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Resumo 

Este artigo se propõe a analisar como os valores da ética jornalística se relacionam com os argumentos 

utilizados no debate sobre a autorização prévia de biografias no Brasil, partindo de conceitos de moral, 

ética e ética jornalística, bem como da biografia como gênero jornalístico. A partir de entrevistas e 

artigos de opinião publicados em O Globo e O Estado de S. Paulo, buscou-se verificar como princípios 

éticos do jornalismo como verdade, autonomia, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, 

interesse público, direito à informação, direito à honra e à privacidade foram colocados em evidência. 
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1 Introdução 

 

Ter uma conduta ética é fundamental para que todos tenham seus direitos respeitados. 

No jornalismo não poderia ser diferente, ainda mais levando-se em consideração sua 

importância para a sociedade. É característica da profissão dar voz e visibilidade a pessoas, 

eventos e ideias, formando e influenciando a opinião pública. É por isso que a ética deve guiar 

a conduta dos jornalistas em seu trabalho. No entanto, agir eticamente nem sempre é simples, 

já que “(...) muitos dilemas suscitam questões éticas precisamente por apresentarem uma 

circunstância obscura, nebulosa para a qual não existe nenhuma resposta imediatamente 

aparente que seja a resposta ‘correta’” (PLAISANCE 2011, p. 24).  

 Assim, em se tratando de ética, a discussão de dilemas nunca é demais, como 

demonstra o objeto estudado na pesquisa que originou este artigo
4
: as biografias não 

autorizadas, que geraram grande polêmica envolvendo personalidades que clamavam por seu 
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direito à privacidade, além de biógrafos e editores, que alegavam ter direito à liberdade de 

expressão por estarem trabalhando em prol do interesse público. Diante do impasse, a 

pesquisa tinha por objetivo analisar como os valores da ética jornalística se relacionam com 

os argumentos utilizados quando se discute a autorização prévia de biografias no Brasil. Para 

tanto, foi preciso tomar conceitos de moral, ética e ética jornalística; situar a biografia como 

gênero jornalístico; analisar argumentos no debate à luz dos princípios da ética jornalística; e 

verificar quais valores éticos eram acionados com mais frequência na discussão. 

 O debate teve início após vários casos em que livros inteiros tiveram de ser retirados 

das prateleiras das livrarias, trechos de biografias foram censurados ou pesadas indenizações 

tiveram de ser pagas por biógrafos e editores. Em 2012, a Associação Nacional dos Editores 

de Livros (Anel) resolveu questionar judicialmente dois artigos do Código Civil que vinham 

dando suporte para essas decisões em favor dos biografados que se diziam ofendidos, 

confrontando-os com o artigo 5° da Constituição Federal, que assegura a liberdade de 

expressão do pensamento, bem como o direito ao acesso à informação. Em resposta, a 

Associação Procure Saber, que reúne nomes de peso no meio artístico, como Caetano Veloso, 

Paula Lavigne, Chico Buarque, Gilberto Gil, Djavan e outros artistas, fez campanha a favor 

de que fosse respeitada a privacidade dos biografados. A mesma posição foi tomada pelo 

Instituto Amigo, criado posteriormente pelo cantor Roberto Carlos.  

 A disputa só teve um fim em junho de 2015, quando os ministros do Supremo Tribunal 

Federal decidiram, por nove votos a zero, liberar a publicação das obras, mesmo que não 

sejam autorizadas. Finalizada no Judiciário, a questão permanece sendo discutida, uma vez 

que o assunto não permite uma solução definitiva, fornecendo rico material para se pensar os 

princípios éticos na prática do jornalismo. Neste trabalho, tal reflexão parte de uma pesquisa 

bibliográfica, com vistas à formação de uma base teórica que possibilite compreender melhor 

o caso estudado e produzir novas inferências em articulação com autores que já trilharam esse 

percurso. Para melhor organizar a categorização analítica e delimitar o corpus da pesquisa, 

são utilizadas técnicas inspiradas na metodologia de análise de conteúdo a fim de demonstrar 

como princípios da ética jornalística são postos em evidência no debate. 

 

2 Biografia como gênero híbrido 

 

Uma biografia é, conforme a definição de Vilas Boas (2002, p.18), “a compilação de 

uma (ou várias) vida(s)”, que pode ser um filme, uma série de televisão ou de rádio, uma 
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publicação em revista ou, como é o foco desta pesquisa, um livro. A ideia de contar uma vida 

por meio da escrita não é recente. Fonseca e Vieira (2011, p. 103) explicam que, na 

antiguidade “(...) esse tipo de relato era visto apenas como um gênero literário, onde a 

valorização do homem, do indivíduo ilustre e o seu caráter exemplar era o principal elemento 

da narrativa”. Ou seja, a biografia era uma forma de enaltecer a figura de alguém.  

Na historiografia, apenas na década de 1980 o gênero biográfico passou a ser aceito 

como uma forma de estudar a história através do particular, de modo que “(...) o indivíduo 

passa a ser visto também como protagonista” (FONSECA; VIEIRA, 2011, p. 104). A 

biografia, então, passa a ser um meio de recuperar e divulgar a memória e reconstruir 

passagens importantes da história.  

A narrativa biográfica, portanto, não está ligada a apenas uma área do conhecimento. 

Pelo contrário, é caracteristicamente um gênero híbrido, transdisciplinar. Pode-se afirmar que, 

devido às técnicas de que se utiliza, o fazer biográfico se apoia em práticas da historiografia, 

da sociologia, da antropologia, do jornalismo e, logicamente, da literatura. Apesar disso, deve-

se lembrar que há diferenças cruciais que separam a atividade do biógrafo, limitado pelos 

fatos, da do escritor de ficção, que pode se basear na realidade e também fazer uso ilimitado 

da imaginação. Dessa forma, escrever uma biografia requer esforços de pesquisa, apuração 

das informações com foco na verdade e, depois disso, a escolha da melhor forma de transmitir 

essas informações ao leitor. São etapas que fazem parte do trabalho de qualquer biógrafo, mas 

que evidenciam a ligação dessa atividade com o trabalho do jornalista. 

São vários os exemplos de profissionais provenientes do jornalismo que decidem se 

dedicar à tarefa de narrar vidas, como Jorge Caldeira, Fernando Morais, Ruy Castro, Mário 

Magallhães e Lira Neto, apenas para citar alguns. O jornalista que escreve uma biografia 

carrega consigo os valores da profissão, trazendo “(...) para a construção do projeto biográfico 

os referenciais epistemológicos do seu ofício” (FONSECA; VIEIRA, 2011, p. 105) e, 

principalmente, a experiência de quem está acostumado a lidar com a informação. Conforme 

Weinberg (1992 apud VILAS BOAS, 2002, p. 26), jornalistas que se tornam biógrafos  

 

(...) já sabem obter informação difícil, considerada sigilosa, sobre uma 

variedade de assuntos a partir de agências governamentais e instituições 

particulares; convencer fontes relutantes a falar; escrever de forma clara para 

leitores de todos os níveis e não só para acadêmicos; utilizar o processador de 

texto antes de vencer o prazo final para entrega do trabalho. (WEINBERG, 

1992 apud VILAS BOAS, 2002, p. 26)  
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Sob o viés do jornalismo, a biografia nada mais é do que um livro-reportagem. Trata-

se de um subgênero do jornalismo literário. Como se sabe, a matéria-prima do trabalho do 

jornalista é a informação, e sua missão é transmiti-la ao público. O livro-reportagem 

apresenta-se como uma outra modalidade de cumprir essa função, permitindo um tratamento 

mais detalhado das informações e um aprofundamento dos temas, de forma não-periódica. 

Vilas Boas (2002) debruçou-se sobre três biografias escritas por jornalistas - Chatô: o 

rei do Brasil, de Fernando Morais; Mauá - empresário do império, de Jorge Caldeira; e 

Estrela Solitária: um brasileiro chamado Garrincha, de Ruy Castro - e observou que a forma 

como elas são escritas remete ao New Journalism, ou Novo Jornalismo, surgido na década de 

1960 nos Estados Unidos, quando alguns jornalistas passaram a se apropriar de técnicas 

literárias para fazer reportagem. Características como a construção cena-a-cena, o registro dos 

diálogos, a alternância de foco narrativo e a reconstrução de todos os detalhes simbólicos 

estão presentes nas obras analisadas pelo pesquisador. Contudo, o comprometimento com a 

verdade e a busca por um texto acessível devem permanecer como valores que orientam os 

jornalistas literários. Autor da biografia Marighella, o jornalista Mário Magalhães dá uma 

dimensão do trabalho de apuração e dos caminhos percorridos por um biógrafo em busca das 

informações de que necessita para reconstruir uma vida:  

 

O que eu fiz nos nove anos mergulhado no livro: entrevistei 256 pessoas, 

algumas por dezenas de horas, em várias sessões, viajando para cá e para lá; 

consultei dezenas de milhares de páginas de documentos, boa parte secreta na 

origem - os papéis e as fotografias são oriundos de 32 arquivos públicos e 

privados de Brasil, Paraguai, Estados Unidos, República Tcheca e Rússia; 

devorei uma bibliografia de 500 títulos; organizei 2.580 notas sobre fontes, 

agrupadas ao fim do volume; escrevi e reescrevi obsessivamente, em busca da 

minha utopia literária: uma narrativa de tirar o fôlego, assim como havia sido 

de tirar o fôlego a vida do protagonista. (MAGALHÃES, 2013a, online)  

 

Jorge Caldeira, biógrafo de Visconde de Mauá, leu, em dois anos, “(...) cerca de três 

mil cartas, revirou contabilidades e balanços do empresário no Uruguai, na Argentina, na 

Inglaterra e no País de Gales” (VILAS BOAS, 2002, p. 56). Vilas Boas (2002) cita ainda o 

trabalho de Ruy Castro, que chegou a 170 entrevistados para escrever Estrela solitária, e o de 

Fernando Morais para Chatô, com cerca de 500 horas de depoimentos gravados. Os ideais do 

New Journalism, como se vê, têm uma forte relação com o modo de fazer e toda a apuração 

de que necessita o trabalho do biógrafo ainda hoje. 

Fica claro, portanto, que as biografias podem também ser compreendidas como um 

gênero jornalístico. Desse modo, é perfeitamente justificável que tal produto, principalmente 
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quando elaborado por profissionais da área, esteja sujeito à ética própria da profissão. Assim 

como qualquer outra reportagem, a biografia jornalística deve obedecer aos valores que regem 

o jornalismo. É por esse motivo que a exigência de autorização prévia para a publicação de 

biografias gerou tanta polêmica e ainda precisa ser discutida. 

 

3 Ética no jornalismo 

 

Os valores morais costumam guiar o comportamento das pessoas em sociedade, mas, 

como expõe Furrow (2007, p. 10), “(...) as nossas várias considerações morais frequentemente 

entram em conflito - podemos ter feito promessas que não podemos cumprir, ou sermos 

forçados a mentir para não quebrarmos uma promessa”. O mero conhecimento da moral 

vigente não é suficiente para agir de forma boa: é necessário adaptá-la às circunstâncias e 

saber justificar as decisões tomadas (FURROW, 2007). Quando se trata de valores 

profissionais, a questão fica ainda mais complicada, já que cada área de atuação traz dilemas 

diferentes e, consequentemente, necessita condutas adequadas. Para que se comece a pensar 

sobre a ética jornalística no que diz respeito ao caso das biografias não autorizadas, foco deste 

trabalho, é fundamental que antes seja esclarecido o que é ética e o que é moral. 

Plaisance (2011, p. 25, grifo original) esclarece: “A moralidade refere-se de um modo 

geral a um conjunto de crenças que adotamos para nos ajudar a entender o que é bom e o que 

é mau no mundo em que vivemos”. Ou seja, os valores, costumes e tradições que vigoram na 

sociedade e chegam ao indivíduo por diversos meios - família, religião, escola, ídolos - irão 

compor sua própria moral. Para Sánchez Vázquez (2012), a ética, por sua vez, tem um caráter 

muito mais teórico do que a moral, cabendo à primeira o estudo do comportamento moral, 

suas origens, suas condições. Portanto, enquanto a moral possui um caráter prático, isto é, 

manifesta-se no comportamento humano diante das situações que se apresentam, a ética é 

teórica, uma vez que é sua função investigar e analisar esse tipo de comportamento. 

Pelo peso que tem a atuação do jornalista perante a sociedade, torna-se imprescindível 

que exista uma ética própria. Muitas vezes designado como o “quarto poder”, o campo do 

jornalismo ocupa um lugar de grande importância na sociedade. O jornalista tem um 

compromisso com seu público e a responsabilidade de bem informá-lo, como argumenta 

Bucci (2000), para quem o jornalista é responsável pelas informações que torna públicas e 

também pela forma como essas informações serão tratadas. Assim, a criação de normas que 

regulem a atividade é também uma forma de garantir o serviço ao interesse público.  
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Com o objetivo de orientar os profissionais da área e fornecer os princípios 

norteadores da profissão, foram criados diversos códigos deontológicos. Seria impossível 

expor ou analisar todos os princípios éticos do jornalismo neste espaço, de forma que serão 

brevemente apresentados apenas alguns, considerados pertinentes à discussão. São conceitos 

intimamente relacionados: ou são complementares, como o compromisso com a verdade e a 

autonomia profissional, ou podem se chocar em determinados contextos, como o direito do 

público à informação e a preservação da privacidade dos indivíduos. 

O primeiro deles, a verdade, é um dos valores fundamentais do jornalismo. Para os 

jornalistas brasileiros, o Código de Ética (2007) orienta a divulgar informação precisa e 

correta, pautada pelos fatos reais. “Ouvir sempre, antes da divulgação dos fatos, todas as 

pessoas objeto de acusações não comprovadas, feitas por terceiros e não suficientemente 

demonstradas ou verificadas” (FEDERAÇÃO NACIONAL DOS JORNALISTAS, 2007, 

online) é um dos seus deveres. Cornu (1998, p. 64) compartilha dessa visão ao dizer que “(...) 

informações exatas, verificadas, apresentadas de modo equânime, opiniões expostas com 

honestidade livres de preconceitos, relatos jornalísticos verídicos e ciosos de sua 

autenticidade” são exigências de um jornalismo comprometido com a verdade. 

Autonomia, liberdade de expressão e liberdade de imprensa também são conceitos 

considerados fundamentais para o exercício do jornalismo. A autonomia pode ser entendida 

como um uso responsável da liberdade, guiado pelos deveres e valores morais (PLAISANCE, 

2011). Para Cornu (1998), a liberdade do jornalista, bem como sua independência e sua 

dignidade devem ser respeitadas para que a informação possa chegar ao seu destino. Isso 

porque tais valores garantem a divulgação de informações não apenas quando o assunto é 

favorável, mas também quando são temas que inquietam os cidadãos. O autor afirma que a 

liberdade de informação está diretamente relacionada “(...) ao direito de criticar. Este direito 

materializa a liberdade de expressão e lhe confere um conteúdo” (CORNU, 1998, p. 47).  

Por sua vez, a relevância dos conceitos de interesse público e direito à informação, sobre 

os quais se justifica a atividade jornalística, é tamanha que é defendida logo no artigo primeiro do 

Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros: “O acesso à informação pública é um direito inerente 

à condição de vida em sociedade, que não pode ser impedido por nenhum tipo de interesse” 

(FEDERAÇÃO NACIONAL DOS JORNALISTAS, 2007, online). Bucci (2000) considera o 

dever de servir ao interesse do cidadão como o mais alto valor do jornalismo, o único que 

deve motivar sua prática. “Quem entra no ramo de informar o público tem que oferecer 

informação independente, isto é, informação voltada exclusivamente para atender o direito à 
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informação” (BUCCI, 2000, p. 58, grifo original), sem deixar que objetivos pessoais ou 

vantagens econômicas se sobressaiam. Contudo, o autor sugere que haja sempre cuidado em 

diferenciar o que é interesse público e o que chama de “curiosidade perversa do público”. 

Se o jornalista possui responsabilidades para com o seu público, ele tem também 

responsabilidades para com as fontes e os personagens de suas matérias (CORNU, 1998). É aí 

que entram o respeito à honra e a privacidade. Apesar da evidente relevância do direito do 

público de ser informado, este direito não é absoluto. Saber quando a proteção da cidadania 

por meio da busca de informar ao público o que é de seu interesse pode invadir o campo da 

privacidade ou provocar consequências que prejudiquem a honra de alguém é uma das 

grandes questões do jornalismo. Tanto o Código de Ética da Federação Nacional dos 

Jornalistas (FEDERAÇÃO NACIONAL DOS JORNALISTAS, 2007, online) quanto os 

Princípios Internacionais da Unesco (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA, [s/d]) 

estabelecem um compromisso com o respeito à privacidade e com a dignidade humana. Em 

alguns casos, no entanto, esses princípios podem ser relativizados, dependendo das pessoas 

envolvidas e do contexto do acontecimento (CORNU, 1998).  

Na busca de atender a um interesse público mais amplo, que justifique o estreitamento 

desses direitos, os jornalistas devem “(...) ser capazes de demonstrar como a sua conduta 

revela uma preocupação permanente com a dignidade humana de todos e em manter o 

potencial de dano ao mínimo possível” (PLAISANCE, 2011, p. 228). “Tratar com respeito a 

todas as pessoas mencionadas nas informações que divulgar” (FEDERAÇÃO NACIONAL 

DOS JORNALISTAS, 2007, online) é um dos deveres que aparecem no Código de Ética 

brasileiro. Dentre os princípios da Federação Internacional dos Jornalistas INTERNATIONAL 

FEDERATION OF JOURNALISTS, [s/d]), calúnias, acusações infundadas, deturpações e 

difamações são consideradas ofensas profissionais. Além disso, apenas métodos justos devem 

ser utilizados na busca por informações.  

 

4 A ética jornalística no debate sobre autorização de biografias 

 

Para identificar como os valores éticos do jornalismo se relacionam com a discussão a 

respeito da autorização prévia de biografias de pessoas públicas no Brasil, torna-se necessário 

recorrer às reportagens publicadas a respeito do assunto, que contam o caso e expõem 

opiniões e argumentos. Para a delimitação do corpus e a organização da análise tomou-se 

como inspiração técnicas utilizadas na análise de conteúdo. 
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É difícil determinar quando a polêmica teve início, mas é possível identificar alguns 

momentos em que, devido a algum acontecimento, ela acabou vindo à tona e ganhando 

espaço dentre os temas da agenda pública. O recorte temporal escolhido, situado em outubro 

de 2013, foi um marco, principalmente, em função do surgimento e posicionamento do grupo 

Procure Saber – formado inicialmente por Roberto Carlos, Gilberto Gil, Djavan, Chico 

Buarque, Caetano Veloso, Erasmo Carlos e Milton Nascimento, e presidido pela produtora 

Paula Lavigne - e consequentes respostas de outros envolvidos, polarizando a discussão. 

Sendo assim, o corpus da pesquisa foi delimitado a partir de um levantamento nas 

edições online dos jornais O Globo e O Estado de S. Paulo, no período do mês de outubro de 

2013. Ambos os jornais estão entre os de maior circulação no país, conforme dados da 

Associação Nacional de Jornais. Sua escolha se deu com base no alcance e na credibilidade 

que possuem, além da cobertura ampla que fizeram sobre o tema visado. 

Dos resultados obtidos, foram considerados apenas aqueles que continham entrevistas 

pingue-pongue e artigos em que foram trazidas opiniões de membros do Procure Saber, 

jornalistas biógrafos e editores. Restaram para compor o corpus final 15 textos, sendo 13 de O  

Globo e dois de O Estado de S. Paulo. Nas próximas seções, portanto, será detalhada a análise 

dos argumentos de alguns dos principais personagens envolvidos na polêmica da autorização 

prévia de biografias em articulação com conceitos da ética jornalística. 

 

4.1 Verdade 

 

O compromisso com a verdade aparece muitas vezes de forma indireta na discussão 

sobre as biografias: sua ausência serve de justificativa para a necessidade de autorização 

prévia. Nelson Motta (2013), biógrafo de Tim Maia, aponta que, antes da interferência de 

qualquer biografado, a censura prévia passa pelos advogados das editoras, para impedir que as 

informações contidas nas obras possam acarretar processos milionários por não terem 

comprovação de que são verdadeiras. No entanto, para contar uma vida, o jornalista usa 

informações mediante apuração minuciosa e exaustiva e usa os fatos que pode comprovar. No 

que isso difere da prática do jornalismo diário? No tempo e no volume de informações, 

apenas. “Entre o fato e sua narrativa, não há lei para a medida certa, só a busca da verdade, a 

honestidade das fontes e pesquisas, a moderação da linguagem” (MOTTA, 2013, online). 

Chico Buarque (2013) foi um dos artistas que se posicionaram em favor da autorização 

prévia. Em uma coluna no jornal O Globo, questionou a veracidade das informações 
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apresentadas por Paulo Cesar de Araújo, escritor da biografia censurada de Roberto Carlos. 

“Lamento pelo autor, que diz ter empenhado 15 anos de sua vida em pesquisas e entrevistas 

com não sei quantas pessoas, inclusive eu. Só que ele nunca me entrevistou” (BUARQUE, 

2013, online). Tal acusação é gravíssima para quem tem a verdade como um valor norteador 

no exercício da profissão. “A integridade pessoal de um jornalista é o começo e o fim dos 

valores que ele carrega” (BUCCI, 2000, p. 77), e isso inclui a busca pela verdade. Em artigo 

em resposta à acusação de publicar mentiras, o autor de Roberto Carlos em detalhes se 

defendeu: “(...) Chico Buarque foi, sim, uma das 175 pessoas que entrevistei para a pesquisa 

que resultou naquele livro” (ARAÚJO, 2013, online). O autor conseguiu comprovar a verdade 

das informações que divulgou, livrando-se da acusação, divulgando fotos e um vídeo 

mostrando parte da entrevista citada. 

 

4.2 Autonomia, liberdade de expressão e liberdade de imprensa 

 

“O Brasil é um país singular onde músicos que vivem da liberdade de expressão e de 

informação atuam politicamente contra a liberdade de expressão e de informação alheia” 

(DAPIEVE, 2013, online). Como argumenta Arthur Dapieve (2013), autor de Renato Russo - 

O trovador solitário, a necessidade de autorização prévia restringe a oferta de trabalhos do 

gênero ao público. Isso, somado à proposta do Procure Saber de pagar royalties aos 

biografados, fez com que biógrafos consagrados ameaçassem abandonar tal ocupação.  

Como Cornu (1998) observa, os jornalistas podem sofrer pressões, seja para apresentar 

uma versão positiva dos acontecimentos ou para que assuntos delicados ou desagradáveis não 

sejam abordados. Tais pressões poderiam vir a comprometer sua independência e, 

consequentemente, a qualidade do trabalho. Isso não significa que o jornalismo tem o direito 

de atropelar outros direitos. Ninguém defende irresponsabilidades e ofensas. Pelas 

características que lhe são próprias, porém, o jornalismo necessita de autonomia. 

Já o pagamento de direitos autorais pela história de alguém é incompatível com a 

prática do jornalismo. A profissão se utiliza de personagens, públicos ou não, a todo tempo 

para narrar os acontecimentos cotidianos relevantes ao interesse da coletividade. “Biografias 

são reportagens, que constituem gênero do jornalismo. (...) A imprensa de ‘fins comerciais’ 

publica perfis. E se o Sarney e o Bolsonaro resolvem cobrar? Devemos reeditar a censura de 

outrora ou persistir no bom combate a ela?” (MAGALHÃES, 2013b, online). 
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Apresentando uma postura mais branda, como, aliás, refere o título do artigo, 

“Cordial”, Caetano Veloso (2013b) garante que os biógrafos devem ser respeitados em seu 

direito de cumprir seu papel de informar e enriquecer a cultura da sociedade. Reconhece que 

não lhe atrai a ideia de deixar que seus descendentes controlem as informações divulgadas a 

seu respeito. Em suas palavras, a pessoa “(...) pode vir a ter um neto que seja muito careta e 

queira fazer dele o burguês respeitável que ele não foi nem quis ser” (VELOSO, 2013b, 

online). Por outro lado, não deixa de reforçar que a liberdade de expressão tem limites. 

 

4.3 Interesse público e direito à informação 

 

Na discussão acerca da autorização prévia das biografias, muito se falou em liberdade 

de expressão. Mas mais do que isso, a questão é: o que é de interesse do público? Até que 

ponto esse direito pode ser posto acima de outros? Acontece que o interesse na história de 

personagens como os que compõem o Procure Saber, ou ainda políticos, empresários e outras 

personalidades, está ligado muito mais à contribuição que trouxeram para a sociedade do que 

à mera bisbilhotice, como os próprios querem fazer crer. 

“O jornalismo já é em si mesmo a realização de uma ética: ele consiste em publicar o 

que os outros querem esconder mas que o cidadão tem o direito de saber” (BUCCI, 2000, p. 

41). Contrário a isso, em sua coluna no jornal O Globo, Gilberto Gil (2013) critica a mídia, 

afirmando que nem sempre as informações publicadas são de interesse público. Assim, 

defendeu que uma decisão do Supremo Tribunal Federal favorável à posição da Anel 

transformaria a vida das pessoas “(...) em ativos comerciais de grande valor para a montagem 

do espetáculo midiático que está, hoje em dia, para muito além do interesse público na 

circulação da informação, o jornalismo” (GIL, 2013, online). 

Luiz Schwarcz (2013), diretor da Companhia das Letras, argumenta que faz parte da 

vida de personalidades públicas ter um menor controle sobre sua vida pública. O jornalista 

Vagner Fernandes (2013, online), autor da biografia Clara Nunes, guerreira da utopia, 

esclarece que "(...) ninguém se interessa em biografar um personagem que em nada explica 

(ou interfere) a evolução social, cultural, política ou econômica de uma nação. Escrever sobre 

Collor e não dizer que ele sofreu um impeachment pelas atrocidades que cometeu é manipular 

a história". Em artigo publicado em O Estado de S. Paulo, Nêumanne (2013, online) lembra 

que a fama e a fortuna que artistas como Roberto e Erasmo Carlos construíram se deve ao 

público e, paralelamente a isso, ser “(...) celebridade exige a contrapartida da curiosidade da 
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plateia, assim como a vida pública dos dirigentes da República cerceia algumas comodidades 

de que os cidadãos anônimos gozam. A vida dessa elite faz parte da história da sociedade”. 

 

4.4 Privacidade 

 

A privacidade é um direito constitucional. Porém, não é aceitável que vire desculpa 

para evitar informações relevantes. Dessa maneira, fica muito simples que qualquer 

incomodado invalide o trabalho de anos de um jornalista por capricho. A má prática por parte 

do biógrafo, no entanto, é tão inaceitável quanto a de qualquer outro jornalista. Flexibilizar a 

privacidade não significa permitir o desrespeito. 

É por esse motivo que Plaisance (2011) afirma ser tão importante que os jornalistas 

saibam defender seu trabalho explicando qual o interesse que está sendo atendido quando a 

privacidade precisa ser posta de lado e por que motivo ele deve prevalecer. Se não for assim, a 

reivindicação deste direito pode acabar sendo usada de maneira indevida. Para ele, os 

profissionais devem sempre “(...) considerar as reivindicações de privacidade em oposição ao 

seu dever de atender a um interesse público mais amplo” (PLAISANCE, 2011, p. 228). 

Ernesto Rodrigues (2013), biógrafo de Ayrton Senna e João Havelange, pergunta o que 

de tão terrível querem esconder os artistas da MPB e argumenta que é fácil reconstituir suas 

histórias apenas consultando informações que já foram publicadas e que eles próprios já 

compartilharam com o público. Por esse motivo, diz ser compreensível que  

 

(...) personalidades públicas brasileiras como, por exemplo, o deputado Paulo 

Maluf e os senadores Renan Calheiros e José Sarney, para citar algumas 

biografias certamente cabeludas, comungassem das preocupações que 

inspiram o movimento Procure Saber. Mas Chico? Caetano? Gil? Jorge 

Mautner? (RODRIGUES, 2013, online) 

 

 Já Caetano Veloso argumentou que é diferente quando se trata de políticos (embora 

tenha incluído Roberto Marinho):  

 
Preciso esclarecer que não acho que possa haver biografias não autorizadas de 

políticos mas não de artistas. [...] Contudo, dizer que quero biografias não 

autorizadas de Sarney ou Roberto Marinho mas sofro por ver Gloria Perez 

diante de um livro escrito pelo assassino de sua filha significa apenas que 

tendo a querer que biografias sejam livres, mas, se informações sobre Collor 

ou Jango estimulam essa inclinação, casos como o de Gloria me chamam a 

atenção para o outro lado do conflito (VELOSO, 2013a, online). 
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O cantor reclamou que há “(...) demasiada ênfase à liberdade de informação, omitindo 

completamente qualquer possibilidade de proteção da intimidade” (VELOSO, 2013c, online). 

E disse ainda que a imprensa coloca o direito à informação acima do direito à privacidade. 

 

4.5 Respeito à honra e dano 

 

A noção de dano perpassa todos os valores até agora citados. Quando são 

desrespeitados princípios tão importantes à boa prática do jornalismo, as partes envolvidas 

podem sofrer danos. Esse não é diretamente um valor da ética jornalística, mas evitá-lo é 

dever do jornalista. O respeito à honra, da mesma maneira, deve ser uma preocupação dos 

profissionais da área, mas nem sempre: se respeitar a honra de uma pessoa for esconder que 

ela participa de um esquema de corrupção envolvendo dinheiro público, a regra muda.  

Por isso, o dano pode ser avaliado por diferentes vieses. A empresária Paula Lavigne 

(2013b, online), por exemplo, argumenta em nome da associação Procure Saber que “(...) 

corremos o risco de ser o país das biografias chapa-marrom”. A empresária faz uma 

comparação com as leis dos Estados Unidos para mostrar que a lei deveria ser punitiva e 

compensatória, ou seja, que a pessoa que causou dano vá presa e tenha que pagar uma alta 

indenização. “Aqui, isso não acontece. A proposta dos biógrafos é de liberar geral, sem 

nenhum cuidado com o direito constitucional de privacidade” (LAVIGNE, 2013b, online). 

O escritor Fernando Sabino, perfilado por Arnaldo Bloch, ameaçou cobrar 

judicialmente o jornalista, após ele ter entrevistado sua última esposa, Lygia Marina. Bloch 

(2013) diz ter recebido do escritor uma lista de contatos úteis para a pesquisa, mas decidiu 

incluir outras figuras que considerou determinantes para contar a trajetória, fato que acabou 

desagradando. O autor disse que, após o lançamento do livro, soube que seu personagem não 

gostou de alguns trechos, mas não encontrou “(...) nenhuma ofensa à sua honra, apesar de não 

ser aquele, exatamente, o retrato que pretendia deixar à posteridade. Mas ele sabia que era 

apenas um entre tantos retratos que seu vulto inspira” (BLOCH, 2013, online).  

Vilas Boas (2002, p. 37) esclarece que o biógrafo lida com questões humanas que são 

atemporais: “Sentimos os fracassos e triunfos do ‘herói’ narrado, e o quanto poderia haver de 

nós mesmos em situações idênticas”. Segundo o autor, isso se opõe à ideia de que as obras 

biográficas sejam apenas destinadas a sanar a curiosidade e alimentar a indústria do 

entretenimento. Deixar de contar histórias tão importantes é que seria danoso. 
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5  Considerações finais 

 

O jornalismo é uma atividade fundamental para garantir diversos direitos da 

sociedade. É por meio dele que a população se mantém informada e, assim, obtém os 

subsídios para formar opiniões. Dentre os gêneros jornalísticos, a biografia também encontra 

espaço. Apesar das raízes na historiografia e da evidente e forte ligação com o campo da 

literatura, ela pode ser vista também como uma grande reportagem jornalística. Tanto que não 

são poucos os biógrafos que dispensam anos de suas vidas, às vezes se dedicando quase que 

exclusivamente à tarefa de narrar a trajetória de um personagem. Para isso, todo o processo de 

pesquisa e seleção de informações, além das habilidades de escrita, requer técnicas já muito 

conhecidas dos jornalistas. Por isso mesmo que, nas últimas décadas, tantos jornalistas se 

aventuraram no ramo biográfico, como é o caso de vários profissionais já citados neste artigo.  

Narrar a vida de uma personalidade é uma forma de preservar a memória de uma 

sociedade, e também de construir sua história e fortalecer a cultura. E é um direito do povo 

conhecê-la. Além disso, a história dessas pessoas pode inspirar e ensinar. Quando ligada ao 

campo do jornalismo, porém, é fundamental que a biografia seja também submetida à ética 

jornalística. Da mesma forma que qualquer outra reportagem, ela deve se pautar pela 

veracidade dos fatos. Além disso, é voltada a atender o interesse público, de modo que 

liberdade de expressão e de imprensa são fundamentais em todo o processo. Os biógrafos 

necessitam autonomia para buscar e acessar as informações necessárias, bem como decidir 

como usá-las. Assim, muitas vezes, a privacidade dos biografados é posta de lado, o que não 

deveria ser problema, já que é natural que personalidades públicas tenham uma esfera de 

intimidade reduzida: os limites ficam difusos e é difícil determinar onde acaba a vida pública 

e onde começa a vida privada. 

Após analisar como a ética própria do jornalismo se apresenta nos argumentos 

utilizados pelos envolvidos, com base nos artigos e entrevistas de jornalistas biógrafos, 

editores, e membros do Procure Saber, foi possível concluir que o tema principal da discussão 

era o interesse público, ou até que ponto o interesse público justifica que certas informações 

sejam divulgadas e em que situações este princípio fundamental da ética jornalística poderia 

fazer com que outros sejam reduzidos. É evidente que o dano aos biografados deve ser 

evitado ao limite. Porém, em meio à necessidade de atender ao interesse público, isso pode 

acabar ocorrendo. Tal possibilidade não foi ignorada pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do caso. Permanece o direito de os personagens se defenderem judicialmente de 
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injúrias, requerendo indenizações, mas a supressão de trechos ou proibição de obras só será 

feita mediante a comprovação de intenção do biógrafo de causar dano.  

Apesar de resolvida no judiciário, a questão da autorização prévia de biografias ainda 

suscita discussões e opiniões conflitantes. Pode-se concluir que a liberdade de expressão e o 

interesse público foram soberanos, uma vez que foi rejeitada a autorização prévia, mas como, 

em se tratando de ética, nenhuma questão tem resposta certa e definitiva, pensar e discutir 

esse tipo de situação continua sendo fundamental para a boa prática jornalística e para a 

sociedade como um todo. 

  

Referências 

 

ARAÚJO, Paulo Cesar de. De seu amável interrogador. O Globo, 2013. Disponível em: 

<http://oglobo.globo.com/cultura/de-seu-amavel-interrogador-10392630>. Acesso em: 22 nov. 2015. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA. Princípios Internacionais da Ética Profissional no 

Jornalismo. [s/d]. Disponível em: <http://www.abi.org.br/institucional/legislacao/principios-

internacionais-da-etica-profissional-no-jornalismo/>. Acesso em: 22 nov. 2015. 

 

BLOCH, Arnaldo. Biografia e castigo. O Globo, 2013. Disponível em: 

<http://oglobo.globo.com/cultura/biografia-castigo-10433534>. Acesso em: 22 nov. 2015. 
 

BUARQUE, Chico. Penso eu. O Globo, 2013. Disponível em: 

<http://oglobo.globo.com/cultura/penso-eu-10376274>. Acesso em: 22 nov. 2015. 
 

BUCCI, Eugênio. Sobre ética e imprensa. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.  
 

CORNU, Daniel. Ética da informação. Bauru: EDUSC, 1998. 

 

DAPIEVE, Arthur. A vida é porosa. O Globo, 2013. Disponível em: 

<http://oglobo.globo.com/cultura/a-vida-porosa-10413504>. Acesso em: 22 nov. 2015. 

 

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS JORNALISTAS. Código de ética dos jornalistas brasileiros. 

Vitória, 2007. Disponível em: <http://www.fenaj.org.br/materia.php?id=1811>. Acesso em: 23 out. 

2015. 

 

FERNANDES, Vagner. Sobram argumentos, falta sensatez. O Globo, 2013. Disponível em: 

<http://oglobo.globo.com/cultura/sobram-argumentos-falta-sensatez-10447076>. Acesso em: 22 nov. 

2015. 

 

FONSECA, Virginia Pradelina; VIEIRA, Karine Moura. A biografia como acontecimento jornalístico. 

Líbero, v. 14, n. 28, p. 99-108, São Paulo, 2011. Disponível em: <http://casperlibero.edu.br/wp-

content/uploads/2014/05/6-A-biografia-como-acontecimento-jornal%C3%ADstico.pdf>. Acesso em: 

23 out. 2015. 

 

FURROW, Dwight. Ética: conceitos-chave em filosofia. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – São Paulo - SP – 05 a 09/09/2016 
_____________________________________________________________________________ 
 

15 

 

GIL, Gilberto. O direito à privacidade como elo da cidadania. O Globo, 2013. Disponível em: 

<http://oglobo.globo.com/cultura/o-direito-privacidade-como-elo-da-cidadania-10364895>. Acesso 

em: 22 nov. 2015. 

 

INTERNATIONAL FEDERATION OF JOURNALISTS. IFJ Declaration of principles on the 

conduct of journalists. [s/d]. Disponível em: < http://www.ifj.org/about-ifj/ifj-code-of-principles/>. 

Acesso em: 23 out. 2015. 

 

LAVIGNE, Paula. Paula Lavigne rebate acusação de que grupo quer proibir publicação de biografias. 

O Globo, 2013b. Disponível em: <http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,paula-lavigne-rebate-

acusacao-de-que-grupo-quer-proibir-publicacao-de-biografias,1084315>. Acesso em: 22 nov. 2015. 

Entrevista concedida a Roberta Pennafort. 

 

MAGALHÃES, Mário. Caixa-preta de um biógrafo falido (debate público, confissões privadas). Blog 

do Mário Magalhães, 2013a. Disponível em: 

<http://blogdomariomagalhaes.blogosfera.uol.com.br/2013/10/11/caixa-preta-de-um-biografo-falido-

debate-publico-confissoes-privadas/>. Acesso em: 22 nov. 2015. 

 

MAGALHÃES, Mário. Meu caro Chico. O Globo, 2013b. Disponível em: 

<http://oglobo.globo.com/cultura/meu-caro-chico-10395993>. Acesso em: 22 nov. 2015. 

 

MOTTA, Nelson. Juízo final digital. O Globo, 2013. Disponível em: 

<http://oglobo.globo.com/opiniao/juizo-final-digital-10530557>. Acesso em: 22 nov. 2015. 

 

NÊUMANNE, José. Os ex-censurados que agora querem censurar. O Globo, 2013. Disponível em: 

<http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,os-ex-censurados-que-agora-querem-censurar-imp-

,1088633>. Acesso em: 22 nov. 2015. 

 

PLAISANCE, Patrick Lee. Ética na comunicação: princípios para uma prática responsável. Porto 

Alegre: Penso, 2011. 

 

RODRIGUES, Ernesto. Procurei Saber. O Globo, 2013. Disponível em: 

<http://oglobo.globo.com/cultura/procurei-saber-10377053>. Acesso em: 22 nov. 2015. 

 

SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Adolfo. Ética. 33 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012. 

 

SCHWARCZ, Luiz. Um editor de biografias. O Globo, 2013. Disponível em: 

<http://oglobo.globo.com/cultura/um-editor-de-biografias-10394191>. Acesso em: 22 nov. 2015. 

 

VELOSO, Caetano. Chico, Paula e eu. O Globo, 2013a. Disponível em: 

<http://oglobo.globo.com/cultura/chico-paula-eu-10437720>. Acesso em: 22 nov. 2015.  

 

_____________. Cordial. O Globo, 2013b. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/cultura/cordial-

10348401>. Acesso em: 22 nov. 2015.  

 

_____________. Em Fortaleza. O Globo, 2013c. Disponível em: 

<http://oglobo.globo.com/cultura/em-fortaleza-10550570>. Acesso em: 22 nov. 2015. 

 

VILAS BOAS, Sergio. Biografias & biógrafos: jornalismo sobre personagens. São Paulo: Summus, 

2002. 
 


