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Resumo 

 

As experiências da flânerie na Paris do século XIX influenciaram o trabalho intelectual 

para além da França. No campo do jornalismo, contribuíram para o fortalecimento de um 

novo gênero, a reportagem. Este artigo se propõe a refletir sobre as contribuições desta 

atividade na narrativa da repórter Neide Duarte, símbolo de resistência no jornalismo 

comprometido em dar visibilidade para o ordinário - ou o que seria considerado “comum”, 

no sentido do banal das ruas. Entendo como a associação da jornalista com a figura do 

flâneur se reflete no exercício do olhar benjaminiano, caracterizado em reportagens 

capazes de promover a reflexão com base no caminhar pelas ruas. A partir de conceitos 

desenvolvidos por Walter Benjamin e da entrevista concedida pela jornalista à autora, 

buscamos traçar aproximações entre a flânerie e a reportagem enquanto gênero 

jornalístico surgido no século XIX. 
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“A rua não pode ser desprezada!” 

 

As andanças e a observação permanente habitam sua rotina e seu próprio eu. Na 

busca por novas percepções, permite-se descortinar outros olhares e vivências nas 

atividades mais rotineiras. Como quando descreve um episódio vivido no dia anterior, um 

indício para entender as práticas e o modo como faz jornalismo: Enquanto caminhava na 

rua onde sua mãe reside, deparou-se com galhos de uma tipuana, árvore exótica trazida 

de Paris para São Paulo no início do século passado. Eles deixavam à mostra a seiva 

avermelhada, pareciam sangrar. Talvez, por estar lendo o livro A vida secreta das 

árvores3, a cena lhe absorveu ainda mais. Não hesitou em fotografar a agressão e publicar 

a imagem no seu perfil no Instagram, com a legenda: “Cortaram a tipuana, minha 

vizinha”. É assim, com foco nas particularidades do cotidiano e disposição para viver as 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Gêneros Jornalísticos, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutoranda em Jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) email: magali.moser@gmail.com  
3 Escrito pelo engenheiro florestal alemão, Peter Wohlleben. 

mailto:magali.moser@gmail.com
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sensações oferecidas pela rua, que começa a conversa entre mim e a jornalista Neide 

Duarte.  

 

Foto publicada no Instagram de Neide Duarte em 4 de junho de 2017 

 

A entrevista concedida por ela via telefone em 5 de junho de 2017 refletiu sobre 

as proximidades entre a flânerie e a reportagem a partir da experiência de uma das 

repórteres mais premiadas da televisão brasileira e reconhecida pela arte de flanar4. 

Escolhi Neide Duarte para pensar esta relação por enxergar sua obra como símbolo de 

resistência no jornalismo. Com mais de 40 anos de carreira como repórter, no sertão ou 

na metrópole, nunca desistiu da rua. Numa demonstração de que não há forma melhor de 

ser repórter do que gastando as solas de sapato. Logo no início do contato, Neide reforça 

o detalhe, aquele aparentemente sem a menor importância. Esta característica, marca de 

seu trabalho, revela a arte de transformar assuntos ordinários em experiências estéticas e 

de reflexão. A exemplo da visão benjaminiana, atribui importância às coisas passageiras, 

busca a significância na miudeza e descobre o universal nas particularidades.5 

A voz fácil de reconhecer pelo timbre suave e por anunciar sem pressa textos com 

influências literárias não esconde desde o início do contato a sua paixão pela rua. É ela 

que a mantém na reportagem. Revela o espaço público como responsável por promover 

um encontro pleno com o Brasil que precisa ter voz e dificilmente aparece com dignidade 

na televisão. Neide Duarte notabilizou-se por interpretar a alma do povo brasileiro, com 

                                                 
4 Mesmo que reconheça a necessidade de buscar espaço nas brechas, a jornalista assume visibilidade pela 

forma como costuma conduzir reportagens, sempre com destaque para os detalhes e “anônimos”, nas ruas. 
5 Como na reportagem conduzida por ela sobre a sensação da passagem do tempo, veiculada no Jornal Hoje 

em 4 de janeiro de 2014. Pode ser assistida na íntegra pelo link: https://globoplay.globo.com/v/3057833/  

https://globoplay.globo.com/v/3057833/
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pitadas de poesia e sensibilidade. Mas os prêmios, os anos de estrada e o nome de peso, 

ao contrário do que possa parecer, não lhe são certezas de espaço garantido. A experiência 

acumulada pela repórter mostra: espaço é algo a ser conquistado e resultado de uma 

disputa permanente. Não lhe seja em falta de qualidade do trabalho realizado, mas seu 

formato poderia ser muito mais absorvido pelos veículos de comunicação, caso o tempo 

da programação também não fosse de excessiva velocidade.  

“É sempre uma luta e uma batalha para conseguir fazer o mais próximo do que 

você quer, para ter o resultado mais próximo de seus ideais, da sua ética, do que você 

acha que deve ser feito. Essa luta vai existir sempre”. (DUARTE, 2017). Certamente, o 

tempo frenético dos dias dias de hoje acamba por afastar possibilidades de “flanar”, como 

fora no século XIX. E ao que parece, Neide faz um esforço nas transformação de alguns 

segundos ou minutos em abordagens bem aproveitadas, com profundidade e 

complexidade da sua narrativa. 

No caminho aposto ao jornalismo acomodado da redação, a repórter se confunde 

com a multidão na busca pelas melhores histórias. Este esforço ganha ainda mais ênfase 

se considerado o veículo para o qual ela trabalha, a televisão comercial, já considerada 

uma ameaça à democracia e “não muito propícia à expressão do pensamento”. 

(BOURDIEU, 1997, p. 39). Com um estilo caracterizado por sutilezas poéticas, um olhar 

inquieto e uma narrativa que privilegia as pessoas, o empenho desvela as potencialidades 

do veículo e a riqueza das ruas. “Na rua tudo muda, quase nada que imaginamos é real, 

porque não existe nada mais vibrante, mais louco e transformador do que a realidade”. 

(DUARTE, 2001, p. 93). As palavras escritas por Neide Duarte em 2001 ainda 

permanecem inalteradas para traduzir seu pensamento acerca das ruas. Na entrevista me 

concedida, mais de 15 anos depois, a repórter volta a declarar seu encantamento.  

A rua é o que tem vida. Tudo o que você fizer dentro de uma redação 

pode ser modificado na rua [...]. A rua é uma coisa cheia de novidades. 

Você imagina: “vou ali e vou encontrar tal coisa” e você na rua encontra 

outra coisa. E aquilo faz você repensar todo o trabalho que você teria 

em mudar toda a sua opinião sobre diversas coisas. Então eu não 

consigo nunca abrir mão da rua, desse contato com a rua, de estar 

sempre olhando e vendo as coisas que a rua te dá. (DUARTE, 2017). 

 

A percepção da repórter já aparecia na França do passado. Na Paris do início do 

século XIX, em meio às transformações do espaço urbano, surge uma figura capaz de 

influenciar o jornalismo contemporâneo: o flâneur. “A flânerie se baseia, entre outras 

coisas, no pressuposto de que o fruto do ócio é mais precioso que o do trabalho. Como se 
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sabe, o flâneur realiza ‘estudos’”. (BENJAMIN, 2009, p. 497). De acordo com Benjamin, 

o momento áureo do gênero ocorre no início dos anos 1840. “A rua conduz o flanador a 

um tempo desaparecido” (BENJAMIN, 2009, p. 461). O flâneur nasceu em Paris e não 

em Londres, Roma ou outra capital europeia por motivos específicos. “Os próprios 

parisienses, que fizeram de Paris a terra prometida do flâneur” (BENJAMIN, 2009, p. 

462). Benjamin nos dá pistas para compreender os porquês no texto Paris, a cidade no 

espelho – declaração de amor dos poetas e artistas à capital do mundo:  

De todas as cidades não há nenhum que se ligue mais intimamente ao 

livro que Paris. Se Giraudoux tem razão e se a maior sensação de 

liberdade humana é flanar ao longo do curso de um rio, então aqui a 

mais completa ociosidade, e portanto a mais prazerosa liberdade, ainda 

conduz ao livro e livro adentro. Pois sobre os desnudos quais do Sena 

há séculos se deitou a hera de folhas erutidas: Paris é um grande salão 

de biblioteca atravessado pelo Sena. (BENJAMIN, 2012, p. 199) 
  

Desde a sua concepção, entre os anos 1800 e 1850, a flânerie costuma ser 

associada à atividade predominantemente masculina. Seja nas representações visuais 

atribuídas a ele ou nas narrativas textuais sobre o tema, este tipo literário descrito como 

“observador das ruas” é retratado como homem, representado como caminhante. No 

entanto, esta experiência estética também se reporta às mulheres, relegadas a segundo 

plano nesta caracterização e apagadas dos relatos históricos, considerando a tardia 

conquista delas pelo espaço público. Se há uma predominância de discursos masculinos 

nesses relatos, há de se naturalizar o contrário também. A ausência de pesquisas com a 

temática de gênero já foi apontada por pesquisadoras do campo (LAGO, 2017). Por isso, 

defendo aqui a contribuição da flânerie na obra de repórteres mulheres. Afinal, a flânerie 

pode ser considerada uma precursora da reportagem?  

Acredito que sim, afinal, a reportagem enquanto gênero jornalístico surge no 

século XIX e exige práticas semelhantes, sustentadas no desafio de reaprender a olhar. 

Neide Duarte explica seu modo de reportar com um método semelhante: “olhar como se 

estivesse vendo aquilo pela primeira vez, como o olhar de uma criança que nunca viu 

aquilo.” (DUARTE, 2014, p. 55). Assim como na reportagem, na flânerie, o perambular 

pelas ruas não é despropositado, mas comprometido com a observação dos detalhes e 

pormenores da vida urbana e seu cotidiano. Benjamin (2009, p. 473) lembra que “não se 

pode confundir o flâneur com o basbaque”, aquele que se admira e se espanta com coisas 

triviais. Ele atribui a Edgar Allan Poe, em seu conto “O homem na multidão”, “o caso em 
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que o flâneur se distancia totalmente do tipo do passeador filosófico e assume os traços 

do lobisomen a vagar irrequieto em uma selva social”. (BENJAMIN, 2009, p.  463).   

Esta “literatura panorâmica”, para citar as palavras do próprio Benjamin (1994, p. 

34) ao se referir à flânerie “dificilmente poderia ter-se desenvolvido em toda a plenitude 

sem as galerias”. Por serem consideradas um meio-termo entre a rua e o interior da casa, 

tornaram-se abrigo preferido para o flâneur. “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”. (BENJAMIN, 1994, p. 35). Assim, a cidade deixa de ser um cenário e passa a 

ser uma personagem protagonista e o flanêur, um tipo disposto a experenciá-la. A 

concepção benjaminiana concentra-se sobretudo no rejeitado, desprezado, ordinário. Este 

olhar também conduz o trabalho da repórter Neide Duarte adepta do flanar por entre as 

ruas e ruelas que levam a cidades pouco conhecidas ou ignoradas. Para Benjamin, a 

melhor forma de conhecer uma cidade é perder-se nela, mas com instrução.  

Saber orientar-se numa cidade não significa muito. No entanto, perder-

se numa cidade, como alguém se perde numa floresta, requer instrução. 

Nesse caso, o nome das ruas deve soar para aquele que se perde como 

o estalar do graveto seco ao ser pisado, e as vielas do centro da cidade 

devem refletir as horas do dia tão nitidamente quanto um desfiladeiro. 

(BENJAMIN, 1994, p. 73). 

 

Um dos nomes lembrados como precursores da flânerie e repórter de vanguarda 

no Brasil costuma ser Paulo Barreto, pseudônimo de João do Rio. Mas esta atividade não 

é exclusividade masculina. Está presente na obra de repórteres mulheres com ampla 

visibilidade e reconhecimento por parte do campo jornalístico na contemporaneidade. 

Relembro aqui algumas delas, como Eliane Brum, Daniela Arbex, Natália Viana e Neide 

Duarte, para citar jornalistas brasileiras. Concentro a análise na obra de Neide Duarte não 

apenas pela experiência acumulada, pelo modo peculiar como capta informações e 

constroi relatos6, mas por não desistir da rua e da reportagem. A valorização das chamadas 

“pessoas anônimas”, o equilíbrio entre a técnica, a ética e estética (MEDINA, 2003) na 

apuração jornalística e estilo textual da repórter fazem de seu trabalho uma experiência 

agregadora para o jornalismo capaz de valorizar a “alma da rua”.   

As ruas são a morada do coletivo. O coletivo é um ser eternamente 

inquieto, eternamente agitado que vivencia, experimenta, conhece e 

inventa tantas coisas entre as fachada dos prédios quanto os indivíduos 

no abrigo de suas quatro paredes. (BENJAMIN, 2009, p. 468). 

                                                 
6 A preocupação da repórter em valorizar as contribuições femininas pode ser vista nesta reportagem, 

veiculada no Jornal Hoje, sobre o espaço das mulheres nas artes plásticas: http://g1.globo.com/jornal-

hoje/videos/t/edicoes/v/mulheres-conquistam-espaco-nas-artes-plasticas/3199151/  

http://g1.globo.com/jornal-hoje/videos/t/edicoes/v/mulheres-conquistam-espaco-nas-artes-plasticas/3199151/
http://g1.globo.com/jornal-hoje/videos/t/edicoes/v/mulheres-conquistam-espaco-nas-artes-plasticas/3199151/
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Na concepção de Benjamin (2009, p. 462), a cidade se transforma em paisagem 

para o flâneur. Mas nem todas as cidades são um convite à flânerie. Neide Duarte lembra 

que algumas são difíceis para flanar, como Belém e Manaus, pela irregularidade das 

calçadas. Considera o Rio de Janeiro e São Paulo como estimulantes à prática. Esta 

tentativa de unir a flânerie com a reportagem é concebida por ela como “quase um 

jornalismo romântico, mas que pode ser um bom começo para se fazer grandes 

reportagens”. (DUARTE, 2017). Ela se define como alguém que caminha e descobre 

coisas por pequenas frestas. A influência da flânerie parece estar presente na própria 

forma como define o seu modo de trabalhar. “Estou sempre caminhando por frestas. Eu 

vejo uma frestinha aqui, é ali que eu vou. Vou me atirar para tentar fazer alguma coisa 

diferente e interessante e que eu possa dizer alguma coisa para as pessoas. Porque se não 

for isso não vale a pena”7.  

O depoimento de Neide Duarte orienta: a rua, com todas as suas descobertas, 

particularidades e imprevistos, ensina a ser repórter. Por isso, a transferência de repórteres 

para as redações no processo de apuração jornalística e o consequente desprezo e 

abandono das ruas são percebidos com frustração e lamento pela jornalista. À distância, 

por telefone ou via Internet, tem-se versões, mas nunca o testemunho, a vivência, as 

sensações e a observação de quem foi até o local. Por isso, a frase eternizada por Kotscho 

nos anos 1980, de que lugar de repórter, ainda parece emblemática para pensar o campo. 

Mesmo assim, ela entende o fenômeno do desaparecimento dos repórteres das ruas e o 

confinamento nas redações como uma tendência inevitável. Especialmente porque é 

possível cada vez mais produzir uma matéria de dentro da redação, contando com a ajuda, 

por exemplo, de quem mora naquele local reportado.  

O jornalismo fica mais pobre com isso. Porque não dá para você apurar 

uma matéria da redação e esperar que o que vai voltar da rua é 

exatamente aquilo que foi apurado da redação. As coisas são muito 

diferentes. Quando você apura pelo telefone, por exemplo, a pessoa 

pode te dizer uma coisa. Quando você vai gravar uma entrevista, a 

pessoa pode te dizer outra. E você pode descobrir outras coisas ainda 

que mudem o rumo da matéria. Eu vejo que cada vez menos isso 

acontece, de maneira geral, em toda a redação. Eu acho que fica mais 

pobre. Acho que se você tem um repórter na rua, não há nada mais 

importante que isso para mudar o rumo de uma matéria, se preciso. E 

para investigar mesmo, não no sentido apenas policial, mas descobrir 

coisas. Às vezes você fica olhando na rua alguma coisa e você percebe 

algo que tem relação com o que está fazendo. Às vezes, é uma grande 

                                                 
7 http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/neide-duarte/trajetoria.htm 
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sacada, às vezes não, é uma bobagem. Mas é sempre um investimento, 

de você estar de olho na rua e de estar na rua. (DUARTE, 2017) 

 

 

Uma repórter com olhar benjaminiano 

 

Graduada pela Faculdade de Comunicações e Artes da Fundação Armando 

Álvares Penteado (FAAP), em São Paulo, em 1974, a primeira experiência de Neide 

Duarte no jornalismo foi no extinto Diário Popular, onde ficou por dois meses. Depois 

disso, teve passagens rápidas por um jornal de bairro, em Pinheiros, em São Paulo, e na 

TV Tupi. Em seguida, em 1976, trabalhou por três anos como repórter da Folha de S. 

Paulo. Depois disso, por 16 anos produziu reportagens para os principais programas 

jornalísticos da Rede Globo. Antes de voltar para a emissora, em 2005, onde atua até hoje 

como repórter especial, passou pelo SBT e TV Cultura, onde apresentou e dirigiu o 

programa Caminhos e Parcerias de 1998 a 2005. Criado por ela, o programa buscava o 

retrato do trabalho de Organizações Não Governamentais (ONG’s) e de pessoas na união 

de forças para resolverem trabalhos coletivos por todo o Brasil. Detentora de inúmeras 

distinções como repórter, não se arrisca a vislumbrar o futuro da reportagem. 

Acho muito difícil saber o futuro da reportagem e do repórter. As coisas 

mudam muito e às vezes surpreendem a gente[...]. Do jeito que está hoje 

essa coisa da internet... mas as coisas podem mudar. Eu não sei para 

onde caminha isso, nem posso imaginar. Eu sou de um tempo de 

jornalismo romântico mesmo, uma coisa meio trabalho de detetive, de 

muita observação. Não sei se as pessoas têm esse tempo hoje para olhar 

as coisas, pensar sobre elas e ter alguma revelação observando a cidade, 

as pessoas na rua. Muitas matérias eu fiz assim. Matérias de 

comportamento para jornal local. Eu e o cinegrafista, parávamos numa 

esquina e ficávamos olhando [...]. Às vezes, muito tempo observando. 

E hoje, a rapidez que o mundo exige, não sei se teria lugar para isso. Eu 

ainda trabalho assim, muitas vezes. Gosto disso porque acho que revela 

coisas que eu não poderia imaginar, que ninguém poderia. Você só vê 

quando enxerga aquilo. De resto as coisas ficam muito parecidas, muito 

já determinadas. Não se tenta ver nenhuma revelação nisso. Eu não sei 

para onde vai a reportagem e o repórter. (DUARTE, 2017) 

 

Na emissora educativa paulista, alcançou ampla visibilidade: o programa 

Caminhos e Parcerias ganhou 11 prêmios jornalísticos no Brasil e no exterior. Entre eles, 

o Líbero Badaró, o Vladimir Herzog, o Mídia da Paz e o Grande Prêmio Barbosa Lima 

Sobrinho. É inevitável descrever o trabalho da repórter com referência a tantos prêmios 

de reconhecimento à reportagem, quase todos com nomes masculinos, homenageando 

jornalistas homens. Esta constatação parece reforçar a necessidade da pesquisa sobre o 
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exercício do jornalismo, da reportagem e, por que não, da flânerie por mulheres no Brasil. 

Afinal, o conceito de flânerie também se constitui a partir das questões relacionadas a 

gênero? “Seria problemática, portanto, supor que os tipos de atividades associados ao 

flâneur fossem exclusivamente masculinos e confinados a um determinado tipo de 

cidade”. (FEATHERSTONE, 1996, p. 194). 

Apesar do homem ser a figura dominante na esfera pública àquele momento, 

questiono o lugar das mulheres na representação das cidades durante a modernidade e 

urbanização. Descobrir se os relatos de flanerie contemplam o rompimento do ambiente 

interior doméstico pelas mulheres exigiria uma pesquisa à parte. Neste artigo, atenho a 

reflexão no trabalho de Neide Duarte como repórter flâneur de relevância na 

contemporaneidade. Na entrevista me concedida, a jornalista contou que, se fosse 

necessário escolher, a reportagem que mais gostou de fazer nesses anos de dedicação à 

profissão seria Quase um Peso de um Passarinho8, veiculada no Caminhos em Parcerias, 

em 2000. O programa foi vencedor do Prêmio Wladimir Herzog daquele ano, como 

melhor reportagem de TV. Mostrava crianças abandonadas à própria sorte, vítimas da 

desnutrição, na cidade de São José da Tapera, no sertão de Alagoas, que, em 1999, tinha 

o pior IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do Brasil.  

A flanerie se revela com força na reportagem assinada pela jornalista não se 

limitando à abordagem da pauta, costumeiramente ignorada pela mídia hegemônica 

nacional. Alcança também o texto como elemento sensível capaz de revelar o que a 

imagem não diz, numa narrativa cuidadosamente encadeada de maneira a valorizar a 

ambientação, sem perder de vista a contextualização e com destaque para a própria rua. 

A lua é de quarto. Cresce em cima do rio São Francisco. É pleno verão. 

Nuvens de novembro no céu do  sertão das Alagoas. Estamos voltando. 

A mesma estrada, o mesmo calor, a mesma poeira, a mesma secura da 

terra, os mesmos ossos no campo, o mesmo sertão. Quando estivemos 

aqui, dois anos atrás, a lua estava completa. Lua de março. Era começo 

de inverno no sertão. Procissão pra São José. Os sertanejos passavam 

pedindo chuva em abundância. Era tempo da lua grande no céu. 

(DUARTE, 2001). 

 

Caminhante sem rumo, mas com perspicácia, entregue às vivências oferecidas, 

assim como o flâneur da Paris do século XIX ou da bélle époque carioca, Neide Duarte 

se interessa por personagens e lugares esquecidos na busca pela “imersão das sensações 

da cidade” (FEATHERSTONE, 1996). “Na contramão do jornalismo mecânico, 

                                                 
8 O programa deu origem a um outro com o mesmo título, dois anos depois, quando a repórter voltou ao 

local para constatar as mudanças no período. 

http://www2.tvcultura.com.br/caminhos/37quaseopeso2/terra-quaseopeso.htm
http://www2.tvcultura.com.br/caminhos/16quaseopeso/quaseopeso1.htm
http://www2.tvcultura.com.br/caminhos/16quaseopeso/quaseopeso1.htm
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praticado como mandam os manuais de redação [...] Neide Duarte pratica e compreende 

o jornalismo como uma possibilidade concreta de transformação da realidade” (IJUIM; 

URQUIZA, 2009). Quando a questiono sobre a hipótese de jornalismo de qualidade ser 

aquele capaz de transformar, ela não titubeia. “Não precisa ser algo incrível. Às vezes é 

um detalhe. Algo sem pretensão, pode modificar a vida de uma pessoa” (DUARTE, 

2017).  

Durante a faculdade, Neide trabalhou como escriturária no Banco do Brasil. 

Sonhava em ser atriz, chegou a cursar Teatro e ter aulas com grandes nomes da 

Dramaturgia. As lições de interpretação tiveram forte influência na sua vida, mas se 

afastou do teatro quando percebeu a necessidade de repetir o mesmo texto infinitas vezes. 

O fascínio pelo jornalismo a acompanha desde a visita à redação da Folha de S.Paulo, 

ainda nos tempos de colégio. Deste dia, guarda a inesquecível lembrança do cheiro de 

jornal, misturado às máquinas, tintas e papel. Entre as reminiscências da excursão escolar 

também perdura o encantamento com a atmosfera investigativa. “A redação chamou 

minha atenção. Estava lá a Helena Silveira e aquelas divisórias escuras de madeira davam 

a impressão de filme de detetive dos anos 1950”. (DUARTE, 2005). A referência ao 

trabalho de detetive aparece em diferentes momentos ao tratar do ofício escolhido.  

Quando estava no colégio (o Macedo Soares, na Barra Funda, em São 

Paulo) fomos fazer uma visita à redação da Folha de S. Paulo (era 1967, 

e eu estava no primeiro colegial) que ficava ali pertinho, na alameda 

Barão de Limeira. Assim que entrei no prédio senti aquele cheiro do 

papel e da tinta, as máquinas trabalhando. Depois a redação escura e a 

Helena Silveira circulando por ali. Fiquei encantada e para sempre 

marcada com aquela imagem de filme de detetives dos anos 50, de 

divisórias de vidro canelado e madeira marrom escura. O mundo a ser 

descoberto por aqueles aventureiros, desbravadores. (DUARTE, 2001, 

p. 92) 

 

Há de se observar aqui um outro paralelo entre a flânerie de Walter Benjamin e a 

reportagem de Neide Duarte. Assim como na narrativa da repórter ao se referir a sua 

profissão, a alusão à atividade detivesca também aparece na maneira como Benjamin 

concebe a flânerie. Se para ele, o flâneur é o detetive da cidade, “detentor de todas as 

significações urbanas, do saber integral da cidade, do seu perto e do seu longe, do seu 

presente e do seu passado”9, para ela, o repórter pode ser compreendido como um 

                                                 
9 ROUANET, Sergio Paulo. A cidade que habitam os homens ou são eles que moram nela. História material 

em Walter Benjamin “trabalho das passagens” Revista da USP, pp. 50. 
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sucessor desta figura. O autor alemão compara o flâneur a um investigador que se esconde 

na multidão e a cidade a um labirinto.  

A figura do flâneur prenuncia a do detetive. O flâneur devia procurar 

uma legitimação social para seu comportamento. Convinha-lhe 

perfeitamente ver sua indolência apresentada como aparência, por 

detrás da qual se esconde de fato a firme atenção de um observador 

seguindo implacavelmente o criminoso que de nada suspeita. 

(BENJAMIN, 2009, p. 485). 

 

Pela forma como lida com a ociosidade, o tipo flâneur é confundido com o 

vagabundo, desocupado e preguiçoso. “É vagabundagem? Talvez. Flanar é a distinção de 

perambular com inteligência. Nada como o inútil para ser artístico”. (RIO, 2008, p. 31).  

Ser repórter, desabafa Neide Duarte: dá muito trabalho. Não se pode ter preguiça para 

fazer de novo, ensina. O desafio está na busca pela compreensão da realidade, mesmo 

com um tempo limitado para entendê-la e contá-la. Na televisão, o trabalho precisa 

sempre ser em conjunto entre repórter e cinegrafista. Sem texto, não há uma grande 

imagem, acredita. Por isso entende que na redação, tem-se geralmente uma saída pronta, 

enquanto na rua não, ela pode revelar e sugerir ideias específicas. Se antigamente havia a 

necessidade de ir onde as pessoas não podiam, hoje ainda se tem um pouco desse espírito, 

mas menos por conta da internet:  

A tecnologia é muito bem-vinda, ajuda milhões de coisas. Mas as outras 

coisas não podem ser desprezadas. A rua não pode ser desprezada! 

Assim como os livros. Muita coisa que eu quero pesquisar, e eu 

pesquiso muito para fazer uma reportagem, mesmo que eu não vá usar 

aquelas informações. Muitas vezes eu não consigo encontrar na 

internet. Eu perco horas e horas para encontrar. Mas eu tenho o livro. 

Algumas coisas eu não consigo encontrar na internet. Mas nada pode 

ser descartado. A tecnologia tem que ser usada, mas a rua também tem 

que ser mais usada. E a rua está cada vez mais perigosa, mas ela não 

pode ser abandonada. (DUARTE, 2017) 

 

 

A flanerie, a narrativa e a reportagem 

No ensaio O Narrador - Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov, Walter 

Benjamin (1994) reflete sobre como a arte de contar histórias remete à própria trajetória 

do ser humano, mas está ameaçada. Alerta para a perda da aura da narrativa já que a 

experiência da arte de narrar está em vias de extinção. A ênfase do autor na importância 

de transmitir experiência pela palavra (BENJAMIN, 1994) ressalta o valor da narrativa 

numa sociedade com amplo desenvolvimento na ciência e tecnologia, mas ainda distante 

de sua condição humana. Uma das causas da possibilidade de extinção da arte de narrar 
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estaria na constatação de que “as ações da experiência estão em baixa, e, ao que tudo 

indica, permanecerão em queda até que seu valor desapareça de todo”. (BENJAMIN, 

1994, p. 198).  

Walter Benjamin ressalta a importância do contar histórias porque é através delas 

que transmitimos a cultura e a trajetória humanas. Relata sobre a falta de habilidade do 

homem moderno para narrar e ouvir. Podemos concluir com base no autor, portanto, que 

a diminuição da reportagem no jornalismo contemporâneo também está relacionada aos 

tempos de hoje, com aceleração para ler e produzir textos curtos a serem consumidos de 

maneira pré-digerida (BOURDIEAU, 1997). “Se a arte da narrativa é hoje rara, a difusão 

da informação é decisivamente responsável por esse declínio” (BENJAMIN, 1994, p. 

203). De certa forma, o autor atribui essa mudança também ao jornalismo. “Basta 

olharmos um jornal para percebermos que seu nível está mais baixo que nunca” 

(BENJAMIN, 1994, p. 198). Isso porque há uma diferença elementar entre a informação 

e a narrativa, argumenta.  

A informação só tem valor no momento em que é nova. Ela só vive 

nesse momento, precisa entregar-se inteiramente a ele e sem perda de 

tempo tem que se explicar nele. Muito diferente é a narrativa. Ela não 

se entrega. Ela conserva suas forças e depois de muito tempo ainda é 

capaz de se desenvolver (BENJAMIN, 1994, p. 204). 

 

A reportagem é lugar por excelência da narrativa jornalística. (SODRÉ; 

FERRARI, 1986, p. 9). Pressupõe investigação e interpretação, como aponta LAGE 

(2001). Apesar do prestígio social alcançado pela figura do repórter, a reportagem como 

atividade não existia quando o jornalismo surgiu, no início do século XX. O século XX 

consagrou-se com o jornalismo-testemunho. “O repórter está onde o leitor, ouvinte ou 

espectador não pode estar. Tem uma delegação ou representação tácita que o autoriza a 

ser os ouvidos e os olhos remotos do público, selecionar e lhe transmitir o que possa ser 

interessante” (LAGE, 2001, p.23).  

Como lembram Sodré e Ferrari (1986, p.15), “o repórter é aquele que está 

presente, servindo de ponte (e, portanto, diminuindo a distância) entre o leitor e o 

acontecimento”. Esses dois autores listam as principais características deste gênero 

jornalístico com os seguintes elementos: Predominância da forma narrativa, humanização 

do relato, texto de natureza impressionista e objetividade dos fatos narrados. Sustentada 

na imersão e na pluralidade de vozes, a reportagem se firma como instrumento de 

fortalecimento da democracia. 
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Com ênfase na importância de flanar e na aposta de um jornalismo capaz de não 

apenas informar, mas transformar (KOTSCHO, 1986), Neide Duarte constrói as marcas 

de seu trabalho e ensaia formas de pensar o futuro do jornalismo e da reportagem. Num 

momento marcado por turbulências no campo jornalístico, a experiência e o modo de 

trabalho da repórter podem apontar condutas fundamentais para o exercício da prática 

profissional. A possibilidade de experimentar as cidades, o olhar atento aos excluídos e 

às mazelas sociais que acompanharam o fazer dos primeiros flâneurs e marcam o trabalho 

da repórter parecem estar indissociáveis dos desafios enfrentados pelo jornalismo que está 

por vir. Certamente, a contribuição de Neide Duarte é muito maior do que o tempo 

apressado de hoje é capaz de absorver e valorizar. 
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