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1. RESUMO  

Distanciamento do objeto, olhar imparcial e objetividade, próprios do 

Positivismo, estão sedimentados como condições essenciais à existência do bom 

jornalismo. Delas derivadas encontra-se a recusa ao uso da primeira pessoa na 

composição do texto jornalístico, a fim de fornecer ao público demonstrações de 

uma construção objetiva de conteúdo. Discutir a relação direta entre o reduzido uso 

da primeira pessoa como técnica jornalística e a objetividade, constantemente 

buscada no interior das redações, é o objetivo deste trabalho de iniciação científica. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Expandindo-se a partir da Revolução Francesa (1789), o jornalismo nasce 

sob a filosofia Iluminista e atrelado à simbologia de liberdade promovida pela queda 

da aristocracia absolutista. Estudiosos da história do jornalismo atribuem ao seu 

nascimento grande parte da evolução social proveniente da modernidade e veem na 

atividade jornalística exemplos dos ideais humanistas que marcaram a transição 

para a Idade Moderna, como a ampla divulgação do saber. “A publicação barata era 

um incentivo para o analfabeto aprender a ler e, lendo, a ter interesse pelo mundo 

que o cerca.” (EMERY, 1965, p. 17). 

Com a profissionalização do ofício de jornalista ao longo dos séculos, 

evoluíram também as técnicas que, segundo Bahia (2009, p. 97), envolvem 

convenções de estilo criadas pela ordenação de critérios básicos, a fim de evitar 

abusos e vícios de imprecisão que possam comprometer a compreensão da 

mensagem. Entre elas, o uso de terceira pessoa no texto jornalístico, para distanciar 

o jornalista do objeto reportado, impingindo-lhe a ideia de isenção; hierarquização 

das informações, para indicar a singularidade do fato em meio ao contexto 

abordado; e uso de declarações textuais, a fim de separar opinião e fato, e de 

descrições, para reforçar o papel de reportar a realidade. 

Hoje, a partir de estudos, como de GENRO FILHO (2012), sabemos da 

impossibilidade do total distanciamento do autor de seu texto, que traz, por meio de 

escolhas semânticas e lexicais muitas vezes inconscientes, marcas da visão de 

mundo desse autor-jornalista. Daí a proposta de discutir a relação direta entre a 

proibição do uso da primeira pessoa como técnica jornalística e a objetividade, 

buscada no interior das redações, elaborada sob a questão: “O desencorajamento 



do uso da primeira pessoa como técnica redacional ampara-se no critério de 

objetividade?”. 

Espera-se contribuir para discussões acerca da função social do jornalismo, 

que opera no imaginário popular ainda como portador da verdade, que dispensa a 

autoria de um sujeito detentor de preconceitos, ideologias e idiossincrasia e que 

informa de maneira imparcial. 

 

3. OBJETIVOS  

O objetivo principal é realizar estudo acerca do uso da primeira pessoa como 

técnica discursiva no jornalismo impresso e seus desdobramentos práticos. Os 

objetivos específicos são: a) Identificar se o uso da primeira pessoa compromete a 

objetividade do texto jornalístico; b) Pesquisar se no contexto das redações o uso da 

primeira pessoa influencia nas escolhas semânticas por parte do jornalista; c) 

Analisar se o uso da terceira pessoa ainda é uma técnica útil de objetividade textual. 

 

4. METODOLOGIA  

A metodologia envolve pesquisa bibliográfica e pesquisa etnográfica, com 

objetivo de cruzar as informações com as nuances do trabalho jornalístico realizado 

no cotidiano redacional. Para essa identificação, utilizarei uma entrevista 

semiestruturada entre os jornalistas do Jornal da Cidade de Bauru que levará em 

consideração a experiência profissional no âmbito do jornalismo impresso e a 

formação específica em jornalismo. 

Posteriormente à seleção da amostragem a ser estudada, a pesquisa 

envolverá o uso de observação não participante, coleta de dados e notas 

etnográficas sobre o fenômeno estudado e entrevistas informais, com objetivo de 

identificar padrões de comportamento entre os membros do grupo.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Submetido em fevereiro de 2015 ao Comitê Interno de Ética e pesquisa e 

aprovado em março do mesmo ano, o projeto foi submetido à Pró Reitoria de 

Pesquisa e Pós Graduação e aprovado para início em agosto de 2015 com prazo 

final previsto para junho de 2016. Atualmente, fase de levantamento bibliográfico. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  



 

A partir da pesquisa bibliográfica e de observação, pode-se notar uma 

dissonância entre o conhecimento teórico apreendido nos cursos de jornalismo e a 

prática redacional diária em diversos momentos da história do jornalismo, como nos 

seguintes trechos noticiosos:  

Em algum trabalho meu de ficção, não teria tido coragem de inventar alguns 

fatos que colecionei e agora reporto: de puro medo de me chamarem de 

melodramático. No engenho da Galileia entrevistei um rapazola que 

acabava [...] (CALLADO, 1960, Correio da Manhã). 

 

Era 11h38 desse domingo quando eu – assim como muitas famílias de 

Bauru – seguia para almoçar. Na Nações Unidas, encontro José, 47 anos, 

com seu carrinho de recicláveis. Mas não um carrinho comum [...] (OSHIRO, 

2015, Jornal da Cidade de Bauru). 

 

Para Barros Filho e Bartolozzi (1995), não tem necessidade de ser objetivo, já 

que a ideia de objetividade surgiu em um determinado momento histórico. Desse 

modo, podemos compreender que o jornalismo não está necessariamente atrelado à 

ideia de objetividade, a não ser por uma institucionalização socialmente construída, 

com objetivo bem definido no momento histórico em que surgiu, que era diferenciar 

o jornalismo dito sensacionalista da prática efetivamente jornalística. Assim, 

entendemos por objetividade um discurso que busca promover a impressão de 

fundamentação na verdade. 
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