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Resumo 

 

Nosso estudo tem o objetivo de analisar a fronteira entre o público e o privado em sua 

relação com os processos comunicacionais. Há um grande conflito presente em tal 

fronteira, uma vez que nos parece impossível delimitar o que pertence a cada um desses 

aspectos. Nosso enfoque da pesquisa será a polêmica causada pela publicação de 

biografias de famosos não autorizadas pelos mesmos, uma vez que alguns desses 

episódios representam bem o conflito entre o público e o privado e suas implicações na 

esfera comunicacional. Este estudo se localiza no ponto de encontro de duas grandes 

áreas do conhecimento, a Comunicação Social e o Direito.  
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1. Introdução 

A análise da fronteira entre o público e o privado deve ser sempre feita com muito 

cuidado, uma vez que tal questão é muito polêmica. Traçar uma precisa linha indicando 

até onde é o privado (pertence à privacidade e à imagem de cada um) e a partir de onde 

já é público (que pela liberdade de expressão pode e deve ser divulgado) é impossível.  

Tal linha, na verdade, é inexistente. Portanto o estudo não tem a pretensão de indicar e 

mensurar tal fronteira, pois a mesma é flexível, mesmo que alguns teimem em mensurá-

la. O objetivo do nosso estudo é analisar e contribuir ainda mais o debate acerca do 
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assunto, além de tentar justificar o porquê de uma flexibilidade e complexidade tão 

grande da fronteira entre ambos. 

Partiremos de uma pequena análise histórica com o intuito de descobrirmos de que 

forma temos de herança uma fronteira tão delicada entre público e privado, e 

centraremos nosso estudo no caso brasileiro. Comecemos então pelas nossas origens, 

que podem ser a justificativa para a presença de tal problema em nossa sociedade, até os 

dias de hoje.  

Nossa colonização de caráter exploratório e comercial sempre atendeu aos interesses e 

necessidades da coroa portuguesa, nossa metrópole. A coroa, para facilitar a 

administração de um território tão extenso como o brasileiro, inclusive maior que o da 

própria metrópole, dividiu o Brasil em capitanias hereditárias e deixou-as sob a 

administração e cuidados de pessoas de sua confiança. 

Talvez a origem da polêmica entre público e privado tenha sido bem anterior à nossa 

colonização, porém o episódio das capitanias já mostra que esse problema é antigo e, ao 

contrário do que se pode crer, não surgiu juntamente com a agilidade dos fluxos de 

informação proporcionada pela ampliação dos meios de comunicação. 

Nossa constituição, hoje, traz, no mesmo nível hierárquico, duas garantias: “a liberdade 

de expressão” e “o direito à privacidade”. Se ambas estão no mesmo nível hierárquico, 

ambas devem ser, por lei, colocadas em prática. O problema reside no fato de que 

muitas vezes garantir o direito de imagem de um lesa a liberdade de expressão de outros 

e vice-versa. De forma geral, usaremos as duas garantias para estruturar nossa análise. 

 

 

2. Biografias de famosos 

 

Conforme foi apresentado acima, será utilizado como instrumento para ilustrar e 

embasar o conflito entre o público e o privado, as biografias de famosos. O primeiro 

episódio marcante ocorreu em 2006, quando Paulo César de Araújo escreveu a biografia 

“Roberto Carlos em detalhes”, a qual, entretanto não foi autorizada pelo cantor. Roberto 
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Carlos protestou, entrou na justiça, e, daí, conseguiu assinar um acordo com o escritor e 

com a editora “Planeta” de forma que a biografia fosse retirada do mercado. 

A polêmica retornou em 2013, quando alguns nomes como Erasmo Carlos, Chico 

Buarque, Caetano Veloso e, inclusive, Roberto Carlos declararam que suas biografias 

teriam de passar pela concordância deles antes de serem publicadas. Como deveríamos 

interpretar essas manifestações? Censura prévia? Uma forma de lesar o público? Ou 

proteção à imagem e à privacidade dos indivíduos?  

O cantor Gilberto Gil, ex-ministro da cultura, afirmou:  “Nunca quisemos fazer qualquer 

censura. Ao contrário, o direito ao exercício da liberdade é um fortalecimento do direito 

coletivo. Só existiremos enquanto sociedade se existirmos enquanto pessoa” 

(MOREIRA, Gilberto, 2013). Diante de tal posição, muitos os julgaram, considerando 

tal posicionamento censura, o que seria incoerente com a luta deles próprios contra a 

censura no período da ditadura militar. Usaram como argumento o direito constitucional 

à liberdade de expressão. Já eles próprios e os que os defenderam usaram como 

argumento o direito constitucional à privacidade; além do direito à dignidade humana. 

Conforme já foi explicitado anteriormente, não nos cabe aqui julgar o certo ou errado, 

na medida em que estamos apenas analisando a polêmica dos biografados para estudar 

os limites entre o público e o privado em processos comunicacionais. 

 

3. A defesa do privado 

Garantia constitucional, o direito de imagem proíbe e pune todo aquele que lesa a 

imagem de outrem, expondo-o. O dano à imagem não é necessariamente um dano 

moral. O dano moral atinge a honra, algo que torna as pessoas merecedoras de apreço 

no convívio social e que promove as suas autoestimas. Assim, se refere a informações 

que contenham calúnia, ou seja, acusação falsa, difamação, que é ofensa à sua 

reputação, ou injúria, a ofensa à sua dignidade. Porém, o dano à imagem se refere a uma 

informação que, mesmo que verídica e não ofensiva, expõe a outra pessoa, como por 

exemplo, sua opção sexual. 

Esses artistas defendem exatamente as suas imagens e são contra o que, para eles, é 

exposição e violação da intimidade de cada um. Protegidos constitucionalmente, eles se 
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defendem do que chamam de invasão do público em suas vidas privadas. Os 

personagens também se sentem protegidos pelo código civil, ainda mais no contexto de 

hoje, chamado pelos cultores da ciência jurídica de constitucionalização do direito civil, 

ou seja, os conceitos fundamentais do Direito Civil vêm sendo estabelecidos, 

prioritariamente, no texto mesmo das constituições. 

Sobre esse tema, o código civil diz em seu artigo 20:  

 “Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à 

manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da 

palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa 

poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que 

couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se 

destinarem a fins comerciais. Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de 

ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os 

ascendentes ou os descendentes” (20º artigo do Código Civil brasileiro).  

 

Além disso, o tema é tratado também no artigo seguinte, que determina:  “A vida 

privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará 

as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma.” 

(21º artigo do Código Civil brasileiro) Ou seja, o código civil ampara o direito de 

imagem em sobreposição à própria liberdade de expressão. 

Nesses dois artigos do código civil também há observações a respeito do uso comercial. 

No caso das biografias, defende não só a necessidade da autorização do biografado, mas 

também o pagamento de direitos autorais para o mesmo.  

A proteção à imagem e à privacidade, constitucionalmente, é direito de todos. Porém, é 

essencial ressaltar, que, como doutrina mundialmente reconhecida pela jurisprudência, a 

esfera de privacidade, mesmo que devida a todos os indivíduos, é menor àqueles 

celebres, uma vez que é entendido que esses, voluntariamente, em favor da sua 

celebridade, abriram mão de parte de sua privacidade. 

 

3.1. Direito à dignidade humana 

 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Vila Velha - ES – 22 a 24/05/2014 

 5 

O direito à dignidade humana também é utilizado no argumento a favor da extensão da 

fronteira do privado. Mesmo sendo raro em constituições modernas, esse direito é 

pressuposto básico de todo ordenamento jurídico e por isso é assegurado no artigo 

primeiro de nossa carta magna. Diz a constituição vigente: 

“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático 

de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; III - a 

dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa; V - o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do 

povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos 

termos desta Constituição.” 

 

A partir daí, a dignidade humana é usada como argumento pelos biografados, uma vez 

que ao serem temas dessas publicações sentem-se expostos em tal nível. “Quando nos 

sentimos invadidos, sentimos que temos o direito de nos preservar” (MOREIRA, 

Gilberto, 2013).  

 

4. Defesa do público 

 

Não só garantia constitucional, a liberdade de expressão é um valor universalmente 

consagrado nas democracias. Muito além de um valor democraticamente estabelecido, é 

essencial para sustentar a verdade sobre os fatos, sendo sempre contrária a qualquer tipo 

de censura. O biógrafo do cantor Raul Seixas e jornalista do jornal O Estado de S. 

Paulo, Edmundo Leite, argumenta que histórias e narrativas não pertencem a ninguém. 

Ao ir contra a posição adotada pelo cantor Roberto Carlos, argumentou para não ficar 

preso a fatos contemporâneos, que livros deixados pelos gregos e romanos e, inclusive a 

bíblia, já contavam a história de outras pessoas. 

O apelo historiográfico vai além disso, ao argumentar que a História que temos hoje 

com seus personagens só faz parte do nosso conhecimento graças ao papel essencial das 

biografias. Temos, por exemplo, o caso de Mao Tsé Tung, fundador da República 

Popular Chinesa e importante teórico do comunismo, considerado um dos ditadores 

menos escrupulosos da História e responsável pela morte de milhões de cidadãos. Na 

biografia escrita pelo seu médico particular, o chinês Li Zhisui, em 1994, intitulada “A 
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vida privada do camarada Mao”, há relatos de casos de pedofilia com meninas de 

apenas 14 anos; fato que, mesmo sendo da vida particular do líder, é relevante para 

compreendermos sua postura pública. 

Eric Hobsbawn, importante historiador do século XX, afirmava: “O acontecimento, o 

indivíduo, e mesmo a reconstrução de algum estado de espírito não são fins em si 

mesmos, mas constituem o meio de esclarecer questões mais abrangentes, que vão além 

da história particular e seus personagens” (HOBSBAWN, Eric). Paulo César de Araújo, 

autor da biografia do cantor Roberto Carlos, também afirma: “O resgate de trajetórias 

individuais é útil para iluminar questões ou contextos mais amplos” (ARAÚJO, Paulo, 

2007). 

Dessa forma, os artigos 20 e 21, que reafirmam o direito de imagem já existente na 

constituição, são considerados pelos defensores da extensão da fronteira do público uma 

verdadeira afronta, ou algo até mesmo anacrônico e inconstitucional. Inconstitucional, 

pois lesaria o direito à liberdade de expressão, e não só ele, mas também o direito de 

pesquisa, na medida em que também temos em nossa constituição o preceito: 

“Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber” 

(artigo 206, II DA Constituição brasileira). 

Cada biografia não só é uma expressão artística e parte fundamental da história de um 

país, mas também peça fundamental de pesquisa e difusão do saber. Biografias tem 

caráter acadêmico assim como qualquer outra obra fruto de pesquisa séria.  “Eu uso o 

Roberto Carlos como fio condutor para contar a história moderna da música brasileira a 

partir dos anos 50”, afirma Paulo César de Araújo (ARAÚJO, Paulo, 2007). Assim, 

proibir as biografias seria, para eles, proibir manifestações artísticas, impedir o avanço 

histórico e, principalmente, proibir a difusão do saber. 

 

4.1.  Não só a defesa do público, mas condenação à censura. 

 

O Brasil passou por uma experiência política marcante no período entre 1964 e 1985, 

caracterizado pela opressão estatal e pela censura. A censura constituía o principal 

método do governo militar para controlar as manifestações artísticas da época. Só era 

publicado o que era autorizada pelos censores.  



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Vila Velha - ES – 22 a 24/05/2014 

 7 

Tal período, contudo também teve episódios marcados pela resistência, pela luta pela 

democracia e também por manifestações artísticas que aconteciam à margem desses 

controles. Nesse caso, podemos citar como exemplo o movimento conhecido como 

Jovem Guarda, expressão cultural que teve dentre seus destaques os cantores Roberto 

Carlos e Erasmo Carlos. Músicas de baixo teor político não enfrentavam o controle da 

censura e marcaram o período. 

Havia, contudo, artistas que marcaram o período fazendo resistência, clamando pela 

volta da democracia e opondo resistência ao regime opressor, como foi o caso de 

Caetano Veloso, Chico Buarque e Gilberto Gil, entre muitos outros. A contradição vem 

do fato de que esses nomes, tão presentes no período de maior vigor da censura no país, 

são os mesmos que hoje defendem a revisão e autorização de suas biografias antes de 

publicadas. 

O cantor Roberto Carlos teve seu perfil vinculado à defesa do privado, não só no 

episódio em 2006, em que recolheu suas biografias do mercado, mas também pelo fato 

de que não tinha problemas com a censura de suas músicas no período da ditadura. 

Porém, em 2013, após o desenvolvimento da polêmica e depois dele mesmo ter 

permanecido na posição de defesa do privado, ele flexibilizou sua opinião, falando de 

um possível equilíbrio entre público e privado. Afirmou o cantor, em entrevista 

concedida ao Programa Fantástico, da rede Globo, em outubro de 2013: “Tem que se 

conversar e chegar a um equilíbrio. Sou a favor da mudança da lei, mas desde que não 

se prejudique o biografado nem o biógrafo”. Mais à frente, completa: “O que não pode é 

ferir a liberdade de expressão e o direito à privacidade. Juristas precisam estabelecer 

regras” (BRAGA, Roberto, 2013). 

Artistas como Caetano Veloso e Gilberto Gil, que enfrentaram, em 2013, o mesmo 

problema que Roberto Carlos teve em 2006, desaprovaram esse novo posicionamento 

contraditório e flexível de Roberto Carlos. A polêmica entre os artistas apontou a 

dificuldade de lidarmos com essa questão: o conflito entre o público e o privado pelos 

instrumentos de veiculação de informações da Comunicação, causados pelas 

conflituosas normas dos Direitos que determinam as regras de todos os nossos campos 

de atuação da vida social.  
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Rever uma biografia para só então permitir sua publicação acaba sendo, para alguns, 

uma forma de censura prévia. Seria diferente da biografia autorizada, que você permite 

alguém lhe biografar e abre mão de aprovar ou não o conteúdo depois de finalizada. 

Conforme vimos acima, além de censura, tal comportamento também seria considerado 

prejudicial à própria História. A postura do Ministro do Supremo Tribunal Federal 

Joaquim Barbosa frente ao problema indica discordância frente à atitude de tais artistas. 

Para Barbosa: “não existe censura prévia, mas sim deve haver multas e punições 

pesadas para aquele que ferir os princípios constitucionais do direito à imagem e da 

honra e integridade” (GOMES, Joaquim, 2013). 

De acordo com esse entendimento, portanto, discordar de algo que foi publicado a seu 

respeito e, por alguma razão, se sentir lesado, e daí, procurar o Judiciário para resolver o 

problema seria uma conduta democrática e plausível. Antidemocrático seria qualquer 

censura prévia, ou seja, a escolha daquilo que deve ou não pertencer à História. 

Segundo os defensores do público, checar o conteúdo de produções artísticas antes de 

serem publicadas seria um comportamento totalitário, que culminaria no desestímulo da 

produção artística e cultura. Escritores, jornalistas, historiadores e, inclusive, editoras 

tenderiam a ficar desestimuladas em gastar tempo e dinheiro em produtos que podem ter 

sua publicação bloqueada. 

 

5. Considerações finais 

 

A fronteira entre o público e o privado, portanto, incluindo sua relação com os 

processos comunicacionais, se mostra extremamente polêmica. Não foi nosso intuito, 

entretanto, apontar um meio para amenizar tal polêmica, pois ela existe de forma 

constante em nossa realidade, conforme explicitamos desde o início. A constatação da 

inexistência de uma linha precisa para dividir tal fronteira já mostra a impossibilidade 

de apontar uma solução fácil para o problema. O importante é termos consciência de 

que não há como abandonarmos um dos dois direitos constitucionais aqui apontados, a 

liberdade de expressão e o direito à imagem. Não podemos, de forma alguma, 

abandonar um dos dois nem para que o outro seja exercido de forma plena.  
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Para finalizar minha análise, reafirmo o princípio de que além dos direitos 

constitucionais, é necessário que os princípios democráticos sejam cumpridos. A 

constituição brasileira pertence e faz parte da democracia brasileira, portanto, qualquer 

direito constitucional, é antes de tudo democrático. Não nos parece aceitável que a 

defesa exacerbada da imagem em detrimento da livre manifestação da sociedade seja 

constitucional e muito menos democrática. 

Não se defende, aqui, de forma alguma, o rompimento com o direito à imagem, e sim a 

liberdade de expressão das manifestações de diferentes gêneros. Coibir a ação dos 

meios de comunicação, dos escritores, jornalistas e historiadores jamais será uma forma 

de proteger o indivíduo e sim, de expor a sociedade a uma condição de 

desconhecimento de sua própria história. É importante ressaltar, entretanto, que a 

proteção ao direito de cada indivíduo à sua privacidade é um direito essencial, jamais 

um empecilho para a liberdade de expressão. É possível e essencial manter ambas para a 

manutenção do regime democrático. 

 

Referências bibliográficas 

 
GIANINI, Tatiana (2013). Detalhes nada pequenos. Veja (edição2344, ano46, nº 43), p.88 e 89. 

 

HOBSBAWN, Eric. O ressurgimento da narrativa (1991). Alguns comentários, RH – Revista 

de História, Campinas, IFCH/ Unicamp. 

 

MIRANDA, André (2013). Polêmica das biografias relembra rusgas e recociliaçõesda história 

da MPB. O Globo. Volume (novembro), caderno de Cultura. 

 

REALE, Miguel (2006). A constituição e o código civil. [Em linha]. Disponível em: 

http://www.miguelreale.com.br/  [consultado em: 13-01-2014]. 

 

TEIXEIRA, Jerônimo (2013). Página infeliz, da nossa história. Veja (edição2344, ano46, nº 43), 

p.82 a 87. 

 

ZHISUI, Li (1994). A Vida Privada do Camarada Mao. China, Civilização brasileira. 

 

Estadão (2013).  Confira na íntegra do debate sobre a proibição das biografias não autorizadas 

[Em linha]. Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=ZlM4pGYTyng [consultado em 

10-12-13]. 

 

Grupo Procure Saber (2013). Sobre a polêmica das biografias [Em linha]. Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=7QwY2k4Suto [consultado em 08-01-14]. 

 

Programa Fantástico da Rede Globo (2013). Roberto Carlos prepara biografia e diz que vai 

falar do acidente na infância [Em linha]. Disponível em: 

http://www.miguelreale.com.br/
http://www.youtube.com/watch?v=ZlM4pGYTyng
http://www.youtube.com/watch?v=7QwY2k4Suto


Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Vila Velha - ES – 22 a 24/05/2014 

 10 

http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2013/10/roberto-carlos-prepara-autobiografia-e-diz-que-

vai-falar-de-acidente-na-infancia.html [consultado em 02-02-2014.] 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2013/10/roberto-carlos-prepara-autobiografia-e-diz-que-vai-falar-de-acidente-na-infancia.html
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2013/10/roberto-carlos-prepara-autobiografia-e-diz-que-vai-falar-de-acidente-na-infancia.html

