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Resumo 

 

Desde 1988, por ocasião da promulgação da Constituição Federal, o Brasil não tem 

mais censura oficial. Contudo, outros tipos de restrições à liberdade de expressão ou de 

imprensa continuam atuantes, sobretudo as relacionadas, ou que favorecem, aos 

interesses econômicos, principalmente de grandes corporações. Este artigo pretende 

abordar alguns tipos de restrições que são velados, sem que sejam à primeira vista 

encarados como censura. Aspectos omitidos do noticiário de jornais impressos, 

configurando-se “silêncios” na cobertura diária de acontecimentos. Silêncios assim 

denominados por se caracterizar por ausências, omissões, escamoteamentos, 

dissimulações, deliberados ou não, de fatos ou contextos fundamentais para a melhor 

compreensão de determinada notícia veiculada. O que se verifica no noticiário é o 

predomínio do interesse econômico privado em detrimento do interesse público, este 

como valor fundamental em uma sociedade democrática, sobre a qual, porém, o papel 

da imprensa deveria se debruçar e fazer jus à máxima do “quarto poder”.  
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As mudanças nos grandes jornais 

 

Os tradicionais jornais impressos brasileiros de distribuição nacional vêm passando 

por profundas transformações, em grande parte por conta dos impactos causados pelas 

novas tecnologias da informação (NTI), com consequente perda acentuada de leitores 

nos últimos anos. No seu relatório anual de 2015, a Associação Nacional de Jornais 

(ANJ) informou que em 2014 “as edições impressas dos jornais brasileiros não 

mantiveram a tendência de crescimento da circulação média paga diária registrada ao 

longo de quase toda a década anterior”. O relatório aponta uma queda de 7,6% nas 

vendas avulsas de exemplares em relação a 2013 (4.393.434 em 2013 para 4.392.567, 

em 2014). Contudo, no mesmo período, as edições digitais mais que dobraram, pois 

registraram uma expansão de 118% (500.370), ante 228.944 no ano anterior. No 

relatório mais recente disponível, de agosto de 2016, em pesquisa realizada com 40 

                                                 
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 Mestrando do curso de Ciências da Comunicação da ECA-USP, email: somenzari@usp.br 
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executivos de empresas jornalísticas associadas, a ANJ informa que estas apresentaram 

queda de faturamento segundo resposta da maioria dos pesquisados (77%), ao mesmo 

tempo em que 88% dos jornais reportaram redução do número de funcionários entre 

2014 e 2015
3
. 

A reação das empresas jornalísticas a essas mudanças tem impactado fortemente a 

qualidade de conteúdo do noticiário ofertado, preocupação inclusive manifestada por 

editores-executivos, publishers e diretores da imprensa brasileira, segundo pesquisa 

realizada por Rogério Cristofoletti para a publicação “Série Debates – Comunicação e 

Informação”, patrocinada pela Unesco.  Nessa publicação, 22 entrevistados de jornais e 

revistas de todo o país afirmaram que consideram a qualidade da informação jornalística 

muito importante. Ocorre, contudo, que não há consenso entre eles do que seja 

“qualidade” no produto final que são responsáveis. Muitas empresas nem sequer 

possuem políticas ou instrumentos metodológicos que tratam do assunto. Segundo o 

autor, “reforça-se uma contradição reinante no imaginário das redações: os meios 

oferecem um noticiário que se sustenta pelos critérios de noticiabilidade, mas também 

dão o que os leitores querem e precisam. Esta contradição parece ser constituinte do 

jornalismo, e o conceito de qualidade na área se alimenta dela, pelo que se depreende 

dos depoimentos dos gestores”
4
. 

Falemos um pouco sobre noticiabilidade. Segundo Mauro Wolf, o valor/notícia é o 

que contém componentes de “noticiabilidade”, que pode ser representado por meio de 

resposta obtida a partir da seguinte pergunta: “quais acontecimentos são considerados 

suficientemente interessantes, significativos, relevantes, para serem transformados em 

notícias”?
5
 

Entende-se por noticiabilidade, ainda segundo Wolf, “o conjunto de elementos por 

meio dos quais o aparato informativo controla e administra a quantidade e o tipo de 

acontecimentos que servirão de base para a seleção da notícia”
6
. O autor apresenta 

também o que ele denomina “critérios substantivos”
7
, a saber: “grau e nível hierárquico 

dos indivíduos envolvidos no acontecimento noticiável”; “impacto sobre a nação e 

sobre o interesse nacional”; “quantidade de pessoas que o acontecimento envolve” e 

                                                 
3
Disponível em: http://www.anj.org.br/relatorios-2/. Acesso em 20/05/2017. 

4
CRISTOFOLETTI, Rogério. Indicadores da Qualidade no Jornalismo: políticas, padrões e 

preocupações de jornais e revistas brasileiros. SÉRIE Debates CI Nº3 - Novembro de 2010. Brasília: 

Unesco, p. 30. 
5
 WOLF, Mauro. Teorias das comunicações de massa. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 202. 

6
WOLF, Mauro. Idem, p. 202. 

7
WOLF, Mauro. Idem, p. 208. 
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“relevância e significatividade do acontecimento em relação aos desenvolvimentos 

futuros de uma determinada situação”. 

 

O rigor dos valores/notícia não é, portanto, o de uma 

classificação abstrata, teoricamente coerente e articulada: trata-se, 

preferencialmente, da lógica de uma tipificação, destinada à 

realização programada de objetivos práticos e, em primeiro lugar, 

a tornar possível a repetitividade de certos procedimentos. Sendo 

assim, os valores/notícia devem permitir uma seleção do material, 

feita apressadamente, de modo quase “automático”, caracterizada 

por um certo grau de flexibilidade e de comparação, que seja 

defensável post-mortem e, sobretudo, que não seja suscetível de 

muitos obstáculos.
8
 

 

É importante abordamos a questão da noticiabilidade no jornalismo como critério 

amplamente aceito e praticado nas redações para justamente identificar, mais adiante 

neste artigo, como acontecimentos ou outras informações relevantes possuem 

valor/notícia, mas mesmo assim são omitidos do noticiário impresso. 

Quando se evidencia a importância da qualidade da informação, é necessário 

destacar ainda dois direitos que são intrinsicamente ligados a ela: a liberdade de 

expressão e a liberdade de informação. O primeiro é previsto na Constituição Federal 

Brasileira como direito fundamental, haja vista o artigo 5º inciso IV, em que “é livre a 

manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”. Neste caso, trata-se de uma 

espécie de cláusula geral sobre liberdade de expressão cujo sentido se encontra também 

em outros dispositivos constitucionais formando um arcabouço jurídico constitucional 

que reconhece e protege a liberdade de expressão, conforme assinalam Eduardo Pires e 

Luiz Gonzaga Silva Adolfo
9
. O presente direito está na Constituição e ainda consta na 

Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 (artigo XIX), que se refere ao 

poder do indivíduo em expressar o que pensa, exprimir opiniões, juízo de valor a 

respeito de fatos e ideias sem nenhum tipo de obstáculo ou censura. Um pressuposto 

fundamental para a garantia da democracia. 

Em sintonia com a liberdade de expressão, está a liberdade de informação, “que 

possui um caráter transindividual e bidirecional, pois se concretiza, por um lado, nos 

direitos de se informar, ou seja no direito de imprensa e, por outro lado, no direito de ser 

                                                 
8
WOLF, Mauro. Idem, p. 204 

9
PIRES, Eduardo; ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva. A concentração da mídia no Brasil: uma classe 

dominante contra a liberdade de informação e democracia. In: COSTA, Cristina (org.). Liberdade e 

interdição: Pontos de vista. São Paulo: ECA-USP, 2016, p. 201. 
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informado, isto é, no direito da sociedade de acesso à informação”
10

. É nesse contexto 

que se dá a relevância do papel da mídia, aqui entendida como os veículos de 

comunicação de massa: jornais, revistas, emissoras de TV e de rádio, bem como internet 

e seus sites noticiosos. 

Temos, portanto, os direitos à liberdade de expressão e de informação, por 

conseguinte, o direito de imprensa e de uma mídia livre, sem interdições ou qualquer 

outro tipo de censura. Considerando ainda a ocorrência de uma crise financeira e 

problemas relacionados ao conteúdo noticioso nos jornais, como mencionados, não se 

pode deixar de destacar o fato de que historicamente há no Brasil uma concentração da 

mídia, exercendo um verdadeiro oligopólio na comunicação, uma vez que os principais 

veículos estão concentrados nas mãos de uma dezena de famílias, proprietárias de TVs, 

rádios, jornais, revistas e seus correspondentes sites na internet. 

De acordo com o relatório publicado pela organização não governamental “Repórter 

Sem Fronteiras” em janeiro de 2013, “o Brasil apresenta um nível de concentração 

midiática que contrasta fortemente com o potencial de seu território e a extrema 

diversidade de sua sociedade civil”
11

. Ainda segundo o relatório, dez grandes grupos 

econômicos dividem entre si o mercado da comunicação de massas. No audiovisual são 

eles o grupo Globo, da família Marinho, o SBT, do grupo Sílvio Santos, a Rede 

Bandeirantes, do grupo Saad e a Record, do bispo evangélico Edir Macedo. Na 

imprensa escrita, além do grupo Globo novamente, concentram o mercado os grupos 

Folha de S. Paulo (família Frias Filho) e O Estado de S. Paulo (família Mesquita). No 

segmento das revistas, dominam a Editora Abril e seu semanário Veja (família Civita).  

 

Embora os meios de comunicação exerçam um papel de suma 

importância para a manutenção do sistema democrático, na 

medida em que prestam o serviço de difusão da informação 

necessária à formação da opinião pública, por outro lado, a sua 

concentração nas mãos de uma ou poucas entidades, pode 

representar, em sentido contrário, uma violação aos princípios 

democráticos, ante a ausência de diversidade de fontes de 

informação
12

. 

 

                                                 
10

PIRES, Eduardo; ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva. Idem, p. 199. 
11

Disponível em: http://www.conic.org.br/portal/noticias/514-concentracao-de-midia-e-falta-de-liberdade-

de-imprensa-no-brasil. Acesso em 19/05/2017. 
12

PIRES, Eduardo; ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva. A concentração da mídia no Brasil: uma classe 

dominante contra a liberdade de informação e democracia. In: COSTA, Cristina (org.). Liberdade e 

interdição: Pontos de vista. São Paulo: ECA-USP, 2016, p. 207. 

http://www.conic.org.br/portal/noticias/514-concentracao-de-midia-e-falta-de-liberdade-de-imprensa-no-brasil
http://www.conic.org.br/portal/noticias/514-concentracao-de-midia-e-falta-de-liberdade-de-imprensa-no-brasil
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Nos últimos anos, o que se observa é uma crítica veemente por parte de estudiosos e 

de muitos jornalistas quanto à adoção de um “discurso único” oriundo da grande 

imprensa. A falta de diversidade de pensamento e o desproporcional, ou até mesmo 

inexistente, espaço ao contraditório no noticiário têm sido motivo de grandes debates 

em grupos e organizações da sociedade civil que acompanham o tema. Jornalistas como 

Alberto Dines, Carlos Castilho, Luis Nassif e estudiosos como Venício A. de Lima 

questionam a maneira de como os grandes jornais limitam suas coberturas dificultando a 

exposição de visões divergentes da vida na sociedade. Lima, por exemplo, trata da 

“cultura do silêncio”
13

 que nega a comunicação e o diálogo quando o excesso de 

barulho em abordagens sistemáticas e constantes de certos temas encobrem outros, 

condenados ao silêncio. 

Essa concentração midiática favorece o que nas pesquisas do OBCOM-USP designa-

se por censura indireta que tem se apresentado, no Brasil e no Mundo, em consequência 

da extinção dos órgãos oficias de censura do passado que caracterizaram os governos 

mais ou menos autoritários na primeira metade do século XX. Um exemplo notório 

pode ser resgatado do governo Getúlio Vargas durante o Estado Novo (1937-1945), 

cujos Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) e Departamento de Ordem 

Política e Social (DOPS), como órgãos de Estado, encarregavam-se oficialmente de 

censurar jornais e outras publicações, além de reprimir e encarcerar os que eram 

considerados “potencialmente perigosos”, por subversão ou manifestações públicas 

contrárias ao governo. Também no regime civil-militar que se instaurou em 1964 e 

permaneceu até 1985, os departamentos que exerceram a censura trabalharam de 

maneira incessante com maior ou menor ênfase dependendo do contexto político do 

período. 

Depois de extinta oficialmente a censura estatal com a promulgação da nova 

Constituição Federal, em 1988, diversas formas de interdição ocorreram na 

comunicação pública e privada. Restrições impostas aos meios de comunicação através 

de pressões econômicas são práticas frequentes. Isso acontece quando grandes 

anunciantes determinam ou interferem diretamente na linha editorial de publicações em 

que reportagens eventualmente vão de encontro aos seus interesses corporativos. Ou 

quando as próprias corporações adquirem o controle, ou parte dele, de empresas de 

comunicação e estas passam a atuar estritamente de acordo com os ditames do mercado, 

                                                 
13

 LIMA, Venício A. Cultura do silêncio e democracia no Brasil: ensaios em defesa da liberdade de 

expressão [1980-2015]. Brasília: Editora UNB, 2015. 
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prejudicando a pluralidade e o caráter público da informação em um Estado 

Democrático de Direito. O uso de ações judiciais com o intuito de impedir a divulgação 

de informações consideradas sigilosas ou que invadem a privacidade de determinada 

personalidade também é recurso usual. As publicação de livros de não-ficção, como no 

caso das biografias não autorizadas
14

, além de interdições a jornais, como a que ocorreu 

com O Estado de S. Paulo, são alguns exemplos da chamada judicialização da censura. 

Em relação ao Estadão, o jornal foi proibido de publicar reportagem sobre uma 

operação da Polícia Federal que investigou Fernando Sarney, filho do senador José 

Sarney, em junho de 2009, por um liminar judicial. 

Há um claro limite imposto à liberdade de expressão, causado por questões 

ideológicas, interesses mercadológicos ou ainda pela pressão de certos grupos 

institucionalizados na sociedade brasileira que se colocam a favor de processos que, na 

pratica, configura-se como censura, lançando mão de justificativas éticas, políticas, 

religiosas ou estéticas, conforme salienta Cristina Costa
15

. 

A maneira como o “fato”, o acontecimento de interesse público que atinge direta ou 

indiretamente um grande número de pessoas, é tratado dentro das redações dos jornais 

tem sido assunto de vários estudos e pesquisas, acadêmicos ou não. A manipulação da 

notícia pode ser vista em um primeiro momento como o resultado prático de um 

procedimento de caráter industrial pelo qual o texto jornalístico recebe vários 

tratamentos no seu conteúdo e na sua forma, passando necessariamente “por muitas 

mãos” antes de ser publicado. Contudo, os processos de manipulação são mais 

complexos, às vezes sutis, outras, quase explícitos quando se trata de distorção da 

realidade. Em Padrões de Manipulação na grande imprensa, Perseu Abramo
16

 afirma 

que a relação entre a imprensa e a realidade é indireta, pois, embora tenha algum tipo de 

correspondência, esta se dá de maneira distorcida. A analogia que o autor utiliza é a do 

espelho deformado e o objeto que ele aparentemente reflete. A imagem refletida tem 

alguma coisa a ver com o objeto, mas não é o objeto, nem tampouco é sua imagem. Ou 

seja, é a imagem de outro objeto que não corresponde ao objeto real. Aquilo que é 

                                                 
14

“Roberto Carlos em Detalhes”, do jornalista e historiador Paulo César de Araújo, cujos livros foram 

recolhidos das livrarias depois que o cantor recorreu à Justiça alegando invasão de privacidade e “A 

Estrela Solitária”, sobre o ex-jogador Garrincha, morto em 1983, do jornalista Rui Castro, que foi um dos 

alvos de processo das filhas do atleta dizendo que a editora publicou a obra por "violação do direito de 

imagem, do nome, da intimidade, da vida privada e da honra paterna" são alguns exemplos. 
15

COSTA, Cristina. Opinião Pública sobre Censura. Núcleo de Pesquisa em Comunicação e Censura. 

ECA/USP. Relatório apresentado à FAPESP, SP. 2011, 26p. 
16

ABRAMO. Perseu. Padrões de manipulação na grande imprensa. São Paulo: Editora Fundação Perseu 

Abramo, 2003.  
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publicado na imprensa diz respeito a apenas alguns indícios da realidade, que é retratada 

como fato jornalístico. E uma série de fatores contribui decisivamente para distorcer tal 

realidade, a começar pela visão e bagagem cultural do repórter que apurou o fato e pela 

linha editorial do órgão de imprensa que tratou a notícia, para ficarmos só em alguns 

deles. 

Abramo sistematizou quatro padrões de manipulação presentes cotidianamente na 

imprensa que ele chamou de: ocultação; fragmentação; inversão e indução.  

Por enquanto, vamos nos ater ao “padrão de ocultação”, que é o que nos serve 

melhor neste momento. Ele se refere à ausência e à presença dos fatos reais na produção 

da imprensa. “Não se trata, evidentemente, de fruto do desconhecimento e nem mesmo 

de mera omissão diante do real. É, ao contrário, um deliberado silêncio militante sobre 

determinados fatos da realidade”
17

. Segundo o autor, a concepção dominante na 

imprensa é a de que existe “fato jornalístico” e “fato não jornalístico”. O primeiro é 

coberto e publicado, o segundo, desconsiderado.  

(...) o (fato) jornalístico não é uma característica intrínseca do 

real em si, mas da relação que o jornalista, ou melhor, o órgão do 

jornalismo, a imprensa decide estabelecer com a realidade. Neste 

sentido, todos os fatos, toda a realidade pode ser jornalística, e o 

que vai tornar jornalístico um fato independe das suas 

características reais intrínsecas, mas depende, sim, das 

características do órgão de imprensa, da sua visão do mundo, da 

sua linha editorial, do seu “projeto”
18

. 

 

Na escolha do que é assunto para ser publicado no jornal e do que não é muita 

informação simplesmente deixa de se tornar pública. Fatos relevantes são omitidos, pois 

não estão de acordo com os critérios daqueles que “produzem” a notícia. Estamos, 

portanto, diante de uma situação em que a livre circulação de informações para 

subsidiar a opinião pública no seu próprio exercício de cidadania fica seriamente 

comprometida. E no caso brasileiro, tal contexto fica ainda mais prejudicado quando 

constatamos na concentração dos meios de comunicação a ausência de pluralidade no 

tratamento da notícia, uma vez que os grandes jornais, as emissoras de rádios e de TVs 

dificilmente abordam com igual intensidade aspectos diferentes ou contraditórios sobre 

o mesmo assunto publicado. Há como se existisse um “discurso único” entre eles. Esse 

fato só não é mais grave porque nos últimos anos, com a popularização do acesso à 

internet, muitos jornalistas independentes dos grandes veículos, e mesmo cidadãos 

                                                 
17

ABRAMO. Perseu. Idem, p. 25. 
18

ABRAMO. Perseu. Idem, p. 26. 
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dedicados à tarefa de divulgar informações e opinar, têm feito o papel de garantir um 

mínimo de pluralidade publicando em seus sites e blogs visões diferentes sobre temas 

tratados sempre com o mesmo viés pela grande mídia. 

 

Os “silêncios” nos jornais 

A partir desse tipo de cobertura da imprensa a respeito de determinados assuntos, 

pode-se identificar ainda aspectos do noticiário que, deliberadamente ou 

involuntariamente, são omitidos apesar de ser parte fundamental e integrante da notícia 

veiculada. Aspectos ausentes desses noticiários ou ainda apresentados com baixíssima 

exposição quando comparados ao que é veiculado. Trata-se de informações que 

possuem ampla relevância para a sociedade, mas ficam ausentes do “discurso único” e 

constituem os “silêncios” da grande imprensa tradicional, notadamente nos jornais 

impressos. 

As omissões, lacunas, hiatos e outras formas de “silencio” em diversas narrativas não 

ficcionais possuem vários paralelos, sobretudo na História das Civilizações. A 

Revolução Haitiana, comandada pelos negros, no final do século XVIII, o massacre do 

povo armênio pelos turcos, na Primeira Guerra Mundial, a Revolta da Chibata no Brasil, 

liderada pelo marinheiro negro João Cândido, em 1910, e tantos outros fatos que, de tão 

pouco divulgados, tornaram-se “silêncios” na historiografia oficial evidenciando como a 

censura age de variadas formas. 

No Brasil deste século, os noticiários sobre Economia e Política, por exemplo, são 

recheados de “silêncios”. Enquanto centenas de manchetes denunciam a corrupção nas 

mais diversas esferas do poder, considerada pela opinião pública de modo geral como o 

maior problema do Estado brasileiro
19

 pela quantidade de recursos que são desviados, 

outros problemas ainda mais graves como a “sonegação de impostos” ou o “pagamento 

da dívida pública” recebem tratamentos bem mais discretos, quando não, ignorados.  

Pois bem, tanto “sonegação de tributos” quanto “pagamento da dívida pública” são 

assuntos que na maior parte da cobertura da imprensa ficam ausentes do noticiário. 

Assim como o caso da “corrupção”, diversos outros assuntos são deliberadamente 

escamoteados do noticiário e perfeitamente identificáveis dentro de seus contextos 

socioeconômicos, políticos ou culturais. Ao promover “zonas de silêncio” na cobertura 

                                                 
19

 MENDONÇA, Ricardo. Pela 1ª vez, corrupção é vista como maior problema do país, diz Datafolha. 

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/11/1712475-pela-1-vez-corrupcao-e-vista-

como-maior-problema-do-pais.shtml Acesso em: 30 de nov. 2015. 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/11/1712475-pela-1-vez-corrupcao-e-vista-como-maior-problema-do-pais.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/11/1712475-pela-1-vez-corrupcao-e-vista-como-maior-problema-do-pais.shtml
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jornalística de fatos de interesse público, os meios de comunicação deixam de cumprir 

seu papel de informar. Mais do que isso, procuram conduzir o debate a um diapasão 

monocórdio, na maioria das vezes, como se fossem o demiurgo da sociedade, ditando o 

que se deve ou não deve saber. 

Citaremos um outro exemplo prático na notícia publicada no dia 9 de junho de 2016, 

nos jornais O Globo e Folha de S. Paulo
20

. Trata-se da posse do presidente do Banco 

Central do Brasil, Ilan Goldfajn, nomeado pelo então presidente interino, Michel Temer, 

em substituição a Alexandre Tombini. Nos títulos da matéria da Folha, “Ilan Goldfajn é 

empossado como novo presidente do Banco Central”, de O Globo, “Nomeado para o 

BC, Ilan Goldfajn toma posse em cerimônia no Planalto” e no corpo dos textos os 

relatos, resumidamente, dão conta de que o novo presidente do BC toma posse no 

Palácio do Planalto em cerimônia fechada, sem acesso à imprensa. Dois dias antes, 

ainda segundo os relatos jornalísticos, em sabatina na Comissão de Assuntos 

Econômicos (CAE) do Senado Federal, Goldfajn informou que buscará cumprir 

“plenamente” a meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional 

(CMN), cujo ponto central é de 4,5%. O Globo publicou ainda uma série de declarações 

que o novo presidente do BC fez na sabatina, relacionadas ao controle da inflação, à 

autonomia do BC e a de ser favorável à fixação do mandato do presidente da instituição 

e de seus diretores. 

A Folha, por sua vez, acrescentou à matéria a opinião da economista do Banco 

Santander Tatiana Pinheiro, que dizia esperar para breve um corte na taxa de juros, além 

da preocupação com a alta da inflação.  

Em nenhum dos textos havia informações sobre Goldfajn, dados pessoais, 

profissionais ou qualquer elemento que desse uma ideia sobre o perfil do homem que 

iria comandar a mais importante instituição pública financeira, que supervisiona e 

regula o mercado financeiro, cuida da condução das políticas monetária, de crédito e 

cambial, entre outras funções. Contudo, em uma simples visita ao site do Banco Central, 

no menu “Sobre a Instituição” e no pequeno destaque  “Quem é quem”, há um link 

remetendo ao currículo de Goldfajn. No item do currículo “Funções exercidas” consta: 

“Economista Chefe e Sócio, Itaú Unibanco (abr/2009 - mai/2016)”. Essa informação, 

                                                 
20

Aqui resgatados pelas respectivas versões digitais. Disponível em 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/06/nomeado-para-o-bc-ilan-goldfajn-toma-posse-em-

cerimonia-no-planalto.html e http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/06/1780053-ilan-goldfajn-e-

empossado-como-novo-presidente-do-banco-central.shtml. Acesso em 01/06/2017. 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/06/nomeado-para-o-bc-ilan-goldfajn-toma-posse-em-cerimonia-no-planalto.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/06/nomeado-para-o-bc-ilan-goldfajn-toma-posse-em-cerimonia-no-planalto.html
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/06/1780053-ilan-goldfajn-e-empossado-como-novo-presidente-do-banco-central.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/06/1780053-ilan-goldfajn-e-empossado-como-novo-presidente-do-banco-central.shtml


 

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

 

 10 

por sinal, era de domínio público, uma vez que o economista era frequentemente 

“fonte” de repórteres de Economia que o consultavam como importante executivo do 

quadro de profissionais do banco Itaú Unibanco. 

Ser sócio e ter sido economista chefe no maior banco privado do Brasil há menos de 

um mês de sua posse são informações que não foram mencionadas por nenhuma 

matéria, apesar da sua extrema relevância. Segundo informações dos balanços dos 

bancos publicados em fevereiro deste ano de 2017 e noticiado pela imprensa
21

, o lucro 

apresentado pelo Itaú Unibanco foi de R$ 22,1 bilhões. Parte substancial desse montante 

é composta pela receita oriunda do pagamento da dívida pública do governo federal, da 

qual o Itaú Unibanco é credor. Mais do que isso, a taxa de juros que referencia esse 

pagamento é administrada pelo Banco Central, que a partir daquele momento tem como 

presidente o sócio de um dos maiores credores do governo. Há, portanto, um conflito de 

interesses que jamais seria admitido em qualquer instituição privada que siga as normas 

mais elementares de governança corporativa. 

A omissão, ou o “silêncio” dessa informação chama a atenção pelo prejuízo que pode 

ser causado ao interesse público.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A censura sempre esteve ligada ao exercício do poder, seja ele religioso, 

governamental ou de mercado. O fato é que a classe dominante nunca deixou de abrir 

mão desse instrumento tão antigo quanto às formas de se expressar do Homem. 

Identificar as diversas máscaras com as quais a censura opera na sociedade da 

informação e de mercado torna-se tarefa fundamental para ajudar a assegurar, na 

medida do possível, não apenas a liberdade de expressão, de inconstantes aparições na 

história da civilização, mas para instrumentalizar as pessoas a terem as mínimas 

condições de exercitar sua cidadania. E isso só é possível na medida em que haja acesso 

a informações, ideias, pensamentos, opiniões e fatos contados a partir de diversos 

ângulos. 

Os “silêncios” na grande imprensa é uma das principais máscaras da censura, 

atualmente. Máscara que só é manter em um ambiente de restrição a vozes diferentes e 

discordantes, que com dificuldade e nem sempre bem sucedidas conseguem furar o 

                                                 
21

 Disponível em http://www.istoedinheiro.com.br/itau-passa-banco-do-brasil-e-assume-lideranca-de-

raning-de-bancos/ . Acesso em 01/06/2017. 

http://www.istoedinheiro.com.br/itau-passa-banco-do-brasil-e-assume-lideranca-de-raning-de-bancos/
http://www.istoedinheiro.com.br/itau-passa-banco-do-brasil-e-assume-lideranca-de-raning-de-bancos/
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bloqueio operado pelos grandes conglomerados de mídia e seu “discurso único”. 

Quantos silêncios poderíamos identificar nas entrelinhas dos relatos de fatos repetidos 

ad nauseam? Sem dúvida, um bom objeto de pesquisa a ser explorado. 
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