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RESUMO 

 

O presente artigo tem como objetivo analisar o processo de comunicação e a 

aplicação da censura no período ditatorial e seus reflexos nos dias de hoje no 

jornalismo. A cesura é extremamente desnecessária para o jornalismo, ela priva o 

jornalista de levar a informação de maneira eficaz. Uma das questões pertinentes 

referente à censura implantada na ditadura é: qual o impacto da censura no 

jornalismo atual? Apesar de haver poucos estudos que comprovem qual foi ou é o 

tamanho desse impacto, o artigo busca responder essa questão através de 

pesquisas bibliográficas e autores que estudam o caso. A pesquisa abordou temas 

referentes a censura na ditadura, a autocensura e a censura velada no jornalismo 

atual.  
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INTRODUÇÃO 

 

No período ditatorial os jornais não podiam noticiar toda e qualquer 

informação. Ela precisava passar pela censura dos militares no poder, o que limitava 

os jornalistas para que expusessem a verdade sobre os militares. Por exemplo, a 

crueldade cometida com aqueles que não eram a favor do regime. 

Naquela época não existia liberdade de expressão. Os únicos fatos que 

circulavam livremente na TV, nas rádios e nos jornais impressos, eram aqueles que 

favoreciam os militares, todas as crueldades cometidas com aqueles que eram 

contra o regime ficavam escondidas debaixo da censura, e aquele que se atrevesse 

a desrespeitá-la, era punido com rigor. 

Os meios de comunicação eram usados para manipular os civis e controlar os 

comunicadores. Muito sangue foi derramado como forma de punição contra aqueles 

que violavam as ordens dos superiores. O dever de comunicar do jornalista foi 

travado, a liberdade de expressão foi aniquilada. 

A censura interfere no paradigma da comunicação, muitas vezes ela se torna 

um ruído fazendo com que a mensagem não chegue ao seu receptor de maneira 

correta. Se conseguirmos entender porque isso acontecia no passado, talvez 

possamos compreender porque ainda existe uma censura velada no jornalismo 

brasileiro. 

A censura é feita de maneira velada, é difícil medir seu impacto na 

sociedade de hoje. O que sabemos é que ela influenciou e ainda influencia muito o 

jornalismo e todo trabalho artístico. Tudo que envolve um direcionamento maior ao 

público em geral, envolve também a censura. Infelizmente, esse foi o meio que o 

Estado encontrou para intervir na vida e nos pensamentos da população. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

A censura é uma das ferramentas mais usadas entre os governantes, desde a 

Antiguidade, eles a usam para controlar e influenciar a população e manter-se no 

poder. Segundo CUNHA e CAVALCANTI (2008) definem a censura como a 

proibição de publicar e divulgar ideias, notícias, enfim, quaisquer informações 

capazes de desestabilizar a autoridade do governo. Durante toda a história da 

humanidade podemos encontrar vários momentos onde os líderes utilizam-se da 

censura para controlar, manipular e influenciar seu povo. 

No século XVI, a Igreja Católica lançou o Index Librorum Prohibitorum que 

nada mais era do que uma lista de obras proibidas por conterem ideias contrárias ao 

catolicismo. A Inquisição era responsável por fiscalizar as obras, garantindo que elas 

não fossem lidas, adquiridas, disseminadas ou debatidas. 

A Igreja Católica criou o Index Librorum Prohibitorum ou Índice dos Livros 
Proibidos, que deveria ficar sob a administração da Santa Inquisição e com 
o tempo ia sendo “renovada” (mais livros eram adicionados). [...] Este índice 
nada mais era do que uma enorme lista com os nomes de livros e autores 
que apresentavam conteúdo classificado como impróprio para os fiéis, pois 
iam contra os dogmas da igreja. (ALBUQUERQUE, 2014).3 
 

A censura pode ser dividida em algumas categorias, como Carneiro (2002) 

nos mostra: Censura Prévia ou Preventiva, Censura Repreensiva ou Punitiva, 

Autocensura e Censura do direito à Informação ao direito à leitura. A Censura Prévia 

ou Preventiva trata-se da censura exercida pelo governo a respeito da publicação de 

livros e periódicos, elaboração de programas comunicativos, apresentação de peças 

teatrais e etc. Todos os autores e editoras deveriam enviar os originais de suas 

publicações à censura para submissão. O material seria aprovado ou não, integral 

ou parcialmente. A Censura Punitiva é a realização da Censura após a publicação 

do material. Vale ressaltar no custo que esta modalidade de Censura, pois a editora 

era obrigada a retirar tal item de circulação. O material censurado punitivamente 

poderia ser apreendido, recolhido e por vezes destruído. A Censura do Direito à 

                                                 
3 (ALBUQUERQUE, 2014): http://www.estudopratico.com.br/index-lista-dos-livros-proibidos-pela-

igreja-catolica/ 

http://www.estudopratico.com.br/index-lista-dos-livros-proibidos-pela-igreja-catolica/
http://www.estudopratico.com.br/index-lista-dos-livros-proibidos-pela-igreja-catolica/
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Informação conferia ao Governo Ditatorial o poder de vetar a livre circulação de 

informações e o acesso dos cidadãos à mesma.  

Em 16 de maio de 2012, foi implementada a lei nº 12.527 que sanciona e 

regulamenta este direito. A lei de Acesso à Informação. Esta lei prevê que todo 

cidadão pode ter o direito de consultar e acessar documentos, desde que estes não 

sejam considerados sigilosos. A autocensura consiste pela censura exercida pelo 

próprio indivíduo ou instituição que produz a informação. Tal prática era bastante 

exercida no período ditatorial por editores, jornais, instituições que ao temer a ação 

dos censores e suas consequências, aceitavam e seguiam às ordens recebidas e 

não incluía em sua pauta ou nenhum assunto passível de censura. 

A repressão durante a Ditadura Militar deixava de ocorrer somente no âmbito 

político e passava a figurar-se também no âmbito cultural e foi mais fortemente 

delineada a partir do dia 13 de dezembro de 1968, o dia em que foi promulgado o 

Ato Institucional n.5 (AI-5). Simultaneamente aos órgãos e agentes fiscalizadores de 

conteúdos considerados “subversivos”, havia uma parcela da população consciente 

da revolução política que estava ocorrendo no país. Estes órgãos empregavam 

esforços em manter uma imagem intocada de crescimento econômico e censurar 

quaisquer críticas e comentários referentes ao assunto. Tais esforços não impediram 

que esta parcela da população consciente dos acontecimentos, procurasse meios de 

driblar e contornar os atos censórios. 

No livro Síndrome da Mordaça: mídia e censura no Brasil de José Marques de 

Melo ele mostra como se deu o processo da censura nos meios de comunicação. 

“No período que vai de 1964 até a edição do AI-5 no final de 1968 observava-se na 

censura uma preocupação maior com s questões de cunho moral: nudez, palavrões 

e comportamentos indesejáveis” (MELO, 2007, p.91). É possível observar que a 

censura não era implantada apenas nas informações transmitidas, mas também era 

baseada na moral dos governantes da época. 

Com o passar dos anos a censura foi se intensificando ainda mais, os meios 

de comunicação foram ainda mais reprimidos. De acordo com o artigo de Assis 

(2005, p. 4): 
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A imprensa começou a ser brutalmente censurada, nenhum conteúdo era 
publicado sem autorização dos censores, vários veículos de comunicação 
foram fechados e muitos profissionais desapareceram ou sofreram outras 
punições enquanto tentavam exercer seu trabalho, como é o conhecido 
caso de Vladimir Herzog. 
 

Os jornalistas que não acatavam as ordens dos generais eram demitidos e na 

maioria das vezes perseguidos e torturados, e alguns até mesmo mortos ou 

exilados. 

Mesmo sem a ditadura e sem a rigidez da censura nos dias de hoje, o 

jornalismo brasileiro, principalmente o jornalismo televisivo, deixa muito a desejar. As 

cicatrizes daquele período ainda estão bem vivas. 

A herança da ditadura no noticiário está viva até hoje. A informação cedeu 
lugar ao espetáculo. E os grandes temas nacionais, muitas vezes vistos de 
forma conflituosa por diferentes atores sociais, estão excluí- dos da tela. 
Não há até hoje na televisão brasileira debates nacionais, sobre temas de 
interesse nacional, com a participação de representantes de correntes com 
posições divergentes em relação ao mesmo assunto. Trata-se de prática 
comum em países democráticos, o que contribui diretamente para que a 
população possa, ela própria, tirar suas conclusões, formar opinião e se 
manifestar publicamente sobre o assunto. É dessa forma que o jornalismo 
de televisão se afasta da propaganda e se aproxima do serviço público, algo 
infelizmente ainda distante no Brasil. (FILHO, 2004, p. 47). 

 

Como se pode ver na citação do jornalista Laurindo Filho, o papel do jornalista 

é formar opinião, deixando que a população tire suas próprias conclusões dos fatos, 

mas infelizmente isso ainda não acontece no Brasil. O jornalismo não é imparcial 

como deveria ser, ele mente, omite e manipula. 

A autocensura é usada em todos meios jornalísticos hoje, mas principalmente 

no televisivo, onde há imagem do jornalista é exposta junto à informação.  

A autocensura é a supressão intencional da informação ou parte dela pelo 
jornalista ou empresa jornalística, de forma a iludir o leitor ou privá-lo de 
dados relevantes. Trata-se de uma importante forma de fraude porque é 
mentira ativa, oriunda não de uma reação instintiva, mas da intenção de 
esconder a verdade (KUCINSK, 1998, p. 51). 

 

A autocensura pode ser considerada pior do que a censura exógena 

instaurada pelo Estado. Nela, o próprio jornalista se priva da sua função, ele mesmo 

censura a informação, omite dados e se esconde atrás do medo. Medo este 

causado por patrões, políticos, patrocinadores e anunciantes. 

A autocensura é mais danosa do que a censura exógena exercida pelo 
Estado, porque implica o envolvimento da vítima da repressão na proposta 
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repressiva. O jornalista que se autocensura é a primeira e principal vítima da 
autocensura. A censura exógena do Estado impede o exercício da 
liberdade, sem necessariamente afetar sua dignidade de ser humano e sua 
personalidade de homem livre. Já a autocensura atinge diretamente a 
integridade do ser, porque ele aceita a restrição à sua liberdade e se torna, 
ao mesmo tempo, agente e objeto da repressão (KUCINSK, 1998, p. 68). 

 

Todas as formas de censura são danosas para a sociedade e para o 

jornalismo em geral. Hoje os jornalistas estão mais propensos à autocensura, 

deixando assim de cumprir seu trabalho e em algumas vezes até cometendo crimes 

por omitir a verdade das informações. É preciso que se resgaste a origem do 

jornalismo, divulgar aquilo que é do interesse do povo, sem que ajam omissões e 

alterações de informações. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O artigo buscou entender a influência da censura do período ditatorial no 

jornalismo atual, além de considerar também o uso da autocensura. Ainda existe 

uma censura velada, feita muitas vezes como autocensura, onde cada jornalista 

sabe as consequências daquilo que vai informar e muitas vezes por medo acaba 

não cumprindo seu papel.  

Hoje não se tem um regime militar que tortura ou mata quando suas leis são 

violadas, mas ainda existe uma perseguição aos jornalistas que é muito recorrente.  

Não é possível medir o impacto causado por tal, nem se sabe até quando 

será assim. A censura viola não só o Ethos Jornalístico como muitas vezes o caráter 

do próprio jornalista. Quando aplicada ela se torna um ruído, ela é totalmente 

dispensável e sem utilidade para o jornalismo.  

Na maioria das vezes a informação é manipulada por interesses que vão além 

da prerrogativa jornalística, fazendo com que estes profissionais se submetam a 

executar atividades em que agem contra os seus princípios por pressão de seus 

empregadores e afins. 
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