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RESUMO  

Atualmente não houveram muitas mudanças na liberdade de expressão. Na época 
da ditadura militar os meios de comunicação, antes de publicar qualquer assunto, 
tinham que passar pela censura e caso houvesse algo além do permitido, os 
colaboradores sofriam ameaças. Apresenta-se então a importância de um jornalista 
informar, publicar, anunciar sem medo os verdadeiros fatos que acontecem em sua 
volta. Existe uma relação de autocensura da década de 60 e atualmente, as 
mesmas continuam transmitindo informações e entretenimento, ocorrendo ainda o 
poder da manipulação. Visto como está, o jornalismo alternativo e independente 
ganha prestígio e mantém a qualidade, como é sua característica, mas tem sérios 
desafios de sustentabilidade e custeio. A dependência econômica dos meios de 
comunicação  pode levar à parcialidade no exercício da liberdade de imprensa, em 
favor de grandes empresas privadas ou dos interesses daqueles que ocupam cargos 
políticos e em detrimento da coletividade, que continua a monopolizar a informação 
e prestar um desserviço ao país, interpretando como se estivesse reportando e 
pautando o noticiário diário segundo os seus interesses econômicos e políticos. E 
assim se manipula a opinião pública de forma deliberada. Na época em que 
vivemos, da mais impressionante revolução tecnológica nos meios de comunicação, 
a imprensa tem aumentado sua dimensão de instrumento de poder. A imprensa, 
escrita, falada ou televisionada, é, antes de qualquer coisa, uma grande empresa 
política controlada pelo Estado.  
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INTRODUÇÃO  

Na década de 60 as rádios de todo Paraná e todo País obedeciam aos 

censores por medo, sendo assim, eram publicadas noticias que favoreciam o poder. 

E atualmente, podem falar livremente nos âmbitos de comunicação ou ainda sofrem 

a censura? 

Para a realização deste trabalho foi realizado uma pesquisa bibliográfica 

descritiva, buscando em livros e artigos as bases para a construção do estudo. 

Essa pesquisa tem também como objetivo apontar como o poder politico e 

econômico interferem na comunicação, causando assim uma extensa área de 

manipulação de fatos, no âmbito da comunicação. 

Em segundo plano mostrar que não houvem reais mudanças na questão da 

liberdade de expressão no vasto âmbito da comunicação no decorrer das décadas. 

Avaliando também como as opiniões do público são incluídas nos meios de 

comunicação. 

Na época em que vivemos, com a mais impressionante revolução tecnológica 

nos meios de comunicação, a imprensa tem aumentado sua dimensão de 

instrumento de poder. A imprensa, escrita, falada ou televisionada, é, antes de 

qualquer coisa, uma grande empresa política controlada pelo Estado. 

Os meios de comunicação foram criados com a destinação de atender a 

população transmitindo assim uma noticia, ou seja, transmissor- mensagem – 

receptor. 

Atualmente o âmbito da comunicação está cada vez mais destinado a 

determinado público, separando assim, as programações por horários, podendo 

então o público de identificar e até mesmo participar das programações. No meio 

radiofônico, programas matinais (missa, noticias da cidade ou da região, previsão do 

tempo, musicas mais antigas, jornal “rápido”) são destinados ao povo “trabalhador” 

até mesmo para a própria dona de casa, a partir do meio dia, não se há mais 

“noticias” contendo assim apenas musicas e entretenimento, destinado assim ao 

público jovem. 

Com a chegada da internet, os programas de rádio de expandiram cada vez 

mais, formando assim as web rádios, podendo ser acessíveis com maior facilidade e 
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agilidade, conquistando assim uma multidão de “seguidores”, contrário do começo, 

onde as programações com maior audiência era as radionovelas, programas de 

humor e com auditório.  

Não são apenas os jornais grandes e importantes que fazem a manipulação 

para poder conquistar a maior quantidade de publico, tanto jornais grandes quanto 

pequenos utilizam esta mesma estratégia para “conquistar” o publico, sendo ele 

extenso ou não.  

Para o jornalista ser realmente bom, além de todos os critérios estudados, ele 

tem que se manter neutro perante qualquer situação, fazer uma autocrítica, não se 

vender, ter humildade, ter curiosidade, ter conhecimento, ter criatividade e não ter 

medo da verdade, de falar a verdade, de ser a verdade. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

A ditadura, que teve seu início em 1964, afetou dentro outros meios, a 

comunicação, restringindo as informações permitidas ao público. O mesmo recebia 

apenas o que era considerado adequado ou aceitável pelos jornalistas e pelos 

donos dos meios de comunicação.  

 “A autocensura  determinou o padrão de controle da informação durante os 

15 anos do regime autoritário, sendo os demais métodos, inclusive, a censura 

prévia.” (KUCINSKI Bernardo.1999. Pág. 51.) Aos que iam contra o padrão imposto 

pelos militares, sofriam de torturas e chantagens, e diversas vezes desapareciam. 

No Brasil, as rádios encontraram dificuldades em sua formação devido ao processo 

de independência do século XIX. 

Para o desenvolvimento da imprensa brasileira, o movimento de 1820 teve 

consequências favoráveis. Foi em função delas que o processo da independência 

prosseguiu, mudando a sua qualidade, mas encontrando um mínimo de imprensa 

para nele influir. A confusão que se apresenta nessa imprensa é o do quadro político 

quando os dois problemas se confundem, o da liberdade e o da independência. 

(WERNECK, Nelson. 2006. Pg. 49). 

 
Na época da ditadura, tudo o que iria ser divulgado, teria que passar pela 

censura, se o jornalista aceitasse as ordens e não divulgasse a informação, que no 

caso era verdade, ele não sofreria nenhum tipo de tortura, caso fossem contra eram 
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torturado, espancado, às vezes chegava à beira da morte, pelo fato de querer 

divulgar os verdadeiros fatos, ajudar a população. “A autocensura em primeiro lugar 

suprime a própria informação de que a informação está sendo controlada.” 

(KUCINSKI Bernardo.1999. Pág. 52). Além das torturas, caso o jornalista não 

cumprisse as ordens ele perderia seu emprego, era fechado seu veiculo de 

comunicação, ou seja, se não estava agradando o poder politico atual, de algum 

modo o colaborador iria parar, por bem ou por mal. 

Tratava-se de uma questão de valoração. Os jornais que valorassem mais a 

resistência e a verdade assumiriam riscos maiores. Os que valorassem a segurança 

pessoal ou empresarial pouco ou nenhum risco assumiriam. Para os que se 

identificasse com a repressão, como os editores dos jornais da Bahia nesse episódio, 

nem havia dilema ético. Eles haviam se excluído do universo dos referenciais 

jornalísticos e, portanto, de seus dilemas éticos. Por isso pedem censura para todos e 

não liberdade para todos” (KUCINSKI Bernardo.1999. Pág. 54.) 

 
 A culpa da autocensura na maioria das vezes não é do próprio jornalista, e 

sim de alguém que tem poder sobre o mesmo. A visão do jornalista como pessoa 

que indica o rumo se perdeu, porque essa confiança em figuras públicas 

desapareceu, e a transmissão sempre vem com “marca” da empresa acompanhada 

pelo poder, sendo ele maioria politico, transmitindo assim só o que lhe trás 

benefícios e o que lhe agrada.  

Censurando-se a informação bloqueia-se a comunicação entre os segmentos e 

enfraquece-se psicologicamente esses segmentos. A informação nesse caso é poder 

porque comunica setores igualmente desfavorecidos e os solidariza entre si, servindo 

de elemento para sua mobilização. (MARCONDES FILHO 1998 apud Santos 2012 

p. 4). 

 

O que se torna errado, se um jornalista tem que manter a imparcialidade 

sobre determinado assunto, porque a empresa que o contratou se “vende” tirando 

assim toda a ética empregada para um bom profissional? Sendo que o mesmo de 

algum modo teria que fazer manipulação da informação, que vai contra todos os 

critérios estudados durante sua formação. Essa falta de imparcialidade por parte dos 

jornalistas da ditadura se mostra de forma clara na entrada da década de 70. 

Intencionados em armar. 

Dificilmente a história da imprensa brasileira registra outro período em que a 

palavra exerceu tamanho peso. O jornalismo praticado entre fins dos anos 60 e início 

da década de 80 equilibrava-se numa trilha estreita entre ousadia e tolerância, 

avanço e recuo, com a preocupação de não resvalar nem para a retórica engajada, 



ARTIGO 

 
 

 
 

nem para o adesismo. (ABREU apud FRANCISCO( 2012, p.3)  

 

Após a promulgação do AI-5 (ato institucional nº 5 decretado em dezembro de 

68), que permitia o Presidente da Republica o pleno poder sobre o Congresso 

Nacional, Assembleia Legislativa e Câmaras de Vereadores, podendo suspender os 

direitos de qualquer pessoa por até 10 anos e cassar mandatos de qualquer politico.  

Com o AI-5 veio a repressão mais violenta, com a demissão de professores 

universitários e funcionários públicos, os que não foram demitidos acabaram 

aposentados, líderes políticos foram presos e torturados e fortaleceu-se a censura 

de todos os meios de comunicação, livros e espetáculos. Tornaram-se rotineiras as 

batidas policiais.  

Um texto do Instituto Gutenberg, intitulado “Tesoura da ditadura cortou a UPI2” 

detalha alguns problemas vividos pela imprensa brasileira: A censura à imprensa, 

proibida pela Constituição, foi exercida por oficiais do Exército nos primeiros dias 

após o golpe. Eles iam a algumas redações e escolhiam o que poderia ser publicado 

nos principais jornais. Alguns vetos eram transmitidos pelo telefone; 

• Pouco tempo depois, o serviço foi instalado na Polícia Federal, com censores 

treinados para esta função. No quadro de carreira constava o nome do cargo: agente 

de censura; 

• Jornais, como O Estado de S. Paulo, sofreram durante anos com a presença 

do censor na gráfica. Ele lia o jornal já montado e, se algo fosse vetado, a notícia 

não poderia ser substituída. O Estadão passou então a publicar receitas de bolo e 

poemas de Camões nos buracos das páginas cujas notícias haviam sido suprimidas 

pelo censor;.  

• Nos anos 70, jornais de oposição explícita, como os semanários Opinião e 

Movimento, sofreram censura ainda mais rigorosa do ponto de vista da operação: 

eram obrigados a mandar todos os textos e ilustrações para a Polícia Federal, em 

Brasília, e recebiam de volta as laudas cortadas. No caso de Movimento, a censura 

conferia o jornal impresso para checar se os cortes haviam sido respeitados; 

• A censura também exerceu sua vigilância sobre as agências de notícia 

estrangeiras (A censura no Brasil. Disponível em: 

http://www.igutenberg.org/censu19.html. Edição 282 . 2004.). 

 
A censura atingiu todos os âmbitos e projetos que de alguma maneira 

pudessem transmitir informações e/ou opiniões contrárias àquelas ditadas pelos 

governantes, sofrendo fortemente com a censura imposta. 

(...) todas as pessoas que lidavam, de alguma maneira, com a opinião pública – 

jornalistas, professores, intelectuais e artistas – ficaram sob suspeição do regime 

militar. Segundo Medina, obras de todas as formas de arte – música, teatro, cinema, 

literatura, artes plásticas etc – eram censuradas, havia repressão a artistas e 

“tolhimentos à informação jornalística e à ficção nos meios de comunicação social, 

da telenovela aos noticiários de rádio” (2002, p.424). Smith (2000) destaca que a 

sociedade civil autônoma também se tornou suspeita, em especial líderes trabalhistas 

e rurais, estudantes e membros da Igreja. (RADDATZ Vera Lucia Spacil. ZAMIN 

Ângela Maria. 2007. Pag. 263-278.). 

http://www.igutenberg.org/censu19.html.%20Edição%20282%20.%202004
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A imprensa brasileira passou por momentos escuros e sombrios, não tendo a 

liberdade de expressão e passando por diversos tipos de torturas. 

 

Hoje se pode denunciar autoridades constituídas em todos os poderes da república e 

cada um tem que se explicar, como estamos assistindo. Mas a imprensa brasileira já 

viveu períodos que uns classificam de sombrios, outros de anos de chumbo, outros 

de período negro da ditadura, o período do cassetete, o que, no fim, dá sempre na 

mesma. Nós já sofremos muito com isto. Houve um período, por exemplo, que 

tivemos aqui mesmo, na redação de jornalismo, a presença de censores com uma 

implacável caneta na mão, cortando tudo o que queriam, a critério deles, por ser 

contra a ordem estabelecida ou por representar subversão da ordem. E subversão era 

sinônimo de xadrez mesmo. Cana dura. Não tinha 'meu pé me dói'. (RADDATZ 

Vera Lucia Spacil. ZAMIN Ângela Maria. 2007. Pag. 263-278.). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A censura deu origem na época do regime militar, que afetou muitos 

jornalistas e os meios de comunicação que os mesmos exerciam sua função, 

principalmente a parte radiofônica. Qualquer assunto que tinha a intenção de ser 

divulgado, teria que passar perante as mão do censor, que autorizaria ou não a 

divulgação, caso o contrario, se o jornalista insistisse, o mesmo sofreria agressões 

físicas, podendo ser afastado de suas funções.  

Atualmente, com o fim desse regime, as rádios continuam não tendo total 

liberdade de expressão, muitas vezes não por culpa do jornalista e sim a empresa, 

que o mesmo está empregado, sendo “comandada” assim por algum poder politico 

ou até mesmo social, mantendo assim a manipulação. 

As mudanças que poderiam ter ocorrido da década de 60 para o século 

XXI, seriam de grande importância para o âmbito da comunicação, podendo manter 

a total ética e responsabilidade que um jornalista aprende e deve ter com o seu 

público.  

A autocensura começou durante o período da ditadura militar e desde 

então não houve real mudança nesse critério, às pessoas ainda não tem liberdade 

de expressão, não tem voz ativa, e quando renuncia ou procura ajuda para se 

expressar de certo modo acaba sendo ignorada, ou seja, a antena parabólica que 

poderia de algum modo ajudar o povo em geral mostrando a verdade, podendo ser 
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justa para todos os lados, realiza o oposto, o jornalista que se encontra por trás das 

câmeras continua escondendo do povo os fatos relevantes e escondendo a verdade. 
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