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RESUMO 

 

A abordagem da vida privada no jornalismo é alvo de questionamentos que se estendem 

para o campo da ética. Quando se trata de pessoas públicas, como Presidente da 

República, a relação é muito mais delicada, pois existe uma linha tênue entre o que diz 

respeito ao meio social ou não. Partindo então desta discussão e baseando-se no Código 

de Ética dos Jornalistas Brasileiros, CEJB, analisaremos neste artigo a reportagem da 

Revista Isto É de abril de 2016, “uma presidente fora de si”, considerando ainda 

aspectos que dizem respeito ao sensacionalismo. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Com o desenvolvimento das sociedades e a pluralidade destas organizações foi 

preciso estabelecer normas padrões que valessem para todos os indivíduos que 

compunham estes grupos, de forma que não houvesse discriminações quanto aos 

aspectos particulares. A estes denominadores comuns que prezam pela moralidade nas 

relações interpessoais foi dado o nome de ética, que tem origem na tragédia grega onde 
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os deuses respondiam àqueles que lhes ofendiam através das moiras, deusas da 

vingança. 

Estabelecida historicamente e não mutável - aqui vale ressaltar que a 

moralidade, entendida por sua vez como a prática de princípios éticos, se adequa aos 

períodos históricos e às concepções de uma época em particular – a ética pode, também, 

se relacionar a áreas específicas, como é o caso das deontologias, que são 

regulamentadoras das normas profissionais. Além de reger e explicitar a maneira correta 

do agir profissional, os códigos deontológicos são responsáveis por garantir o respeito 

aos direitos de todo e qualquer cidadão, mesmo que não possuam valor legal. 

Devendo se manter fiel às suas próprias convicções, o jornalista tem por 

obrigação cuidar das informações que veicula, prezando pelo bem-estar de todos 

aqueles que estão envolvidos, assim como para os quais se direciona. Desta forma, são 

vários códigos de ética que dirigem a profissão ao redor do mundo. No Brasil, o Código 

de Ética dos Jornalistas Brasileiros (CEJB) é o principal normatizador da profissão, 

visto que se faz presente em pouco mais de vinte estados e sindicatos estaduais.  

O presente artigo tem o objetivo, portanto, de analisar a reportagem “uma 

presidente fora de si”, publicada na Revista Isto É, edição de número 2417, de seis de 

abril de 2016, sob a luz dos preceitos expressos e descritos como direitos e deveres dos 

jornalistas em seu Código de Ética Brasileiro, apontando, sobretudo os momentos em 

que os padrões éticos são rompidos. 

 

INTERESSE PÚBLICO, LIBERDADE DE INFORMAÇÃO E ÉTICA 

JORNALÍSTICA 

 

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso X, garante a todos os cidadãos o 

direito inviolável à vida privada e a intimidade. Segundo Wady (2009), a vida privada é 

entendida como a esfera à qual pertencem as relações de maior proximidade entre o 

indivíduo e outras pessoas, a divulgação de tais relações depende unicamente de 

vontade própria. A intimidade, por sua vez, é a esfera à qual pertencem os aspectos mais 

pessoais do indivíduo, referentes à sua própria identidade (sexualidade, autoestima etc.).  

A privacidade de pessoas públicas sempre gerou curiosidade no público em 

geral, assim como nos meios de comunicação. Notícias sobre as férias de uma 

celebridade, por exemplo, interessam àqueles que acompanham sua vida sem, contudo, 
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interferir na sociedade como um todo, sendo classificadas como de interesse do público. 

É preciso considerar, outra vez, que as informações que provocam algum impacto social 

e dizem respeito a todos os cidadãos são classificadas como informações de interesse 

público.  

O limite entre vida privada e a distinção entre informações de interesse público e 

do público fica estabelecido por uma linha muito tênue quando a privacidade em 

questão é referente a alguém que ocupa um cargo público, a exemplo de um Presidente 

daRepública, uma vez que suas atitudes na vida privada também podem interferir na 

sociedade. Diante disso, Karam (2014) afirma:  

É muito difícil defender estritamente a privacidade de uma personalidade 

pública, como o Presidente da República, se a dimensão de sua privacidade 

se dá em momentos em que o indivíduo [...] toma atitudes com repercussão 

na esfera do cargo público, com desdobramentos ativos na sociedade. 

(KARAM, 2014, p. 86). 

 

Frente a isso, é possível identificar uma dimensão pública da vida privada. É 

nessa dimensão que o jornalista deve trabalhar, isto é, os acontecimentos da vida 

privada de alguém só devem ser levados ao conhecimento público quando possuem 

relevância social. 

A liberdade de informação, requisito básico para o exercício jornalístico é, 

juntamente com a vida privada, um direito fundamental do indivíduo, também garantido 

constitucionalmente, e é pressuposto de uma sociedade democrática, ao passo que dá 

aos cidadãos condições e argumentos necessários para desempenhar e usufruir dos 

demais direitos que lhes são garantidos. Nesse cenário, deve-se cumprir o papel social 

do jornalismo, dando a ele a possibilidade de conhecer e recursos para modificar sua 

condição social. 

A liberdade de expressão e informação, consagrada em textos constitucionais 

sem nenhuma forma de censura prévia, constitui uma das características das 

atuais sociedades democráticas e, num Estado Democrático de Direito, onde 

as liberdades públicas são reconhecidas, desempenha um duplo papel: é 

informadora e formadora de opiniões. (ARDENGHI, 2012, p.243). 

 

A distinção entre informação jornalística e sensacionalismo é importante para 

que o profissional conheça os limites que deve respeitar na apuração dos fatos e saiba a 

forma de construir a notícia, o que vai dos dados apresentados à linguagem utilizada. 

Dessa forma, Pedroso (2001 apud TÓFOLI, 2012) afirma que um texto sensacionalista 

apresenta as seguintes características:  

[...] valorização da emoção em detrimento da informação; exploração do 

extraordinário e do vulgar, de forma espetacular e desproporcional; 

adequação discursiva ao status semiótico das classes subalternas; destaque de 
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elementos insignificantes, ambíguos, supérfluos ou sugestivos; subtração de 

elementos importantes e acréscimo ou invenção de palavras ou fatos; 

valorização de conteúdos ou temáticas isoladas, com poucas possibilidades 

de desdobramento nas edições subsequentes e sem contextualização político-

econômico-socialcultural; discursividade repetitiva, fechada ou centrada em 

si mesma, ambígua, motivada, autoritária, despolitizadora, fragmentária, 

unidirecional, vertical, ambivalente, dissimulada, indefinida, substitutiva, 

deslizante, avaliativa; exposição do oculto mas próximo; produção discursiva 

sempre trágica, erótica, violenta, ridícula, insólita, grotesca ou fantástica; [...] 

 

A imagem é cada vez mais importante na construção de um discurso. No 

jornalismo, a imagem pode tanto ajudar a construir a ideia expressa no texto quanto 

dizer mais do que o próprio texto. Com a facilidade de se obter e editar imagens, elas se 

tornaram mais uma ferramenta para veículos sensacionalistas, que não apenas as 

divulgam fora do contexto em que foram feitas, mas também as vinculam a textos 

satíricos que objetivam a espetacularização dos fatos. Além da edição e da utilização de 

imagens fora de contexto, os veículos sensacionalistas exploram e exibem 

indiscriminadamente imagens de caráter mórbido. 

O não comprometimento ético social é uma das características do 

sensacionalismo que por meio de formas sádicas expõe pessoas ao ridículo, 

abusa de fatos violentos, desagradáveis e assuntos apelativos. Além disso, o 

sensacionalismo sempre esteve ligado à questão mercadológica, em que a 

notícia é tida como um produto de consumo, para atrair a clientela e atender 

os anseios dos anunciantes [...] o papel social, informativo, de formação de 

opinião pública com base nos princípios éticos e morais divide espaço com os 

interesses mercadológicos, a interferência dos anunciantes, as políticas 

econômicas que sustentam o jornal e também com o culto do espetáculo. Tais 

fatores, ora em disputa ora em consonância, resultam em um produto 

jornalístico questionável. (REIS, 2012, p.79). 

 

Tal prática representa uma violação ética e um descumprimento do papel social 

do jornalismo, ao passo que o que se objetiva aqui é o lado mercadológico de manter ou 

aumentar a tiragem (veículos impressos), ou prender a audiência (rádio e televisão). 

Com o desenvolvimento da Internet e novas formas de se comunicar, esta mercadologia 

se insere na obtenção de acessos (sites e blogs). 

 

REVISTA ISTO É VERSUS CÓDIGO DE ÉTICA DOS JORNALISTAS 

BRASILEIROS  

 

A Revista Isto É surgiu em 1976 e, em seu primeiro ano de existência, sua 

periodicidade era mensal. Somente a partir de março de 1977 as tiragens passaram a ser 

semanais, como ainda é atualmente. A Editora Três é responsável pela editoração da 

revista, e em junho de 1988 alterou o nome da publicação para “Istoé-senhor”. No 
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entanto, em 1992, retomou ao nome de origem. Com o retorno financeiro positivo, em 

1997 começam a surgir as primeiras revistas segmentadas e associadas, como a “Isto É 

Dinheiro” que tratava apenas de assuntos econômicos. Mais duas revistas nesse padrão 

foram lançadas no decorrer dos anos, uma sobre celebridades e a outra sobre o mercado 

de produtos luxuosos.  

Atualmente, a revista está disponível nas versões impressa e digital. Parte do 

conteúdo pode ser lida gratuitamente na internet, entretanto para se ter acesso a alguns 

textos completos é necessário ter a assinatura do produto. Uma pesquisa realizada em 

2009 e disponibilizada no site da Editora Três
8
 aponta que 71% do público da Revista 

pertence às classes A e B e a faixa etária é de 20 a 40 anos. Outros dados também 

ajudam a identificar o perfil dos consumidores do conteúdo, sendo 47 o percentual do 

grau de instrução das pessoas em nível superior, e 72% são trabalhadores.  

O Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros (CEJB), por sua vez, surgiu em 

1949, por iniciativa da Fenaj (Federação Nacional dos Jornalistas), a partir da 

necessidade de regulamentar a profissão no Brasil. Esta primeira edição foi válida até 

1968, ano em que o Ato Institucional nº 5 foi decretado, período em que os meios de 

comunicação sofreram severas censuras. Em 1986 estabeleceram-se novas regras éticas, 

e em 2007 foi votado um novo Código que vigora até os dias atuais. Dividido em quatro 

capítulos e 27 artigos, o CEJB diz respeito à maneira como os jornalistas devem se 

portar diante dos processos de construção e transmissão da informação, assim como do 

direito de informação do público e ao próprio cumprimento da ética estabelecida por 

ele, mediante censura e possível exclusão do quadro dos jornalistas filiados a sindicatos 

profissionais (artigo 19, parágrafos 1 e 2). 

O documento enfatiza o papel do jornalista como mediador entre os fatos e as 

instituições públicas e privadas e o interesse público, defendendo o acesso 

irrestrito do profissional da notícia às fontes e às informações verazes, em 

nome da obrigação social dessas mesmas instituições detentoras das 

informações e promotoras dos fatos e em nome da responsabilidade social do 

jornalista, que é informar o público sobre o que é relevante e de seu interesse. 

(DEOLINDO, 2013, p.5) 

 

A presente análise contrapõe a matéria da Revista Isto É sobre a ex-presidente da 

República, Dilma Rousseff - que sofreu impeachment em 31 de Agosto de 2016 - do dia 

seis de abril de 2016, intitulada de “uma presidente fora de si”, com os dispostos no 

Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros (CEJB). Para isto, utilizamos como 
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metodologia o estudo de caso, que consiste na organização de dados partindo de uma 

unidade, frequente em pesquisas qualitativas das ciências humanas.  

Para Goode e Hatt, o estudo de caso é um meio de organizar os dados, 

preservando do objeto estudado o seu caráter unitário. Considera a unidade 

como um todo, incluindo o seu desenvolvimento (pessoa, família, conjunto 

de relações ou processos etc.) [...] Segundo Yin, o estudo de caso representa 

uma investigação empírica e compreende um método abrangente, com a 

lógica do planejamento, da coleta e da análise de dados. Pode incluir tanto 

estudos de caso único quanto de múltiplos, assim como abordagens 

quantitativas e qualitativas de pesquisa. (VENTURA, 2007, p. 384) 

 

Em nossos estudos, a unidade está relacionada à Revista – que, apesar de se 

definir como neutra apresenta na matéria analisada uma postura tendenciosa -, com o 

objetivo de compreender de que forma o posicionamento político do meio em questão 

interfere na ética e na construção do texto jornalístico. Ao que tange os tipos de estudos 

de caso, podemos classificar este artigo como instrumental, uma vez que se baseia em 

um objeto para entender outro tema que não está explicito no elemento principal. Este 

método se constitui na leitura comparada da matéria analisada com o que o Código de 

Ética dos Jornalistas Brasileiros define como ético ou antiético para o fazer jornalístico. 

Iniciando a recepção da notícia, já pela capa, esta parte de uma revista é um dos 

fatores determinantes para sua compra. Ela é a chamada categórica para o leitor decidir 

se pretende ler ou não o que é proposto. E ainda que não haja consumo do conteúdo, 

uma capa torna-se pública, livre e de acesso gratuito aos olhos do receptor. O sentido 

empregado pelo produtor denota a intenção escancarada da revista em persuadir à 

leitura; é um apelo pela compra, financeira e ideológica, da notícia. Segundo Alves, 

Antoniutti e Fontoura (2008), uma imagem causa um grande impacto que possibilita ao 

observador ver algo que normalmente não seria visto. Logo, a abordagem visual da 

revista torna-se imensamente irresponsável, pois induz quem apenas vê sua chamada a 

comprar uma abordagem exagerada e persuasiva.  

É importante salientar que insinuações a respeito da saúde da ex-presidente, bem 

como de suas atitudes, estão presentes antes mesmo das considerações feitas na matéria. 

A própria capa da revista traz junto à sua manchete um subtítulo com características 

sensacionalistas bastante visíveis.  A montagem da capa carrega grande valor simbólico 

tanto para reforçar o sentido da reportagem do miolo, quanto também para despertar 

atenção do leitor. Uma imagem ou fotografia transmite uma mensagem, assim como 

palavras ou textos: “a imagem é um tipo de linguagem, visto que é meio de expressão, 

de comunicação, de ideias” (ALVES, ANTONIUTTI, FONTOURA, 2008, p. 137).  
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A fotografia de Rousseff que foi utilizada na capa da Revista denota irritação, 

enquanto o título de chamada traz adjetivos que reforçam a conotação escolhida para a 

imagem. No subtítulo o significado é construído com descrições de supostas ações da 

personalidade, alternando as cores das fontes como forma de chamar atenção. A Revista 

usa de fontes amarelas para dar ainda mais ênfase em suas proposições. Vale analisar 

ainda que, caso as palavras em cor amarela sejam lidas em sequência, sem a inserção 

das palavras brancas, o sentido não se perde, ao contrário, ganha ainda mais força.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Capa da revista Isto É, abril de 2016
9
 

 

Quanto à utilização de fotos da ex-presidente, tanto na capa da revista quanto em 

seu conteúdo, faz-se necessária a ponderação entre dois contextos que, apesar de 

trazerem ressalvas, não se anulam: o direito à imagem e a condição de pessoa pública. 

Em primeira instância, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 

das pessoas, segundo a Constituição brasileira. Logo é um direito básico para qualquer 

cidadão a preservação de sua imagem, se assim desejar. Entretanto, como Presidente da 

República se enquadra como pessoa pública e, segundo Costa (2011) descreve, não é 

reclamado o direito à privacidade quando seus atos são praticados no exercício 

profissional. Assim, o seu direito de imagem deve ser relativizado; ou seja, é limitada a 

                                                 
9
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de julho de 2016. 
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necessidade de autorização de vinculação. Porém, isto não justifica a violação de sua 

imagem caso esta esteja fugindo dos padrões éticos, afinal uma imagem – que possui 

manifestação social - divulgada pode acarretar efeitos variados. É indicada a avaliação 

dos casos, verificando se a vinculação é de interesse público e respeita a dignidade da 

pessoa humana, garantida constitucionalmente.  

A construção da reportagem em si é repleta de opiniões pessoais que são 

expostas em sequência, comprometendo desse modo o conteúdo informativo que 

deveria estar expresso no texto. Assim, não se estabelece à matéria o objetivo de 

informar, mas sim de defender um ponto de vista que se coloca claramente contrário às 

atitudes e à condução política de Dilma Rousseff. Relacionando-se ao Código de Ética 

dos Jornalistas Brasileiros, pode-se inferir que há violação do artigo 2º, que diz: “a 

divulgação de informação, precisa e correta, é dever dos meios de comunicação pública, 

independente da natureza de sua propriedade”. 

No início da reportagem, o primeiro subtítulo apresenta uma linguagem 

pejorativa ao afirmar que a ex-presidente está fora de si. Ao longo do texto, estas 

expressões (‘destempero’, ‘irascível’, ‘descompostura’, ‘agressiva’ etc.) se repetem com 

frequência, ao ponto de serem empregadas palavras de baixo calão. O texto apresenta 

uma linguagem satírica, com o objetivo de ridicularizar Dilma Rousseff. Tal prática 

constitui uma violação do artigo 14, alínea ‘b’; e artigo 17, que tratam do respeito aos 

envolvidos na matéria e da preservação da língua vernácula, respectivamente. “Artigo 

14. O jornalista deve: b) Tratar com respeito a todas as pessoas mencionadas nas 

informações que divulgar. Artigo 17 – o jornalista deve preservar a língua e a cultura 

nacionais” (CEBJ, 2007). Isto pode ser observado em trechos como: 

Os últimos dias no Planalto têm sido marcados por momentos de extrema 

tensão e absoluta desordem com uma presidente da República dominada por 

sucessivas explosões nervosas, quando, além de destempero [grifo nosso], 

exibe total desconexão com a realidade do País. [...] Segundo relatos, a 

mandatária está irascível [grifo nosso], fora de si e mais agressiva do que 

nunca. (REVISTA ISTO É, 2016) 

 

As diversas subseções em que se divide a reportagem da revista têm como 

objetivo principal apontar erros na conduta da ex-presidente, bem como manchar sua 

imagem, afetando diretamente as normas éticas presentes no artigo 10, alíneas ‘b’ e ‘d’, 

que dizem respeito àquilo que não pode ser vinculado pelo jornalista: “artigo 10. b) 

submeter-se a diretrizes contrárias à divulgação correta da informação; d) concordar 

com a prática de perseguição ou discriminação por motivos sociais, políticos, religiosos, 
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raciais, de sexo e de orientação sexual” (CEJB, 2007). Vale ressaltar que a isto se refere 

ao texto de maneira geral e não apenas em partes específicas. 

Apresentando ainda informações sobre a saúde mental de Dilma Rousseff, a 

reportagem em questão dá a entender que seu abalo emocional está relacionado à 

esquizofrenia, sem apontar nenhum diagnóstico médico especializado, sem fontes 

específicas, tangendo àquilo que se entende como a vida privada do indivíduo, 

especialmente ao citar medicamentos que estariam sendo tomados - Rivotril e 

Olanzapina - que possuem historicamente o estigma da loucura. Assim, é infringido o 

artigo 9º, alínea ‘g’, que diz: “artigo 9º. g) respeitar o direito a privacidade do cidadão” 

(CEBJ, 2007) e, novamente, o artigo 2º e artigo 14, alínea ‘b’. 

Para tentar aplacar as crises, cada vez mais recorrentes, a presidente tem sido 

medicada com dois remédios ministrados a ela desde a eclosão do seu 

processo de afastamento: rivotril e olanzapina [grifo nosso], este último 

usado para esquizofrenia, mas com efeito calmante. A medicação nem 

sempre apresenta eficácia, como é possível notar. (REVISTA ISTO É, 2016) 

A imagem apresentada logo abaixo deste trecho (Figura 2), com a legenda 

“descontrole: a presidente se entope de calmantes desde a eclosão da crise. Os 

medicamentos nem sempre surtem efeitos, atestam seus auxiliares” tem por objetivo 

completar o sentido do discurso. Todavia, a fotografia consiste apenas em uma imagem 

descontextualizada na qual a  ex-presidente foi fotografada em um gesto arbitrário que, 

de acordo com o sentido da matéria, seria uma crise nervosa, mas não existe nenhuma 

comprovação de que a imagem de fato foi feita durante uma crise. 
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Figura 2: Imagem presente na reportagem “uma presidente fora de si”

10
 

 

O texto também traz trechos que reproduziriam discussões entre a ex-presidente 

seus funcionários. Além de empregarem termos de baixo calão que teriam sido ditos por 

Rousseff, não há fontes que comprovem tais situações. Dessa forma, nota-se uma 

tentativa clara da Revista de manchar a imagem de Dilma Rousseff, colocando-a como 

alguém desrespeitosa e autoritária, sem ouvir a defesa da mesma, violando novamente o 

artigo 14, alínea ‘a’: “artigo 14. a) ouvir sempre, antes da divulgação dos fatos, todas as 

pessoas objetos de acusações não comprovadas, feitas por terceiros e não 

suficientemente demonstradas ou verificadas” (CEBJ, 2007). 

Depois de uma forte turbulência, a presidente invadiu a cabine do piloto aos 

berros: ‘Você está maluco? Vai se f…! É a presidente que está aqui. O que 

está acontecendo?’, vociferou. Não seria a primeira vez que Dilma perdia o 

equilíbrio durante um voo oficial. [...] ‘Você não poderia ter pedido ao Teori 

(Zavascki) para aguardar quatro ou cinco dias para homologar a delação?’, 

perguntou Dilma referindo-se ao ministro que conduz os processos da Lava 

Jato no STF. ‘Cardozo, você fodeu [grifo nosso] a minha viagem’, bradou a 

presidente. (REVISTA ISTO É, 2016) 

Além disso, a Revista apresenta ameaças que teriam sido feitas por Dilma 

Rousseff ao juiz Sérgio Moro sem apresentar, mais uma vez, fontes que comprovem o 

ocorrido, o que se pode inferir como falta de apuração precisa, relacionando-se ao que 

está proposto no artigo 7º do CEBJ, “o compromisso fundamental do jornalismo é com 

                                                 
10

 Disponível em:  http://istoe.com.br/wp-

content/uploads/sites/14/istoeimagens/imagens/mi_17143334764796657.jpg  Acesso em 13 de julho de 

2016. 
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a verdade dos fatos, e seu trabalho se pauta pela precisa apuração dos acontecimentos e 

sua correta divulgação”.   

Numa conversa com um assessor, na semana passada, a presidente investiu 

pesado contra o juiz Sérgio Moro, da Lava Jato. ‘Quem esse menino pensa 

que é? Um dia ele ainda vai pagar pelo quem vem fazendo’, disse. Há duas 

semanas, ao receber a informação da chamada ‘delação definitiva’ em 

negociação por executivos da Odebrecht, Dilma teria, segundo o testemunho 

de um integrante do primeiro escalão do governo, avariado um móvel de seu 

gabinete, depois de emitir uma série de xingamentos. (REVISTA ISTO É, 

2016) 

 

Em referência ao trecho supracitado, a reportagem apresenta uma montagem 

(Figura 10) que traz a ex-presidente com um megafone em mãos, dando sentido de que 

ela está se exaltando ao falar sobre o juiz. Os textos que acompanham a imagem de 

Rousseff, e pouco mais acima a de Sérgio Moro como forma de identificar o referido, 

estão dispostos com termos usados dentro da própria matéria, visando atestar novamente 

a falta de controle por parte de Dilma Rousseff. 

 

Figura 3: Montagem referente ao tratamento de Sérgio Mouro por Dilma Rousseff presente na Revista 

Isto É de abril de 2016
11

 

 

Além das acusações e ofensas apresentadas no texto sobre possíveis 

acontecimentos da vida privada de Rousseff, a Revista a acusa ainda de comprar, com 

verbas e cargos públicos, aliados para o seu processo de impeachment. “Na tática do 

desespero oferece cargos e verbas para angariar apoios à sua causa [...]”. (REVISTA 

                                                 
11
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ISTO É, 2016). Mesmo diante da acusação, a Revista não apresenta as fontes da 

denúncia, mas apenas se refere de modo vago e sarcástico a pessoas de dentro do 

Planalto, chamadas de “assessores palacianos”. Perante a isso, a matéria viola mais uma 

vez o CEJB, no artigo 14, à medida que as acusações não foram comprovadas e que a 

Presidente não foi ouvida pelo meio. 

As últimas páginas da matéria são preenchidas por uma comparação da 

Presidente à primeira rainha brasileira, Maria Francisca Isabel Josefa Antónia Gertrudes 

Rita Joana de Bragança, que levava a alcunha de “Maria, a louca”. Conhecida 

historicamente por sua falta de sanidade mental, justificada pelas diversas situações em 

que era submetida à pressão, sua saúde ficou tão debilitada que a Corte então decidiu 

por afastá-la da Coroa por um tempo, até que fosse definitivo.  

Não é exclusividade de nosso tempo e nem de nossas cercanias que, na 

iminência de perder o poder, governantes ajam de maneira ensandecida e 

passem a negar a realidade. No século 18, o renomado psiquiatra britânico 

Francis Willis se especializou no acompanhamento de imperadores e 

mandatários que perderam o controle mental em momentos de crise política e 

chegou a desenvolver um método terapêutico composto por ‘remédios 

evacuantes’ para tratar desses casos [...] o psiquiatra observou que os 

sintomas de sandice e de negação da realidade manifestados por Maria I 

[Maria, a Louca] se agravaram na medida em que ela era colocada sob forte 

pressão [...] Diante desse quadro, era preciso que ocorresse o seu 

“impedimento da coroa”. (REVISTA ISTO É, 2016) 

 

Os autores da matéria veem nisso, portanto, uma analogia ao momento atual, em 

que Dilma Rousseff fora afastada da Presidência por um período determinado, ao tempo 

que respondeu o processo de impeachment. Pode-se então inferir que, com esta 

comparação, os jornalistas infringiram, mais uma vez, o artigo 14, alínea ‘b’, ao não 

tratar com o respeito devido a pessoa a quem se refere, mesmo que seja de maneira 

indireta. 

A linguagem empregada no texto, desde os termos satíricos aos de baixo calão, 

bem como a forma como o assunto é abordado, valorizando a emoção em detrimento da 

informação, enfatizando a linguagem vulgar e destacando elementos sugestivos, 

corresponde ao que Pedroso (2001 apud TÓFOLI, 2012) designa como características 

de um texto sensacionalista. O sensacionalismo afeta a credibilidade jornalística e, por 

consequência, abala a confiança que o público deposita no meio. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A matéria da Revista Isto É sobre a ex-presidente Dilma Rousseff, além de 

contrapor as determinações do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, também 
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possui caráter de crime contra a honra. No texto do subtítulo na capa da revista há 

afirmações, que se configuram em atos desonrosos contra a ex-presidente, e que são 

reforçados no conteúdo da matéria. Isso se constitui em difamação, ao acusar um 

indivíduo de cometer atos que ofendam sua reputação.  

No Código Penal Brasileiro, capítulo V, Dos crimes contra a honra, o artigo 139 

define a difamação como crime que consiste em ofender a reputação e a imagem do 

indivíduo. Dessa forma a Revista, ao usar termos pejorativos e imagens que podem 

levar a uma interpretação e associação da condição de saúde da ex-presidente que se 

assemelhe a insanidade, passa a desqualificá-la enquanto pessoa e quanto ao exercício 

de sua função. Ao atribuir características negativas e que podem ofender a dignidade de 

Dilma Rousseff a Revista passa a infringir outro artigo do capítulo V do Código Penal 

Brasileiro, o Art. 140, que se refere à injúria.  

A saúde da ex-presidente é um assunto relevante e de interesse público, porém a 

forma como foi tratado pela Revista e a construção da informação não estão de acordo 

com os preceitos éticos do jornalismo. O conteúdo carece de credibilidade diante de 

todas as infrações aqui discutidas. Desta forma, a finalidade da Revista com a 

informação parece ser somente atacar negativamente a imagem da ex-presidente. 

Certamente, não é papel do jornalismo sentenciar ou fazer atribuições ao indivíduo que 

venha a prejudicá-lo, mas os jornalistas autores da matéria parecem ter um diagnóstico 

da saúde emocional de Dilma Rousseff sem apresentar nenhum especialista no assunto. 

E sem considerar normal que qualquer indivíduo no contexto e função em que se 

encontrava Dilma Rousseff poderia não estar emocionalmente bem.  

Em nenhum trecho a matéria demonstra ter procurado ouvir a Presidente, como 

prevê o CEJB e a própria profissão jornalística. Pelo contrário, a construção textual não 

apresenta características de um texto informativo, no que tange a pluralidade de fontes e 

relevância pública do conteúdo divulgado, mas se configura como um ataque pessoal e 

político do meio a Dilma Rousseff e seu governo. 

O lado mercadológico do jornalismo é o que acaba por deturpar sua função 

social, ao passo que, nesse contexto, quem financia os veículos exerce influência sobre 

o que eles vão ou não publicar, o que na maioria dos casos possui também um lado 

político, ou seja, o mercado também determina o posicionamento político das 

publicações. A Revista Isto É, mesmo se definindo como neutra, adota na matéria 

apresentada características de publicações de direita, ao passo que ataca Dilma Rousseff 
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pessoalmente e politicamente, transparecendo que os ataques pessoais têm por objetivo 

atingir seu governo. 

Em suma, o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros se apresenta como um 

guia para a profissão jornalística, para que essa não deixe de cumprir sua função social, 

atender ao público, mesmo diante das exigências mercadológicas. Desse modo, ainda 

que diante de interesses pessoais e políticos do meio e/ou de quem o financia, o 

jornalismo e o jornalista não são instrumentos para mentira, calúnia e invenção de 

histórias inverídicas, uma vez que tal prática abala sua confiança perante ao público. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALVES, Marica Nogueira; FONTOURA, Mara; ANTONIUTTI, Cleide Luciane. Mídia 

e Produção Audiovisual: uma introdução. Curitiba: Ibpex, 2008. 

 

ARDENGHI, R. DIREITO À VIDA PRIVADA E DIREITO À INFORMAÇÃO: 

COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. In: Revista das Esmesc, 2012. 

Disponível em:<https://revista.esmesc.org.br/re/article/download/57/58>. Acesso em: 

15 abr 2016. 

 

CHRISTOFOLETTI, R. Comissões de ética dos jornalistas: atuação, visibilidade e 

efetividade. Revista da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em 

Comunicação. Brasília, v.18, n.3, set/dez. 2015. Disponível em: 

<http://www.compos.org.br/seer/index.php/e-compos/article/viewFile/1197/862>. 

Acesso em 13 jul 2016. 

 

BRASIL, CÓDIGO DE ÉTICA DOS JORNALISTAS BRASILEIROS. Federação 

Nacional dos Jornalistas - Fenaj, 2007. 

 

BRASIL, CÓDIGO PENAL. Decreto-Lei nº2.848, de 7 de dezembro de 1940. 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em: 17 jul. 2016. 

 

BRASIL. Lei nº. 13.188, de 11 de novembro de 2015. Dispõe sobre o direito de resposta 

ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo 

de comunicação social. Brasília, 11 de novembro de 2015. 194
o
 da Independência e 

127
o
 da República. Disponível em:  

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20152018/2015/Lei/L13188.htm>. Acesso 

em: 17 jul. 2016.  

 

CORNU, D. Os princípios da deontologia do jornalismo. In: __________. Ética da 

informação. Bauru: Editora da Universidade do Sagrado Coração, 1997. 

 

https://revista.esmesc.org.br/re/article/download/57/58


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 15 

COSTA, Priscylla Just Mariz. A tutela do direito à imagem da pessoa pública. Revista 

Jus Navigandi, Teresina, ano 16, n. 3010, 2011. Disponível em: 

<https://jus.com.br/artigos/20093>. Acesso em: 18 jul. 2016. 

 

DEOLINDO, J.S. REGRAS DA CASA: Elementos para uma historiografia do Código 

de Ética dos Jornalistas Brasileiros. Ouro Preto, MG, 2013. Disponível em: 

<http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/9o-encontro-2013/artigos/gt-historia-

do-jornalismo/regras-da-casa-elementos-para-uma-historiografia-do-codigo-de-etica-

dos-jornalistas-brasileiros>. Acesso em 13 jul 2016. 

 

ISTO É. Editora Três 40 anos. Portal Terra. Disponível em: 

<http://istoe.com.br/248796_EDITORA+TRES+40+ANOS/> Acesso em: 18 jul. 2016.  

 

KARAM, F.J. C.Para uma defesa moral do jornalismo e de sua especificidade ética. In:  

__________. Jornalismo, ética e liberdade.4.ed. São Paulo: Summus Editorial, 2014. 

 

REIS, M. O ESPETÁCULO E SENSACIONALISMO NO TELEJORNAL 

PIAUIENSE BOM DIA MEIO NORTE. Dourados, MS, 2012. Disponível em:                                                                                                    

<http://www.unigran.br/mercado/paginas/arquivos/edicoes/3/8.pdf>. Acesso em:13 jul 

2016. 

 

TÓFOLI, L. Sensacionalismo ou Ética? Eis a questão. In:SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES DA COMUNICAÇÃO – INTERCOM, 33, 

2010, Caxias do Sul, RS. Disponível 

em:<http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2010/resumos/R5-2566-1.pdf>. 

Acesso em: 13 jul 2016. 

 

VENTURA, M. M. O Estudo de Caso como Modalidade de Pesquisa.Revista 

Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro. Rio de janeiro, RJ, 2007. 

Disponível em: < 

http://unisc.br/portal/upload/com_arquivo/o_estudo_de_caso_como_modalidade_de_pe

squisa.pdf>. Acesso em 18 jul 2016. 

 

WADY, A. Qual a diferença entre vida privada e intimidade? In: JusBrasil,2009. 

Disponível em:<http://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/74728/qual-a-diferenca-entre-vida-

privada-e-intimidade-ariane-fucci-wady>. Acesso em: 13 jul2016. 

 

 

 

http://www.unigran.br/mercado/paginas/arquivos/edicoes/3/8.pdf
http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2010/resumos/R5-2566-1.pdf
%3chttp:/lfg.jusbrasil.com.br/noticias/74728/qual-a-diferenca-entre-vida-privada-e-intimidade-ariane-fucci-wady
%3chttp:/lfg.jusbrasil.com.br/noticias/74728/qual-a-diferenca-entre-vida-privada-e-intimidade-ariane-fucci-wady

