De acordo com Medina (1988), até então não era comum sair às ruas, observar               

os acontecimentos e conversar com as pessoas, não apenas grandes personalidades, mas            

também anônimos, sobre qualquer assunto. Sobre a metodologia de João do Rio, a             

autora destaca alguns aspectos: 

 
a) Observação da realidade. 
b) Coleta de informações, por meio da entrevista a fontes específicas (ex: a             
enquete no Momento Literário), a fontes anônimas (reportagens, crônicas de          
tipos e situações), ou a fontes imprecisamente identificadas (reportagens         
como “Religiões do Rio”). 
c) A Ampliação da informação nuclear em um certo aprofundamento de           
contexto, de humanização e de reconstituição histórica. 
[...] E quanto ao tratamento estilístico: 
Descrição de ambientes e fatos e o repórter como narrador. O diálogo            
repórter/fonte. O ritmo narrativo da reportagem. A frase e os recursos           
literários. (MEDINA, 1988, p. 54) 

 

Nas décadas seguintes, tornou-se cada vez mais comum a apuração das           

informações no local do acontecimento. Depois de João do Rio, diversas gerações de             

jornalistas passaram a buscar nas ruas sua matéria-prima. Se considerarmos registros           

como a série “Imprensa Brasileira - Personagens que fizeram história”, organizada por            

José Marques de Mello, encontramos dezenas de nomes que se destacaram por uma             

apuração diferenciada.  

Entre os personagens listados por Marques de Mello (2005) está Samuel Wainer,            

cuja biografia inclui uma entrevista exclusiva com o ex-presidente Getúlio Vargas, em            

1949. Pouco antes, ele havia sido exilado por causa de uma reportagem que contrariava              

o governo Vargas e poderia pensar, por isso, que jamais seria recebido pelo político, que               
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inclusive estava evitando dar declarações aos jornais. Mesmo com a perspectiva,           

durante uma viagem que fez ao Rio Grande do Sul com o objetivo de fazer reportagens                

sobre a produção de trigo, foi recebido e publicou nos jornais dos Diários Associados a               

entrevista com a famosa afirmação: “Voltarei como líder de massas”. Um furo de             

reportagem, que só conseguiu porque foi até lá .  5

Marques de Mello (2005) também valoriza o trabalho do repórter Edlmar Morel,            

que entre as façanhas está uma entrevista com Carlos Prestes na prisão e cujo trabalho               

de apuração também permitiu que acompanhasse as filmagens de Orson Wells, por            

exemplo.  

Com histórias como essas, não por acaso costumeiramente consideramos os          

jornalistas observadores privilegiados. Não à toa também muitos não só observaram e            

registraram, mas também fizeram parte da própria história. São personagens, não só da             

história da imprensa, mas do Brasil.  

Se o flâneur só observava, e seus textos eventualmente eram publicados, as            

narrativas dos jornalistas eram elaboradas com o propósito de publicar, de atender ao             

interesse público.  

Revistas como Realidade e O Cruzeiro ainda hoje são estudadas pelo conjunto            

de reportagens, que se destacavam por apurações minuciosas e pela forma peculiar com             

que as histórias eram contadas. O protagonismo social dos meios de comunicação nessa             

época, principalmente durante a Ditadura Militar, tornou-se histórico. Não apenas          

profissionais específicos, mas as publicações como um todo se destacavam pelas           

narrativas singulares.  

Contudo, com o surgimento de novas tecnologias, a partir da década de 1990,             

tornou-se possível obter informações através do telefone e da internet, sem a            

necessidade de uma locomoção geográfica. Ao mesmo tempo, também houve uma crise            

nos modelos de negócios tradicionais. Canais de TV a cabo tiraram a hegemonia da TV               

aberta; portais de notícias substituíram o monopólio da informação do jornal impresso e             

5 Disponível em http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas2/biografias/samuel_wainer. Acesso em 
29 de junho de 2017.  
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das revistas, o que dividiu ainda mais as receitas de publicidade. Tudo isso ocasionou              

demissões de profissionais por anos consecutivos.  

Considerando esse enxugamento das redações, seja por opção ou necessidade, os           

jornalistas deixaram a rua e privilegiaram a sala de redação, retratando a realidade             

através de entrevistas por meios eletrônicos, com uma supervalorização de fontes           

oficiais ou até mesmo recorrendo a informações de segunda mão. Não raro são             

informações apuradas por outros profissionais ou contadas por alguém que ouviu de            

outra pessoa, com o risco de se assemelhar ao que acontece na brincadeira do “telefone               

sem fio”, cujo objetivo é justamente demonstrar como a história é modificada, de             

acordo com cada novo ouvinte que a repassa. Cada vez menos o jornalista conta a               

história pela própria observação.  

Para Benjamin (1994), a cidade moderna e os novos meios de comunicação de             

massa ajudaram a mudar o olhar estético da contemplação para a distração. As pessoas              

passam umas pelas outras, sem se olharem, como se não tivessem nada em comum. Um               

isolamento dos indivíduos. Na época de Benjamin, era o flâneur quem preenchia as             

lacunas entre as pessoas, registrando o que passava despercebido ao observador           

apressado. Depois, com o repórter, é como se as histórias contadas lembrassem as             

pessoas que são humanas, que são iguais. Há uma sensibilidade que é movimentada             

pelo repórter e essencial para as relações humanas, como fez Sant´Anna na reportagem             

analisada.  

 

Da redação à rua 

 

Sant´Anna foi uma espécie de “homem da multidão”, que decidiu percorrer a             

cidade com o método semelhante ao da flanerie, lendo pistas e sinais do que poderia               

transformar em textos jornalísticos. Boa parte da narrativa trata-se da observação e de             

sua percepção como repórter, como no primeiro parágrafo:  

Volta e abre o zíper da barraca instalada quase imediatamente em           
frente ao shopping Higienópolis. Ali, ele guarda bem mais do que a            
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dúzia de roupas doadas. Lá dentro, bem no coração do bairro de classe             
alta paulistano, G. construiu seu mundo (SANT´ANNA, 2014 ).  6

 

Com exceção do nome do personagem, todas as outras informações podem ser            

obtidas através da observação. Sant´Anna também deixa suas impressões, sua          

subjetividade sobre aquela realidade. No título e no primeiro parágrafo, coloca lado a             

lado a condição do menino – que dorme em uma barraca – e a localização – um                 

shopping de luxo, num bairro de classe alta. 

Como fazia João do Rio, Sant´Anna também insere diálogos na narrativa, que            

corroboram suas percepções:  

“Tenho toda a coleção do Toy Story aqui”, ri de orelha a orelha.             
Apesar de seus 15 anos, ele ainda é criança. “Você já viu esse aqui?”,              
pergunta. Em suas mãos, um punhado de brinquedos. (SANT´ANNA,         
2014).  

No caso da reportagem analisada, é o jornalista quem conta a história, não a              

fonte. Os dois são personagens, com uma tentativa por construir a identidade do menino              

a partir do diálogo, não de constatações. Porém, o mais comum atualmente é que a fonte                

substitua o olhar do repórter. É a realidade vista pelo olhar de outro.  

Já a história de G. é sob uma perspectiva única, graças ao fato do jornalista estar                

diante do menino, observando a cena, conhecendo-o. Um século depois de João do Rio,              

a figura do repórter no local do acontecimento tornou-se novamente rara.  

Em matérias produzidas por telefone, o que encontramos são textos muito           

semelhantes sobre o mesmo acontecimento. A fonte, geralmente oficial, não tem o            

mesmo olhar do jornalista, nem as mesmas premissas e os mesmos compromissos. Se a              

produção será baseada nas mesmas informações, também há outro fenômeno importante           

neste novo século: a possibilidade de reprodução rápida. Textos jornalísticos são           

copiados e colados de forma desmedida.  

Benjamin (1994) via o lado positivo das técnicas novas de reprodução, mas, em             

relação ao consumo, dizia que era preciso desconfiar das mercadorias, pois elas            
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absorviam a “essência” de um mundo melhor. Teria acontecido isso ao jornalismo? Ao             

trabalho do jornalista, diante das novas tecnologias? Diante da tela? O jornalismo teria             

se tornado apenas uma mercadoria produzida em escala?  

Essa essência de um mundo melhor, conforme citado por Benjamin, é           

perceptível no trecho seguinte da reportagem da Folha de São Paulo.  

 
Não lhe falta nada. Pelo menos, nada que ele sinta falta. “Ihhh, hoje             
almocei três vezes. Agora de noite só tenho biscoito, mas tô           
tranquilo”, afirma. (SANT´ANNA, 2014) 
 

O menino cujo patrimônio está restrito a uma barraca, um punhado de            

brinquedos e a barriga cheia. Em frente a um mundo de sonhos, um dos maiores               

shoppings do Brasil, num bairro de classe alta, ele não sente falta de mais nada. Ao                

leitor, deixa implícita uma reflexão sobre o que é necessário para que uma pessoa seja               

feliz.  

Para Featherstone (1996), as novas formas de comunicação eletrônica, como a           

internet e os meios multimídia, facilitam experiências similares e podem ser           

consideradas formas de flanerie. O mundo tornou-se sua cidade. Por outro lado, também             

reconhece que, apesar de ter uma mobilidade incomparável, ou seja, pode ir de um lugar               

a outro do mundo em segundos, a aceleração causa uma sobrecarga de informações. 

 
Nesse ponto, podemos lembrar do muito alardeado espectador do         
canal pós-moderno da MTV, que é bombardeado por fragmentos de          
imagens e informações retirados de seus contextos, de tal forma que é            
incapaz de unir os significantes numa mensagem significativa.        
(FEATHERSTONE, 1996, p. 203.). 

 

Assim, na internet o olhar do jornalista é conduzido através de uma narrativa já              

montada por alguém, não com a mesma liberdade e a criatividade do flâneur diante do               

‘mundo real’. Ainda que tenhamos sensações similares, na internet será apenas uma            

ilusão de flanerie. Perdem-se diversos aspectos que são impossíveis de perceber quando            

se tem um olhar apressado, e sobre tantas coisas ao mesmo tempo. Prova disso é a                
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própria tecnologia buscando cada vez mais se aproximar do real. A realidade virtual,             

com imagens que permitem uma visualização em 360 graus, por exemplo, são uma             

tentativa de recuperar ‘algo perdido’.  

Diante dessa realidade – com a cidade em ritmo cada vez mais acelerado e o               

mundo virtual uma ‘ilusão’ – não restaria ao jornalista o papel de observar o que passou                

despercebido? Quantos transeuntes teriam passado pelo shopping, sem reparar no          

menino que ali estabeleceu sua casa? Quantos teriam se interessado em compreendê-lo?            

Quantos teriam as mesmas perguntas, a mesma curiosidade, sem contudo ter coragem            

para direcioná-las ao garoto?  

De onde veio e por que está ali? O repórter responde através da narrativa:  

 
O menino é de Cachoeiras do Macacu, município próximo a Nova           
Friburgo, no Estado do Rio. Não é a primeira vez que ele foge de casa               
e vem parar em São Paulo. (SANT´ANNA, 2014).  

O jornalista é aquele a quem socialmente é atribuída a função de contar a              

história. Não é estranho, por isso, que ele seja visto indagando, questionando, tirando             

todas as dúvidas e depois respondendo curiosidades que outras pessoas podem ter tido.             

Descobrimos, por exemplo, que não é a primeira vez que G. é visto ali. E tampouco foi                 

a primeira reportagem sobre ele.  

 

Velho conhecido dos moradores da rua Veiga Filho, ele teve sua           
história contada, em agosto, por ‘O Estado de São Paulo’, quando           
morava em cima de uma árvore em frente ao edifício Santa Emília,            
colado ao shopping. (SANT´ANNA, 2014).  

Também é inevitável o questionamento: e sua família? Indagação respondida no           

trecho:  

Alertada por uma moradora do prédio, sua mãe conseguiu juntar          
dinheiro e levá-lo para a cidade da região serrana fluminense, a mais            
de 500 km da capital paulista. Nem dois meses depois, G. voltou para             
São Paulo. (SANT´ANNA, 2014). 

Quanto aos moradores, também expõe a opinião deles, que é divergente.  
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“Tem gente aqui no prédio que quer me matar. Queriam até colocar            
uma placa pedindo para não darem esmolas para ele, mas o dinheiro é             
meu e sempre vou ajudar”, diz a aposentada Dulce Santucci, 80.           
(SANT´ANNA, 2014).  

Se de um lado muitos moradores se opõem, outros, como Dona Dulce, ajudam.             

É assim que se mantém ali e também foi assim que conseguiu a barraca, conforme               

mostra a narrativa:  

No primeiro dia em que choveu ele estava aí todo encharcado. Agora,            
acho que alguém do prédio arrumou essa barraca”, diz um segurança           
do shopping. Na verdade, a ‘casa’ de G. veio de um desconhecido. [...]             
‘Uma BMW parou aí e um rapaz bem alinhado deixou a barraca’,            
conta Dulce. (SANT´ANNA, 2014).  

O jornalista também expõe que o diagnóstico do menino, que é hiperativo e             

tomava medicamentos controlados quando estava na casa da mãe. 

“Na rua, deixou pra lá”, traz o texto. Sobre isso, registra a opinião de              
uma terapeuta. “Talvez precise mesmo é de espaço e um tratamento           
alternativo”, diz a terapeuta Luciana Sodré Cardoso, moradora do         
prédio. (SANT´ANNA, 2014).  

Além da opinião profissional, esse depoimento é importante porque é Luciana           

quem mantém contato com a mãe do garoto, conforme a própria narrativa:  

 
É ela quem todos os dias mantém a mãe do menino, um [sic] diarista              
de 38 anos, informada. Pelo Facebook, a mulher fica sabendo se ele            
está comendo e onde está dormindo. Ele não obedece, já fiz de tudo.             
Meu medo é que alguém possa explorá-lo na rua, diz a mãe.            
(SANT´ANNA, 2014).  

Tudo indica que esse mesmo contato do repórter foi feito através da rede social,               

o mesmo canal de comunicação utilizado pela terapeuta para se comunicar com a             

mulher. Deixa transparente seu método, ao mesmo tempo em que explora diversos lados             

do ‘problema’ de um garoto menor de idade vivendo na rua. 
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Em outro trecho, o jornalista registra que é época de Natal e lembra que o garoto                

está diante de um dos maiores centros de compras da cidade. Indaga o que ele gostaria                

de comprar e – reitera – “se pudesse”.  

G. não sabe o que quer, mas, se pudesse, compraria um Slinky,            
cachorro da série Toy Story. Vou lá na Ri Happy, tio. (SANT´ANNA,            
2014).  
  

A reportagem inicia com a primeira cena vista pelo repórter e termina com o que               

parece ter sido a última cena presenciada por ele.  

 
O menino coloca a cabeça para fora da barraca mais uma vez, espia o              
outro lado da rua, fecha o zíper da sua ‘casa’ e se recolhe. Meio              
minuto depois, uma moradora salta de um carro, caminha até o portão            
do Santa Emília, olha para o ‘mundo’ do menino e diz: “Boa noite,             
durma bem”. Lá de dentro da barraca ainda dá para ouvir. “Durma            
bem você também”.  (SANT´ANNA, 2014).  

Após a narrativa, o texto traz o número de telefone da Central de Atendimentos              

da Prefeitura de São Paulo e o órgão responsável pelo atendimento a pessoas em              

situação de rua. É interessante constatar como, sem fazer análises e conexões, mas             

apenas através dos fatos escolhidos, ao contar a história o jornalista já remete a              

reflexões importantes, como a relação de G. com a família, como chegou até ali, etc. e,                

ao mesmo tempo, também reflete sobre temas mais complexos, como a desigualdade            

social.  

Não resolve as questões, mas também não é esta a função do jornalista e do               

jornalismo. Quando o profissional de comunicação tenta fazer isso, não raro incorre em             

preconceitos, julgamentos apressados, assumindo o papel de juiz, polícia ou Estado.           

Enquanto faz isso, se distancia da função de ‘repórter’, com a missão de reportar a               

realidade.  

Além disso, não raro, nessa configuração, os jornalistas acabam fazendo o           

mesmo que dezenas de concorrentes, como se não houvesse mais nada a ser             

acrescentado à realidade. Como se não houvesse mais nada a ser contado. Como se, no               
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mundo todo, só acontecessem as mesmas coisas, já que muitas vezes as manchetes são              

iguais.  

Como Benjamin (1994) já afirmava a respeito do flâneur, o jornalista também            

tem uma pedagogia própria, que não é a mesma do policial, do líder de governo, nem                

mesmo do assessor de imprensa, que embora possa ter a mesma formação, não tem a               

mesma intenção, não está ‘do mesmo lado’ e, naturalmente, vai defender os interesses             

do seu assessorado, não do público. A fonte não tem a mesma curiosidade, o mesmo               

olhar, a mesma forma de contar a história.  

Nos formamos para contar histórias, seja por vocação ou porque aprendemos           

técnicas nos cursos superiores. Como observa Benjamin (1987), a dificuldade de contar            

histórias é praticamente um fenômeno social. “Quando se pede num grupo que alguém             

narre alguma coisa, o embaraço se generaliza. É como se estivéssemos privados de uma              

faculdade que nos parecia segura e inalienável: a faculdade de intercambiar           

experiências”. (BENJAMIN, 1987, 198). E o autor, mesmo há décadas, já previa essa             

dificuldade, até de forma pessimista.  

Uma das causas desse fenômeno é óbvia: as ações da experiência estão em             
baixa, e tudo indica que continuarão caindo até que seu valor desapareça de             
todo. Basta olharmos um jornal para percebermos que seu nível está mais            
baixo que nunca, e que da noite para o dia a não somente a imagem do mundo                 
exterior mas também a do mundo ético sofreram transformações que antes           
não julgaríamos possíveis.  (BENJAMIN, 1987, p. 198) 

Por essas palavras, provavelmente Benjamin (1987) não se surpreenderia ao          

constatar que hoje citamos experiências como a de Emílio Sant´Anna como singulares.            

Como ele, outros repórteres como Eliane Brum, Neide Duarte e Caco Barcellos se             

destacam justamente por buscarem uma aproximação com a realidade que vão contar.  

Ao mesmo tempo, constatar que há uma crise no jornalismo suscita a            

necessidade de mais experiências singulares, que tenham interesse público e que façam            

com que os consumidores de informações tenham diferenciais e motivos para optar por             

este ou aquele meio de comunicação. Não basta apenas credibilidade, mas qualidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As cidades cresceram e as relações entre as pessoas tornaram-se cada vez mais             

escassas. Não conhecemos nossos vizinhos. Não raro ouvimos alguém verbalizar esta           

constatação, em tom de lamentação. Os textos de Benjamin (1987, 1994) trazem um             

tom de melancolia, ainda que o autor tente ser otimista. Traz bons exemplos, mas já               

prevê o que ele mesmo considera inevitável: a solidão e a tendência ao isolamento.  

Apesar de necessitarmos de experiências e da convivência com outros seres           

humanos, desde que foi necessário colocar trancas nas portas, muros nas casas, algo             

para transpor a rua e o espaço privado, através das galerias, as relações humanas nunca               

mais foram as mesmas.  

Não à toa, o público começou a se interessar pelas percepções do flâneur. As              

pessoas precisavam de alguém para parar e observar por elas. Essa mediação foi com o               

tempo assumida pelo repórter, esse profissional que se ocupa de selecionar os fatos mais              

importantes dessa realidade exterior e relatá-los em forma de notícias e reportagens. Sob             

a forma de jornalismo. A ele foi atribuída socialmente a função de encarar com              

curiosidade a realidade, de refletir, olhar, parar se necessário, enquanto – ao menos lá              

fora – os outros habitantes da cidade andavam – e continuam andando – distraídos, com               

pressa.  

Já há algumas décadas, era dentro de casa, já no espaço privado, o momento em               

que todos paravam e, ‘protegidos’, se reuniam em família diante do leitor de jornal para               

ouvir o que havia acontecido na cidade.  

Hoje, porém, o próprio jornalista se refugiou na redação, no espaço privado. As             

novas tecnologias, que poderiam auxiliar, tornaram-se a própria mediação. A internet dá            

a ilusão de que há um mundo de possibilidades. As pautas estão ali, nos cruzamentos de                

redes sociais, nas esquinas de blogs e sites. Ao mesmo tempo, acompanhamos as             

mesmas pautas em diferentes meios de comunicação – geralmente com conteúdos já            

conhecidos e disseminados por outro meio que chegou antes. Não era um mundo cheio              
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de possibilidades? Então, o que aconteceu ao jornalismo? Correndo para chegar antes,            

com mais pressa do que nunca, mas sempre atrasado?  

Depois de todo o frenesi, na cidade, na internet, no jornalismo, de limites éticos              

ultrapassados em nome do furo, da pressa exigida aos profissionais pelas empresas de             

comunicação, parece haver um alerta cada vez mais intenso – em toda sociedade – de               

que é preciso parar. É preciso sentar de novo ao redor da lareira para ouvir histórias. Se                 

essa é a tendência das pessoas, então quem sabe não significa um apelo ao jornalista,               

para parar também? Para refletir? Para procurar boas histórias, como quem compreende            

seu papel e, ao mesmo tempo, quer produzir algo único, singular?  

As pessoas não estão lendo menos, mas cada vez mais. Embora as famílias não              

se reúnam mais em torno do leitor de jornal impresso, há cada vez mais leitores. Os                

livros impressos continuam sendo editados, lançados. E-books com todos os tipos de            

conteúdos não param de ganhar forma. E conquistam leitores. Um público velho? Os             

best sellers são Harry Potter, livros de youtubers e blogueiras, deixando claro que os              

jovens estão lendo, sim. Porém, se os meios de comunicação perdem leitores, então há              

algo errado. Não estamos atendendo a demanda do público. Interessando-o.  

O jornalismo deixará de ser necessário? Definitivamente, se antes as pessoas           

precisavam do olhar atento do jornalista porque andavam apressados, agora estão cada            

vez menos na rua, ou seja, mais do que nunca precisam do jornalismo para saber o que                 

está acontecendo no mundo, para ter contato com outros seres humanos, para humanizar             

suas relações.  

Ao mesmo tempo, não há uma democracia consistente sem o jornalismo. O            

público precisa de informações. Precisa do jornalismo. E, como demonstram os best            

sellers, novos e velhos leitores querem ler boas histórias. E o jornalismo é capaz de               

suprir esta demanda.  

Em uma palestra em Florianópolis , o jornalista Carlos Alberto Di Franco           7 8

7 Palestra proferida no dia 27 de maio de 2017, no Tribunal de Contas de Santa Catarina, em evento da 
Associação Catarinense de Imprensa e assistida pela autora 
8 Doutor em comunicação pela Universidade de Navarra, colunista e consultor do jornal O Estado de São 
Paulo 
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apontou uma doença que atinge as redações: o jornalismo sem alma. “Há entre o fato e                

o repórter uma distância fatal. Antigamente, o repórter sofria o fato na carne e na alma”,                

disse Di Franco. Segundo ele, é preciso olhar para trás para dar saltos consistentes, para               

que o telespectador volte a sentir o pulsar da vida. “As reportagens não têm cheiro de                

asfalto. O bom jornalista ilumina a cena. As empresas precisam apostar no coração do              

jornalismo”, continuou ele.  

Precisamos voltar a flanar, a encontrar boas histórias, e não apenas transcrever            

boletins de ocorrência, declarações oficiais e atribuir aspas às fontes, como se isso fosse              

suficiente para fazer bom jornalismo e construir a realidade. Precisamos vivê-la, para            

então narrá-la a outros. Não parece uma tarefa impossível.  
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