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Resumo 

Após a ascensão definitiva de Michel Temer (PMDB) à presidência da República no Brasil,              
em setembro de 2016, uma série de políticas estatais e de reformas foram desmontadas,              
impactando, inclusive, a Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Logo que assumiu e sem             
debate com a sociedade, o governo do PMDB aniquila, por meio da Medida Provisória              
744/2016, o Conselho Curador da EBC, considerado o principal mecanismo de intersecção            
democrática da sociedade civil junto a empresa. Com base em manifestações públicas de             
diversos setores e de entrevistas com ex-membros do Conselho Curador, da Comissão de             
Empregados e jornalistas que vivem o cotidiano dos veículos da EBC, este trabalho objetiva              
trazer à tona e registrar casos de censura, de autocensura e de submissão da linha editorial do                 
jornalismo político ao atual governo.  
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Introdução 

Em 2008, foi aprovada e transformada na Lei 11.652 a Medida Provisória (MP) que              

instituiu a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) que é uma fusão da antiga Radiobrás -               

detentora de duas emissoras de televisão, quatro emissoras de rádio e a Agência Brasil - com a                 

TVE carioca controlada pela Fundação Roquette Pinto que, além da TV, contava com a Rádio               

MEC e a TVE-Maranhão. O resultado foi a criação da estrutura comunicacional da EBC, base               

para um inédito sistema público de radiodifusão no Brasil. 

A empresa passa então a operar rádios, TVs e agências. Na televisão são três canais: a                

TV Brasil, a NBR – o canal oficial do poder executivo, operado como uma prestação de                

serviço ao governo federal – e a TV Brasil Canal Integración . A TV Brasil é o canal                 3

originado, conforme Intervozes, “para ser a primeira televisão efetivamente pública de           

1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Mídias e Liberdade de Expressão, XVII Encontro dos Grupos de                
Pesquisas em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Graduação em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Universidade Estadual Paulista             
(UNESP), campus Bauru. É discente do curso de especialização em “Comunicação Popular e Comunitária” na               
Universidade Estadual de Londrina (UEL). Escreve para a Mídia NINJA e Brasil de Fato PR. E-mail:                
comunica.gruiz@gmail.com. 
3 É um serviço que visa levar aos países da América Latina conteúdos sobre o Brasil e a visão brasileira sobre os                      
fatos do continente. (INTERVOZES, 2009, p. 275). 
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dimensão nacional do país, com um perfil voltado para o jornalismo e programas culturais, do               

local ao internacional” (INTERVOZES, 2009, p.275). 

No ambiente radiofônico são oito estações: Rádio Nacional da Amazônia, Nacional           

Brasília, Nacional do Rio de Janeiro, MEC no Rio de Janeiro e em Brasília e Mesorregional                

do Alto Solimões. Por fim, outras duas agências compõem os veículos da EBC, a              

Rádioagência Nacional e a Agência Brasil. Também está a cargo da estatal prestar serviços ao               

governo pela produção dos programas a “Voz do Brasil” e do conteúdo institucional             

desenvolvido pela NBR. Em síntese, a EBC se constituiu como uma sucessora das antigas              

estruturas de comunicação do governo federal (INTERVOZES, 2009, p.274).  

A empresa é ligada ao Ministério das Comunicações, por intermédio da Secretaria de             

Comunicação (SECOM), cujo papel é construir uma imagem positiva do governo federal.            

Embora não seja objetivo deste trabalho discutir quais as características da conexão com a              

SECOM, vale uma ponderação. Segundo Eugênio Bucci (2010), o modelo escolhido pela lei             

vai em direção oposta às melhores práticas da comunicação pública de tradição europeia,             

segundo a qual as emissoras devem ter afinidade com a área cultural e não com os órgãos                 

encarregados de promover a imagem do presidente da República. Ainda para Bucci (2013), os              

canais da EBC, ou alguns deles, demonstram clara vocação de ser públicos – mas a empresa                

estatal que os controla não o é. Assim, apesar de configurar uma estrutura muito mais pública                

do que suas antecessoras, a EBC acabou ficando vulnerável às vontades do Planalto: 

 

Isso não quer dizer que ela seja cotidianamente instrumentalizada pelo poder, mas            
sua estrutura confere à presidência da República os meios para constrangê-la,           
pressioná-la e enquadrá-la em finalidades de propaganda, quando, é claro, existe tal            
intenção. (BUCCI, 2010, p. 13). 

 

Censura e autocensura 

Em recente pesquisa , publicada em maio deste ano pelo Portal Imprensa, realizada            4

com 208 jornalistas de todo o país, Temer é considerado o chefe de Estado que mais interfere                 

na imprensa brasileira, de acordo com 53% dos entrevistados. As opiniões foram coletadas             

entre fevereiro e março deste ano e a margem de erro é de 6,3%.  

 

4 Pesquisa completa disponível em:     
http://portalimprensa.com.br/noticias/brasil/79116/liberdade+de+imprensa+cai+e+governo+temer+bre+o+que+
mais+interfere+opinam+jornalistas. Acesso: 07/07/2017. 
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Figura 1: Tabela extraída da Pesquisa do Portal Imprensa 

 

Vários autores brasileiros, como Bernardo Kucinski (2002), Beatriz Kushnir (2004),          

Anne-Marie Smith (2000), Carlos Fico (2003) e Gláucio Ary Dillon Soares (1989) descrevem             

tipos de censura e de autocensura como práticas adotadas para coibir a veiculação de              5

notícias, ou adequar a linha editorial de jornais e periódicos durante o período da ditadura               

militar (1964 - 1985) no Brasil. Para Smith (2000), a censura “se destina a servir aos                

interesses dos que se encontram no poder ao gerar ignorância e distorção, ao enfraquecer ou               

incapacitar um povo submisso” (SMITH, 2000, p. 136), ou ainda para a autora “restringe a               

disponibilidade e a circulação de informação” (SMITH, 2000, p. 136). De acordo com Carlos              

Fico (2003), uma das maneiras de censura é realizada através da fiscalização sistemática e              

velada no sentido de impedir a divulgação de notícias ou comentários desfavoráveis ao             

governo e às instituições. Era o que a ditadura chamava de “proibições predeterminadas”             

(FICO, 2003, p. 190).  

Trinta e dois anos após o fim da ditadura no país, métodos de censura, inclusive com                

proibições, supressão de temas, vetos e outros são realidade hoje nas redações da EBC. Além               

disso, a aprovação da MP 744 acarretou a interrupção do trabalho do Conselho Curador,              

considerado como a principal e única intersecção da empresa com a sociedade (COUTINHO e              

VIEIRA, 2016). No desenvolvimento desta pesquisa, ficou evidente que se trata também de             

5 A autocensura é uma subcategoria da censura. Existe algo a dizer, você sabe disso mas não diz. [...] Os                    
resultados para o público são semelhantes aos da censura em termos de manipulação do conhecimento e do                 
entendimento, mas com frequência acrescenta-se o elemento de que o público sequer sabe que lhe está sendo                 
negada informação. (SMITH, 2000, pg.136) 
A autocensura, no contexto da Ditadura, consistia nas proibições de noticiar certos fatos que eram indicados pela                 
Polícia Federal às publicações antes de sua investigação e divulgação e até mesmo de seu conhecimento, no caso                  
de muitos eventos noticiosos. (SMITH, 2000, p.95). 
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um tipo de censura. Por isso, faz-se necessário saber como era formado e como operava o                

Conselho Curador. 

 

A estrutura do Conselho Curador e sua extinção como forma de censura 

A lei de criação da EBC estabeleceu várias funções para o Conselho Curador, entre as               

quais estão deliberar sobre a política de comunicação apresentada pela Diretoria Executiva da             

EBC, “observar o cumprimento dos princípios e objetivos previstos na lei e emitir parecer              

sobre a linha editorial de produção e programação, bem como sobre sua aplicação”             

(INTERVOZES, 2009, p. 278). Era formado originalmente por 22 integrantes, sendo 15 da             

sociedade civil e quatro representantes dos ministérios do Governo Federal, todos indicados            

pelo presidente da República. Os outros três membros eram indicados pela Câmara dos             

Deputados, Senado e um pelos trabalhadores da EBC .  6

Como se pode notar, o Conselho não se constituía somente como um órgão consultivo,              

possuía formas de atuação direta nos rumos da empresa (COUTINHO e VIEIRA, 2016),             

sendo, portanto, um instrumento de participação da sociedade na gestão da empresa pública             

de comunicação, diferenciando-se de canais meramente estatais, controlados exclusivamente         

por governos ou poderes públicos (VALENTE, 2009). E, de acordo com o artigo             

“Participação e autonomia relativa no Conselho Curador da EBC”, de Allana Meirelles Vieira             

e Iluska Maria da Silva Coutinho (2016), que se debruçaram sobre documentos, atas e nos               

perfis dos integrantes do Conselho Curador, o espaço é: 

 

A principal instância de participação da sociedade civil no interior da EBC, o             
Conselho Curador atuou como uma força em prol do caráter público da empresa             
[...] Entre a criação da EBC, em 2007, e o ano de 2015, foi possível perceber uma                 
modicação no perl dos conselheiros, dado o declínio dos nomes que já ocuparam             
cargos políticos e um aumento dos participantes de movimentos sociais.          
(COUTINHO e VIEIRA, 2016, p. 201) 

 

O Conselho Curador, todavia, foi extinto no dia dois de setembro de 2016, menos de               

48h após Michel Temer ser empossado como presidente . Através da MP 744/2016, Temer             7

6 De acordo com a lei 11.652 que criou a EBC, os representantes da sociedade civil e do Congresso Nacional têm                     
mandato de quatro anos, renovável apenas uma vez. O indicado pelos trabalhadores da empresa tem mandato de                 
dois anos, sem possibilidade de readmissão. Os representantes de ministérios do governo federal podem ficar de                
dois a quatro anos (INTERVOZES, 2009, p. 278). 
7 O PMDBista assumiu a presidência definitivamente no dia primeiro de setembro, depois de encerrado processo                
de impeachment de Dilma Rousseff que a destituiu do cargo em 31 de agosto de 2016. 
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alterou radicalmente o estatuto da EBC, com destaque para dois pontos: 1) a extinção do               

Conselho Curador; 2) a não garantia de mandato de quatro anos para o diretor-presidente, que               

agora passa a ser livremente nomeado e exonerado pelo presidente da República. 

A MP passou a valer imediatamente e, em resposta, diversos setores da sociedade se              

manifestaram contra, repudiando a medida. Mais de cem organizações e grupos diversos que             

já estavam articulados em torno da Frente de Defesa da EBC e da Comunicação Pública               8

divulgaram um manifesto , cujo trecho dizia que: 9

 

A MP ataca frontalmente o caráter público da Empresa Brasil de Comunicação ao             
extinguir os principais mecanismos que o garantiam: a existência de um Conselho            
Curador composto por maioria da sociedade civil. [...] Em diversos momentos, o            
Conselho questionou frontalmente a gestão e o Planalto em defesa de uma            
orientação editorial equilibrada e isenta. [...] a destruição do Conselho Curador e            
do mandato mostra que proteger a empresa de ingerências não é o objetivo da MP,               
mas exatamente o contrário: subordinar a empresa aos ditames do Palácio do            
Planalto. (FRENTE EM DEFESA DA EBC E DA COMUNICAÇÃO PÚBLICA,          
2016) 

 

Além disso, a Associação Brasileira das Emissoras Públicas Educativas e Culturais           

(ABEPEC), que reúne associados em 17 estados do país também publicou carta de repúdio.              10

O Grupo de Pesquisa Rádio e Mídia Sonora da Intercom, através de sua página na rede social                 

Facebook, igualmente se posicionou . De acordo com o texto, o Grupo de Pesquisa (2016)              11

ressalta o fim do Conselho Curador “que, em termos práticos, acaba com o caráter público da                

EBC”. O Grupo ligado a Intercom já havia se pronunciado  também em maio de 2016.  12

A extinção do Conselho Curador foi ainda um dos motes do material de divulgação da               

campanha Calar Jamais! , promovida pelo Fórum Nacional pela Democratização da          13

Comunicação (FNDC), cujo vídeo de lançamento mostra casos atuais de violações de            14

liberdades de expressão. A escolha do Conselho Curador para o vídeo, segundo a jornalista e               

8 Rede criada em maio de 2016, com o objetivo de noticiar e denunciar o desmonte em torno da EBC e fortalecer                      
a comunicação pública no Brasil. (FRENTE DE DEFESA DA EBC E DA COMUNICAÇÃO PÚBLICA, 2016).               
Disponível em: https://www.facebook.com/emdefesadaEBC. Acesso: 01/07/2017. 
9 A íntegra da carta está disponível em:        
https://www.facebook.com/emdefesadaEBC/posts/1667541700229824:0. Acesso: 01/07/2017. 
10 Nota disponível em: https://www.facebook.com/israeldovale/posts/10154438173688554. Acesso: 01/07/2017). 
11 Nota disponível em: https://www.facebook.com/intercom.radio/posts/1073518796064573. Acesso:      
07/07/2017. 
12 Íntegra do texto disponível em:      
http://blogdoedwilson.blogspot.com.br/2016/05/carta-aberta-do-grupo-radio-e-midia.html#.WWeQ12cX7eQ 
13 Outras informações sobre a campanha, bem como para fazer denúncias, o site:             
http://www.paraexpressaraliberdade.org.br/calar-jamais/. Acesso: 10/07/2017. 
14 Vídeo da campanha disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=yKCoJ8qh7do. Acesso: 10/07/2017. 
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coordenadora geral da FNDC, Renata Mielli (2017), se deveu ao fato de que “a intervenção na                

EBC foi um dos casos mais emblemáticos do ambiente de censura e violações a direitos”.               

Mielli (2007) enquadra a extinção do Conselho como um exemplo de censura, “pois a              

intervenção que o governo instalado no Brasil fez na EBC tinha caráter político, objetivava              

controlar o que era produzido, acabando com a independência editorial, isso é censura”             

(MIELLI, 2017). 

 

 

Figura 2: Reprodução de imagem do vídeo da Campanha com o Conselho da EBC. Fonte: o 

autor (2017) 

 

O Ministério Público Federal registrou parecer técnico sobre a MP 744 e concluiu             15

que ela é inconstitucional. Os integrantes do Ministério afirmam que uma das intenções da              

medida é “enfraquecer a autonomia na formulação da linha editorial e da programação da              

emissora, buscando, assim, torná-la mais vulnerável em face do mercado e, em especial, do              

Poder Executivo”. Além disso, o documento aponta que cria-se espaço “para a prática da              

‘censura de natureza política, ideológica e artística’, tanto pela definição da linha editorial e              

da programação na perspectiva dos interesses dos governantes, quanto pelo silenciamento de            

vozes que ousam divergir do governo”. 

15 A íntegra do parecer técnico está disponível em:         
http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/temas-de-atuacao/comunicacao-social/saiba-mais/legisl
acao-1/nota-tecnica-07-2016-pfdc-mpf. Acesso: 07/07/2017. 
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Por Fim, a Organização dos Estados Americanos (OEA) e a Organização das Nações             

Unidas (ONU) lançaram um manifesto alertando para as interferências na EBC. Relatores            

para a Liberdade de Expressão das Nações Unidas e da Comissão Interamericana de Direitos              

Humanos (CIDH), em matéria publicada no site da ONU, manifestaram críticas duras, ainda             16

em junho de 2016, antes de a MP 744 ser sancionada pelo PMDB. 

 

“Com a mídia, com tudo”: censura e autocensura nas redações da EBC 

Durante a cobertura do carnaval 2017, o grito “Fora Temer” foi registrado em diversas              

cidades do país, com matérias produzidas pela mídia comercial, independente e pela imprensa             

internacional . A EBC, porém, não noticiou. Por esse motivo, o Sindicato dos Jornalistas             17

Profissionais do Distrito Federal (SJPDF) encaminhou nota questionando a direção da           18

empresa.  

A jornalista concursada da EBC desde 2004 (quando ainda era Radiobrás), atualmente            

repórter da Agência Brasil no Rio de Janeiro, Akemi Nitahara (2017), entrevistada por             19

e-mail para este artigo, frisa que tanto a “edição cuidadosa”, nas palavras dela, de fotos na                

Agência Brasil, quanto de imagens na TV Brasil por via de regra censuravam o “Fora Temer”.  

 

Acho que fomos o único grupo de mídia que não falou dos gritos de Fora Temer                
em diversos blocos de carnaval em todo o país. Nossos repórteres mandaram isso             
no texto e também fotos, mas não entrou nada. (...) Além disso, matérias de              
manifestações, que têm sido chamadas em diversas cidades no mesmo dia,           
passaram a ser condensadas em uma só. [...] No texto, trocam ‘fora Temer’ e              
‘contra as reformas trabalhista e previdenciária’ por ‘contra medidas do governo’           
[...]. (NITAHARA, 2017) 

 

As tão temidas frases e gritos “Fora Temer” também foram vigiadas: “Tivemos uma             

entrevistada em São Paulo que foi com um brinco ‘Fora Temer’, ia falar sobre a nova novela                 

angolana. Pediram pra tirar, ela se recusou e gravaram com o brinco mesmo. Mas não entrou                

na matéria” (NITAHARA, 2017). Porém, não são só esses gritos que estão sendo banidos. A               

16 Matéria disponível em: 
https://nacoesunidas.org/brasil-relatores-da-onu-e-oea-sobre-liberdade-de-expressao-alertam-para-interferencias-
na-ebc-e-na-cgu/. Acesso: 02/07/2017. 
17 Matéria cita e enumera veículos internacionais que trataram sobre o assunto:            
http://nossapolitica.net/2017/03/temer-jornais-carnaval/. Acesso: 07/07/2017. 
18 
http://www.sjpdf.org.br/noticias-teste/3252-sindicato-questiona-direcao-da-ebc-sobre-censura-no-carnaval?highl
ight=WyJjYXJuYXZhbCJd. Acesso: 09/07/2017. 
19 Akemi integrava também o Conselho Curador que foi dissolvido, como representante dos empregados da               
EBC. 

7 

http://www.sjpdf.org.br/noticias-teste/3252-sindicato-questiona-direcao-da-ebc-sobre-censura-no-carnaval?highlight=WyJjYXJuYXZhbCJd
http://www.sjpdf.org.br/noticias-teste/3252-sindicato-questiona-direcao-da-ebc-sobre-censura-no-carnaval?highlight=WyJjYXJuYXZhbCJd
http://nossapolitica.net/2017/03/temer-jornais-carnaval/
https://nacoesunidas.org/brasil-relatores-da-onu-e-oea-sobre-liberdade-de-expressao-alertam-para-interferencias-na-ebc-e-na-cgu/
https://nacoesunidas.org/brasil-relatores-da-onu-e-oea-sobre-liberdade-de-expressao-alertam-para-interferencias-na-ebc-e-na-cgu/


    

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

 

Comissão de Empregados da EBC (2017) divulgou uma carta em março deste ano             20 21

explicitando a ocorrência de ambientes censórios: “A nova prática de censura dentro da EBC              

envolve o assédio a jornalistas e radialistas, proibição aos cinegrafistas e editores de imagem              

de usar determinadas imagens”. A jornalista da Rádio Nacional, ligada a EBC, Elaine             

Gonçalves (2017), também vivenciou exemplos semelhantes aos denunciados pela Comissão          

dos Empregados: 

 

Passei por várias situações que me impediram de colocar uma notícia no ar este              
ano: o ato das mulheres no dia 8 de março, a primeira grande manifestação contra a                
reforma da previdência no dia 15 de março 2017, a assembleia dos aeronautas dia              
24 de abril, que discutiu a adesão ou não da categoria à greve geral marcada no dia                 
28 de abril [...]. (GONÇALVES, 2017) 

 

De volta a EBC em fevereiro último, após licença maternidade, a gestora em             

comunicação pública de Brasília (DF) Mariana Martins foi encaminhada para a equipe da             

Rádio Nacional. A sua primeira pauta era sobre a proposta de terceirização do trabalho que               

acabara de ser aprovada pela Câmara e era um dos motivos da primeira greve geral do ano.                 22

No entanto, segundo Martins (2017), a parte que comentava sobre a greve foi retirada do seu                

texto e, depois deste dia, tudo que ela falava sobre paralisações, movimentos sociais, era              

vetado. Na Rádio Nacional, inclusive, sumiços e desaparecimento de entrevistas e de sonoras             

como justificativa para não tocar em determinados assuntos também foram relatados nas            

conversas com Mariana Martins (2017) e Elaine Gonçalves (2017).  

 

Eles perderam sonoras minhas com Miguel Rosseto [PT] falando da reforma           
trabalhista, ele foi ministro da Dilma e coloquei também de um ministro do FHC.              
Como eu ficava no Congresso, não ia todo dia na redação, mandava as sonoras e               
quando eu chegava em casa, não tinha mais como fazer nada [...]. (MARTINS,             
2017) 
 
A ligação do telefone [com você] estava com muita interferência e não deu para o               
estúdio telefonar para um ao vivo sobre o assunto X. A matéria gravada que vai ao                

20 A Comissão ainda existe, não foi dissolvida. Não faz parte da estrutura formal da empresa, mas é importante                   
na mobilização dos trabalhadores, mais relacionada a questões trabalhistas, ajuda nas assembleias, etc. Há              
eleição por praça todos os anos, a deste ano já ocorreu. (NITAHARA, 2017) 
21 Íntegra da carta disponível em:      
https://umbomconselhoebc.wordpress.com/2017/04/05/trabalhadores-da-ebc-denunciam-censura-e-indicam-parti
cipacao-na-greve-geral/. Acesso: 08/07/2017. 
22 Houve registro de paralisações em todos os estados do país e grande volume de pessoas em atos nas principais 
capitais, segundo editorial dos Jornalistas Livres. Disponível em: 
https://jornalistaslivres.org/2017/04/greve-geral-nada-sera-como-antes/. Acesso: 11/07/2017. 
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ar, mas justamente no trecho em que o entrevistado critica o governo um ruído              
incrível impede de entender o que ele está falando. (GONÇALVES, 2017) 

 

Além da perda de material, de cortes autoritários, de apresentar e distorcer matérias             

sobre protestos contra o governo, a mudança de jornalistas de área, sem justificativas, também              

vem ocorrendo na EBC. Tanto que, em 16 de junho, a Comissão de Empregados da empresa                

publicou uma nota  que: 23

 

[...] repudia a forma arbitrária e sem diálogo com a equipe que o gerente-executivo              
da Agência Brasil tem promovido o deslocamento de repórteres de diversas           
editorias, com anos de experiência, para outras áreas, sem qualquer conversa prévia            
e contra a vontade dos trabalhadores. Além de provocar descontentamento,          
frustração e angústia na equipe, tal medida deverá impactar profundamente a           
qualidade do conteúdo jornalístico produzido pela Agência Brasil. (COMISSÃO         
DE EMPREGADOS, 2017) 

 

Ivan Richard trabalha na EBC há anos e é um dos 15 representantes da Comissão de                

Empregados pela praça de Brasília, já atuou também na Radiobrás e hoje está na Agência               

Brasil. Richard (2017) destaca a respeito da frequência destes deslocamentos:  

 

[...] repórter de infraestrutura, com mais de nove anos no setor foi trocada sem              
nenhuma explicação [...]. Essas pessoas foram vistas pela chefia como de esquerda,            
como militantes, e foram trocadas como retaliação. Houve essa mudança em           
massa, oito repórteres que atuavam há anos em determinadas áreas foram para            
outras onde não tinham a mínima afinidade. (RICHARD, 2017) 

 

Sobre tal método, de acordo com a jornalista e ex-presidenta do Conselho Curador             

extinto, Rita Freire (2017), “a falta de resposta para as perguntas de natureza profissional - por                

que estou sendo remanejado? - é parte do ambiente. A censura não floresce sem              

autoritarismo”. 

Para além dos remanejamentos, também ocorreram demissões. A jornalista Elaine          

Gonçalves (2017), que já representou os trabalhadores da EBC entre 2013 e 2015, comenta              

um dos casos que se tornou público: a demissão do jornalista e editor André Muniz, da                

Agência Brasil em São Paulo. Elaine (2017) frisa que é um acontecimento importante porque              

o motivo foi explícito, inclusive sendo apresentado em reunião. “Vi de perto como a notícia               

abalou a equipe de São Paulo e como a justificativa dada significou uma senha para o tipo de                  

23 Íntegra da nota disponível em: 
https://umbomconselhoebc.wordpress.com/2017/06/16/nota-da-comissao-de-empregados/. Acesso: 08/07/2017. 
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jornalismo que deveria ser adotado” (GONÇALVES, 2017). Para Elaine (2017), e como            

atesta ainda reportagem do Brasil de Fato , Muniz foi demitido pois a notícia que produziu               24 25

sobre o acampamento do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) em frente ao             

escritório da Presidência da República em São Paulo, teria sido muito parcial. A respeito              

desse fato, Rita Freire (2017) acredita que, como em regimes ditatoriais, a situação: 

 

Em uma outra escala existe a censura inserida para gerar comportamentos           
automáticos. São os casos em que a empresa estabelece seu direcionamento           
editorial através da punição dos outros. Se a chefia demite um editor que pautou a               
cobertura do acampamento do MTST em plena Avenida Paulista, alegando que a            
pauta é ideológica, quantas outras pautas de interesse social deixarão de ser            
propostas por suscitar a lembrança da punição? (FREIRE, 2017) 

 

Duas matérias do site da Agência Brasil foram censuradas, conforme informou           

Nitahara (2017). Uma delas criticava a MP 744, com falas da ex-presidenta do Conselho              

Curador Rita Freire: o link da notícia está disponível, porém o conteúdo não está mais no ar.                 26

Essa situação é a mesma de uma matéria sobre a Fiocruz : o link não apresenta mais teor                 27 28

algum. 

 

24 Matéria disponível em: 
https://www.brasildefato.com.br/2017/03/04/ebc-demite-coordenador-de-jornalismo-e-adota-como-norma-a-cens
ura/. Acesso: 07/07/2017. 
25 A reportagem está no ar, com assinatura da editora e com a informação de que o texto foi editado para a                      
inserção do posicionamento do Ministério das Cidades. Disponível em:         
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-02/mtst-permanece-acampado-na-avenida-paulista-em-protest
o-por-moradia-popular. Acesso: 06/07/2017. 
26 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2016-09/rita-freire-critica-extincao-de-conselho-da-ebc-melo-rec
orrera-deCad%C3%AA. Acesso: 09/07/2017. 
27 A instituição se manifestou contra a informação de que o governo não respeitaria a indicação do primeiro                  
nome da lista tríplice para a sua própria presidência. Vários outros sites repercutiram a notícia. (NITAHARA,                
2017) 
28 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-12/fiocruz-se-manifesta-contra-desrespeito-eleicao-para-presi
dente-da-instituicao. Acesso: 09/07/2017. 
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Figura 3: Reprodução do site da Agência Brasil cujo conteúdo sobre a Fiocruz foi removido. Fonte: o 

autor (2017) 

 

Entre censuras, demissões, falta de diálogos e deslocamentos de repórteres, o clima            

das redações tornou-se, para Ivan Richard (2017), o pior possível: 

 

Não tem mais diálogo na redação, não tem mais reunião de pauta, que eram pelo               
menos duas por semana. [...] Hoje não temos a quem recorrer e há um clima de                
medo, de retaliação, de punição, essa troca de área totalmente arbitrária, de cima             
pra baixo. [...] Até para mobilizar está mais difícil porque as pessoas ficam com              
medo de retaliação. E tem aquela esperança de que essa situação não vai durar              
muito, que o governo vai passar. [...] (RICHARD, 2017) 

 

Essa sensação que Ivan descreve de “vai passar ” pode ser entendida como uma              29

forma de consolo e, portanto, de crença de que o atual modelo de governo não vai ser eterno;                  

que mesmo diante de situações que soam ilícitas e ilegais, é apenas por algum tempo, criando                

ausências de confrontos (SMITH, 2000). A entrevista com Elaine Gonçalves (2017) em que             

ela reflete sobre a censura vigente, reforça e complementa essa impressão de Ivan:  

 

Acho que essa é a parte mais cruel do processo de censura: que é executada pela                
pessoa por quem você nutre afeição, ou quando é executada por nós próprios, na              
nossa autocensura. Tem vezes que a gente se cansa e resolve que para não ter               
problema, não vai nem tocar no assunto, pois já sabe que gera controvérsia.             
(GONÇALVES, 2017) 

 

Considerações finais 

29 A expressão é título também de uma canção de Chico Buarque que para driblar a censura prévia da ditadura se                     
valia da poética. Em trecho desta música, composta em 1984, o sambista canta: Dormia / A nossa pátria mãe tão                    
distraída / Sem perceber que era subtraída / Em tenebrosas transações. 
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Na trajetória da EBC até maio de 2016, já era possível capturar críticas e sugestões de                

mudanças para um horizonte mais autônomo, livre do partidarismo. Autores vários opinaram            

nesta direção, como Laurindo Leal Filho (2016), Eugênio Bucci (2010, 2013), Bia Barbosa             

(2017), Emerson Dias (2016), Murilo César Soares (2013) e também o próprio relatório final              30

do Seminário Modelo Institucional da EBC: balanço e perspectivas (2015). No entanto, o             31

cenário hoje é de retrocesso e desmontes, a EBC opera sob várias formas de censura, tanto nas                 

redações, como com o fim do Conselho Curador, exterminando qualquer possibilidade de            

trocas e de participação efetiva da sociedade civil.  

Sendo assim, pelas discussões aqui levantadas, com o objetivo de registrar e trazer à              

tona casos de censuras na EBC, no contexto de desenvolvimento da experiência de             

comunicação pública no Brasil, espera-se que o trabalho possibilite e contribua para novos             

estudos sobre tais assuntos explorados. Temas como a coleta de dados sobre as organizações e               

grupos que se manifestaram contra a MP 744/2016, pois são informações numerosas e estão              

dispersas; ou, a verificação de como a imprensa noticiou a alteração da lei original da EBC,                

ressaltando e elencando matérias mais consistentes que, neste caso, foram produzidas           

principalmente pela mídia independente. São pesquisas que podem aprofundar o          

entendimento e despertar sobre os desafios colocados para os avanços futuros. 
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