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Jornalismo como Espaço de Produção de 
Sentidos: idéias para uma metodologia de 

pesquisa com base em grupos de discussão 
 

Toni André Scharlau Vieira 

 

1 INTRODUÇÃO 

O Jornalismo aqui está sendo pensado como espaço de 
produção de sentidos. Por isso, como fenômeno inserido na 
Comunicação Social, ele é visto como aquele que se coloca para a 
sociedade como campo de produção simbólica. A neutralidade e a 
objetividade, tão apregoadas como formas ideais de retratar o que 
acontece na chamada vida real, na verdade, mostram-se incapazes 
de dar conta da complexa produção de significados do cotidiano. 

Por ser um espaço de produção simbólica, o Jornalismo se 
coloca em um campo particular, com uma narrativa específica, que 
produz significados ao mesmo tempo específicos e gerais e constrói 
um universo simbólico que (quando a narrativa é bem realizada) 
remete para uma noção complexa que ultrapassa os conceitos 
estanques de presente, passado e futuro.  

Aqui se flagra a aproximação clara entre a produção 
jornalística e o conjunto de técnicas que nortearam e ainda norteiam 
grande parte dos conceitos de produtividade no mundo ocidental. As 
regras funcionaram e, para muitos ainda funcionam, como uma 
espécie de muleta mental. O porto seguro das produções 
previamente “aceitas” (pelo menos do ponto de vista empresarial), 
mas que trazem consigo a falta de criatividade e a falta de coragem 
para trabalhar o novo. 

Neste texto, mais do que simplesmente analisar o que se 
chama de gramática da produção, é proposto um esforço 
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cartográfico para vislumbrar, também, o que é realizado a partir da 
crise de paradigmas e da incapacidade de princípios como o da 
objetividade e da imparcialidade em retratar e ser instrumento de 
uma melhor compreensão do mundo em que vivemos. Os exercícios 
criativos que não se amedrontam diante das incertezas são, 
portanto, parte integrante do “mapa” que aqui é proposto, dentro da 
perspectiva de cartografia aplicada à pesquisa proposta por Maria 
Luiza Cardinale Baptista (1996) e Suely Rolnik (1989).  

As dificuldades de trabalhar a produção simbólica através 
de narrativas como a jornalística são encaradas como um aspecto 
contemporâneo. Elas não são, no entanto, uma questão puramente 
profissional e corporativa. Detectam-se problemas na racionalidade 
para apreender os universos e microuniversos das narrativas. Em 
termos intuitivos, vê-se a descontinuidade das percepções mais 
sensíveis, essenciais para empreender uma compreensão menos 
superficial e preconceituosa do mundo. Por fim, retornando à 
questão das regras propriamente ditas, identificam-se problemas na 
operacionalidade do ato de escrever (ou, de forma mais ampla, 
produzir sentido), pois a produção para consumo coletivo tem ficado 
presa nas armadilhas das regras institucionalizadas. 

Mas, até que ponto as produções jornalísticas estão 
realmente interessadas em intervir na trama relacional da 
sociedade? Até que ponto o conjunto de regras e rotinas 
efetivamente impõe limitações?  

Este texto não pretende responder a estas questões de 
forma definitiva. O estudo precisa de mais dados da produção e da 
prática jornalística contemporânea e servirá, sobretudo, como base 
para encaminhar as proposituras que serão alinhavadas um pouco 
mais adiante. 
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2 GRUPOS DE DISCUSSÃO E A COMUNICAÇÃO 

 
Estou trabalhando aqui com a noção de cartografia. Esta 

noção tem um sentido particular em termos de método, expressado 
por Maria Luiza Cardinale Baptista e Suely Rolnik, para significar de 
forma mais ampla o quanto as fontes de informação são 
heterogêneas e podem ser constituídas em diversas instâncias. 

 
[...] o cartógrafo absorve matérias de qualquer procedência. 
Não tem o menor racismo de freqüência, linguagem ou estilo. 
Tudo o que der língua para os movimentos do desejo, tudo o 
que servir para cunhar matéria de expressão e criar sentido, 
para ele é bem vindo. Todas as entradas são boas, desde que 
as saídas sejam múltiplas. Por isso, o cartógrafo serve-se de 
fontes das mais variadas, incluindo fontes nem só escritas e 
nem só teóricas. (ROLNIK, 1989, p. 66). 

 
Lógico que este tipo de abordagem metodológica não é 

realizado sem riscos. A leitura e o fichamento de obras que se 
adequam ao perfil da pesquisa precisam ser constantemente 
reavaliados. Da mesma forma é necessária uma estratégia para se 
definir a forma de obtenção de dados através da pesquisa de campo. 

A proposta de coleta de dados que aqui apresento pode ser 
chamada de grupos de discussão. Não é nenhum título bombástico e 
nem mesmo uma definição pronta, é uma intenção baseada em 
observações e em uma pesquisa de campo que realizei em nível de 
doutorado no ano de 200023. 

Na prática, este tipo de coleta de dados se assemelha ao 
da grande reportagem jornalística. Esta é a orientação que se deve 

 
23

VIEIRA, T. A. S. Jornalismo como mediação autoral: um estudo sobre processos  
    de produção a partir da noção de mito e das classificações  por  gêneros.  Tese  de  
    doutorado  apresentada   junto   ao   Programa  de  Pós  Graduação  da  Escola  de  
    Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000. 
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dar ao levantamento de dados, não só em função de atendimento 
a preceitos teóricos, mas, principalmente, em função de um desejo 
particular de produzir algo que poderá conciliar os princípios 
epistemológicos e hermenêuticos da pesquisa com o desejo de 
trabalhar no âmbito da reportagem. 

Quando se menciona reportagem, está-se referindo àquela 
reportagem que é realizada não para “descobrir” ou “desvendar” 
coisas, fatos ou acontecimentos, mas àquela reportagem calcada na 
afetividade e na busca de um entendimento dos fenômenos sociais. 
Uma reportagem em que o repórter se coloque não só como 
observador ou observador-participante, mas como sujeito de um 
processo que está ali, em pé de igualdade com os demais.  

Enfim, a constituição, observação e participação do 
pesquisador nos grupos de discussão (e pesquisa) devem ter como 
principal objetivo realizar uma leitura da relação entre os conteúdos, 
as fontes geradoras dos conteúdos simbólicos e os 
consumidores/geradores destes conteúdos (entre outros aspectos 
que dependem do nível da pesquisa). Não pode haver interesse na 
busca de estabilidade metodológica, ao contrário, como afirma 
Cremilda Medina (1998, p. 28), se busca empreender um “[...] 
constante esforço e paixão pela descoberta provisória e pluralista 
dos instrumentos de pesquisa.” Dentro desta linha de raciocínio, este 
modelo de pesquisa não pode conviver com a preocupação prévia de 
delimitar os grupos numericamente ou dividir por faixa etária, grupo 
social, classe ou qualquer outro tipo de compartimentalização. 

Uma possibilidade é promover reuniões periódicas 
(semanais e/ou quinzenais) para analisar conteúdos publicados nos 
meios de comunicação, principalmente os impressos. Os membros 
dos grupos são convidados a falar sobre o material previamente 
apresentado (e lido) e a elaborar um raciocínio para dizer aquilo que 
queriam a respeito do texto, naquele momento trabalhado no grupo. 
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Óbvio que a situação acaba propiciando não apenas um debate 
acerca daquele texto, mas da produção jornalística como um todo. 

Os grupos podem ser compostos por estudantes de 
graduação, donas de casa, trabalhadores, sindicalistas, empresários, 
etc. Nas diversas reuniões que já realizei, não consegui reproduzir a 
mesma formação, contudo, a idéia de realizar uma leitura dos meios 
para além das racionalidades tradicionais, optando por ouvir a 
opinião do receptor do produto jornalístico da forma mais livre 
possível, foi recompensada pela constatação de que havendo a 
oportunidade as pessoas sentem-se mais à vontade para falar, 
tranqüilamente, sobre o que não está escrito nos textos jornalísticos 
ou o que está nas entrelinhas. Assim, os conteúdos jornalísticos 
analisados ou são escolhidos aleatoriamente, ou são eleitos pelo 
grupo a partir de sugestões, indicações do próprio grupo. 

A forma como este material surgido das reuniões de 
grupos de discussão pode ser trabalhado não responde a nenhuma 
pré-estrutura ou pré-planejamento. O material pode ser usado ao 
longo do texto, procurando oferecer ao leitor a dimensão do trabalho 
de coleta como processo aberto e não um simples conjunto de dados 
que vai se encaixar numa mentalidade já programada.  

Neste aspecto se pode perceber a aproximação existente 
entre esta proposta de pesquisar e o universo jornalístico, a partir de 
grupos de discussão, com as noções contidas na Teoria da Ação 
Comunicativa24 desenvolvida por Jürgen Habermas (1988). Sim, 

 
24Entendo a  Teoria da  Ação  Comunicativa como  “[...] la  interacción  de a lo  menos    
  dos  sujetos  capaces de lenguaje y  acción  que (ya  sea  con medios verbales o con   
  medios  extra  verbales)  entablan  una  relación  interpessoal.  Los  actores   buscan   
  entenderse  sobre  una  situación  de  acción  para  poder  así  coordinar  de  común 
  acuerdo sus planes de acción y con ello sus acciones. El concepto aquí central, el  de  
  interpretación,  se  refiere  primordialmente  a  la  negociación  de  definiciones de la 
  situación  susceptibles  de  consenso.  En  este  modelo de acción el lenguaje ocupa,     
  como veremos, un puesto prominente.” (HABERMAS, 1988, p. 124). 
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porque a proposta desta teoria é entender a contemporaneidade 
ocidental sob a perspectiva da racionalidade cultural e societária e os 
efeitos do processo de racionalização sobre os atores sociais.  

Segundo Habermas (1988), a Ação Comunicativa ocorre 
quando duas ou mais pessoas buscam um acordo, uma cooperação. 
Neste caso há um compartilhamento de sentidos e um esforço 
explícito e concentrado para se obter consenso sobre o que (o 
assunto) está sendo acordado. Deste modo, a linguagem se constitui 
na principal ferramenta para atingir este consenso, já que sem ele as 
pessoas não poderiam agir comunicativamente. 

O Agir Comunicativo ocorre, portanto, com o uso da 
linguagem dita comum. Isto acontece em um mundo explorado pela 
própria noção de linguagem, que gera pré-interpretações num 
contexto de vidas compartilhadas culturalmente, normativamente, e 
até mesmo no âmbito das rotinas e tradições.  

A idéia dos grupos de discussão também está relacionada 
com as experiências intelectuais de Félix Guattari. Ele trabalha com 
uma noção de multiplicidades para ir além dos conceitos binários do 
tipo consciência/inconsciência. Propõe, ainda, que os fenômenos, 
desde sua origem múltiplos, são multiplicidades que se constituem 
na própria realidade, não supondo unidade, não entrando em 
nenhuma totalidade, nem mesmo se remetendo a um sujeito. Para 
Guattari e Deleuze (1995, p. 08) “as subjetivações, as totalizações, 
as unificações são, ao contrário, processos que se reproduzem e 
aparecem nas multiplicidades.” 

Guattari e Deleuze (1995) utilizam o conceito de rizoma 
para explicar a noção de complexidade que envolve os fenômenos 
contemporâneos. Para eles existem diferenças profundas entre 
rizoma e árvore. A árvore está ligada à idéia de fixação a um ponto, 
uma ordem, enquanto em rizoma existem “princípios de conexão e 
de heterogeneidade: qualquer ponto de um rizoma pode ser 
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conectado a qualquer outro e deve sê-lo.” (GUATTARI; DELEUZE, 
1995, p. 15). 

Na prática da pesquisa com os grupos de discussão é 
importante trabalhar com essas noções de Guattari e Deleuze 
(1995). Partindo-se do pressuposto de que o rizoma não possui 
posições ou pontos fixos, trabalha-se nos grupos de discussão na 
perspectiva de um cartógrafo que, na construção do “mapa”, 
entrega-se ao processo experimental (ligado no real), tentando 
conectar-se com as múltiplas dimensões e tentando perceber as 
constantes modificações da “paisagem”.  

O afã é o de realizar aproximações com o princípio da 
melhor produção jornalística e trabalhar a pesquisa aproximando-a 
com as riquezas produzidas no fazer. Aqui, ouviu-se a proposta de 
Guattari e Deleuze (1995, p. 64): “Fazer tábula rasa, partir ou 
repartir do zero, buscar um começo, ou um fundamento, implicam 
uma falsa concepção da viagem e do movimento [metódico, 
pedagógico, iniciático, simbólico] [...].” E, assim como Guimarãens 
Rosa25, o intelectual francês reverencia o meio: 

 
[...] o meio não é uma média; ao contrário, é o lugar onde as 
coisas adquirem velocidade. Entre as coisas não designa uma 
correlação localizável que vai de uma para outra e 
reciprocamente, mas uma direção perpendicular, um 
movimento transversal que as carrega uma e outra, riacho sem 
início nem fim, que rói suas duas margens e adquire velocidade 
no meio. (GUATTARI; DELEUZE, 1995, p. 17). 

 
É nesta velocidade do meio que se encontram os principais 

desafios de pesquisa. Eles são disseminados através de uma 
linguagem comum, que reflete as representações da condição 

 
25A frase de Guimarãens Rosa (informação verbal) é: “A coisa não está nem na partida  
  nem na chegada; está é na travessia.” 
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humana. Portanto, assim como na teoria de Habermas (1988), a 
linguagem (e sua produção) ocupa um lugar de importância no 
âmbito de uma pesquisa de campo que almeja ser reveladora. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Acredito que a pesquisa mais sincera, mais honesta, é 

aquela que consegue conviver com as dificuldades e as incertezas 
geradas pelo convívio de quem não se fecha em torno de uma 
determinada percepção, normalmente ligada a algum tipo de 
maniqueísmo interpretativo. Assim, a compreensão do universo 
complexo e dos conflitos cotidianos não deixa de ser levada em 
conta quando se analisa a produção social de sentidos. 

A escolha de um método de pesquisa de campo pouco 
trabalhado, como é a técnica dos grupos de discussão, revela uma 
convicção de quem renuncia aos conceitos assegurados por noções 
consagradas que, normalmente, estão ligadas a teóricos, na sua 
maioria seguidores de cartilhas mentais que asseguram, através de 
caminhos previamente trilhados, conclusões perceptíveis já no início 
das pesquisas. 

Compartilho, portanto, das constatações trabalhadas por 
uma série de autores contemporâneos que asseguram como 
estratégia privilegiada a compreensão de que as pesquisas precisam 
levar em conta o imponderável e comungar com a perplexidade 
gerada pela inquietação de quem está (re)descobrindo uma 
realidade. Ainda que ela já seja “conhecida” pelo pesquisador. 

A pesquisa em Jornalismo, em Comunicação Social (na sua 
maioria objetivante e pouco permeável a novas propostas 
metodológicas e epistemológicas), precisa ampliar o trabalho com o 
para-texto, o que não tem sido contemplado pelos rigores da 
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racionalidade acadêmica. Não se trata de buscar a verdade, o 
cálice sagrado do saber comunicacional. Não, devemos aprender 
com o mistério da complexidade e dialogar com ele.  

Antigos pensadores vedas diziam que a verdade é uma só, 
a questão é que os sábios se referem a ela por muitos nomes. Ainda 
que não estejamos perseguindo a “verdade”, muito menos aquela 
verdade tão decantada pela lógica objetivista, fica patente a 
necessidade de buscar um modo sério de tratar um tema que, na 
maioria das vezes, é relegado a um segundo ou terceiro plano do 
“status científico.”  

Espero estar à altura de construir um equilíbrio entre a 
missão de relacionar e a tarefa de produzir “saber científico.” 
Renunciando aos métodos tradicionais, mais do que fazer ciência 
estou propondo, através deste texto, o desenvolvimento de um 
conhecimento que possa sair das formas objetivas, comungando e 
dialogando com os que consideram como Ciência a usina de afetos 
que permite e fortalece a nossa relação com o mundo. 

 
4 REFERÊNCIAS 

 
BAPTISTA, Maria Luiza Cardinale. Comunicação: trama de desejos 
e espelhos. Canoas: Editora da ULBRA, 1996. 
 
BECHELLONI, Giovanni. Giornalismo o post-giornalismo. Napoli: 
Liguori Editore, 1995. 
 
ECO, Umberto. Lector in Fábula. São Paulo: Perspectiva, 1986. 
 
FAUSTO NETO, Antonio. A deflagração do sentido. In: SOUZA, 
Mauro Wilton de. Sujeito, o lado oculto do receptor. São Paulo: 
Brasiliense, 1994. 
 
FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas. São Paulo: Martins 
Fontes, 1995. 
 
FUSER Igor. A arte da reportagem. São Paulo: Scritta, 1996. 



 

 
 

 

121

GUATARRI, Felix.  Revolução molecular: pulsação política do 
desejo. São Paulo: Brasiliense, 1981. 
 
GUATTARI, Felix e DELEUZE, Gilles. Mil platôs: capitalismo e 
esquizofrenia. v. 1. Rio de Janeiro: Editora 34, 1995. 
 
HABERMAS, Jürgen. Teoria de la acción comunicativa I: 
racionalidad de la acción y racionalización social. Madrid: Taurus, 
1988. 
 
IBANEZ, Jesùs. Mas allá de la sociologia. 3. ed. Madrid: Siglo XXI, 
1992. 
  
MARQUES de Melo. A opinião no jornalismo brasileiro. 2. ed. 
rev.  Petrópolis, RJ:  Vozes, 1994. 
 
MEDINA, Cremilda. Símbolos e narrativas: rodízio 97 na cobertura 
jornalística. São Paulo, Secretaria de Estado do Meio Ambiente, 
1998. 
 
______. Povo e personagem. Canoas: Editora da ULBRA, 1996. 
 
MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. Lisboa: 
Instituto Piaget, 1991. 
 
MORIN, Edgar e Anne Brigette Kern. Terra-Pátria. Porto Alegre: 
Sulina, 1995. 
 
PEREIRA LIMA, Edvaldo. Páginas ampliadas: o livro-reportagem 
como extensão do jornalismo e da literatura. Campinas: UNICAMP, 
1993. 
 
ROLNIK, Suely. Cartografia sentimental. São Paulo: Estação 
Liberdade, 1989. 
 
SOUZA, Mauro Wilton de. Sujeito, o lado oculto do receptor. São 
Paulo: Brasiliense, 1994. 
 
VIEIRA, Toni André Scharlau. Jornalismo como mediação 
autoral: um estudo sobre processos de produção a partir da noção 
de mito e das classificações por gêneros. Tese de doutorado 
apresentada junto ao Programa de Pós Graduação da Escola de 
Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2000.  


	TRABALHO, CIDADANIA E EDUCAÇÃO
	1 INTRODUÇÃO
	2 TRABALHO ALIENADO
	3 EDUCAÇÃO E TRABALHO
	7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
	8 REFERÊNCIAS




	Da Globalização à Privatização:
	um resgate histórico dos processos de implementação do neoliberalismo no mundo
	e o desmonte estatal brasileiro
	Douglas Roberto Scorsato



