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Resumo 
 
Este trabalho busca relacionar os fatores que envolvem a convergência de mídias, interesses 
mercadológicos em megaeventos esportivos e liberdade de expressão. Na base das reflexões 
estão os primeiros resultados da pesquisa de opinião pública e censura na atualidade, 
realizada em 2011, do Núcleo de Pesquisa em Comunicação e Censura (NPCC) da Escola 
de Comunicação e Artes (ECA - USP). A pesquisa empírica é composta de questionários e 
videoentrevistas. Estas últimas, exibidas no site da NPCC, são objeto de investigação de 
uma pesquisa de mestrado em andamento.  
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“A tendência de tudo se tornar igual a tudo”; “a tecnologia dilui tudo e dissolve a 

ideologia” – estas frases, do autor inglês Boorstin3 (1978) referem-se ao termo 

convergência. A partir da década de 1980, esta palavra passou a habitar o vocabulário do 

mundo digital e refere-se à “integração de texto, números, imagens, sons e diversos 

elementos na mídia, que foram examinados em separado nos períodos anteriores...” 

(BRIGGS, BURKE, 2006: 266). Do lançamento de satélites, passando por computadores, 

telefones pessoais à Internet, a convergência carrega, desde os últimos anos do século XX, a 

trindade: informação, educação e entretenimento (IDEM, 2006). Assim, “sociedade 

informacional” (CASTELLS, 2009), “sociedade do aprendizado” (SOEJADTMOKO4) e 

“sociedade do espetáculo” (DEBORD, 1970) são faces dos novos tempos em que as linhas 

divisórias entre informação, educação e entretenimento estão “mais embaçadas do que 

anteriormente”. (BRIGGS, BURKE, 2006: 306). 

Néstor García Canclini (2008), por sua vez, elege a palavra “assombro” – diante do 

que se apresenta hoje em termos de “diversidade do mundo presente na própria sociedade e 

daquilo que está distante ou é ignorado e que a conectividade aproxima” (CANCLINI, 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Mídias e Liberdade de Expressão do XXXV Congresso Brasileiro de 
Ciências da Comunicação. 
2 Mestranda em Ciências da Comunicação, pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Comunicação e Censura – ECA-USP. 
Email:deniseg@usp.br 
3 The Republic of Technology, 1978 apud BRIGSS; BURKE, 2006.  
4 Cientista social indonésio, diplomata, reitor da Universidade das Nações Unidas (1980). A expressão “sociedade do 
aprendizado” seria posteriormente usada no título de um estudo oficial produzido pela Comunidade Europeia em 1995. 
(BRIGGS, BURKE, 2006: 307).  
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2008:16). O que se tem, no âmbito da produção simbólica, é um contexto híbrido. No plano 

econômico, há fusões entre empresas dedicadas à produção de livros, mensagens 

audiovisuais e eletrônicas. Para Canclini, o ponto central de observação é como nos 

relacionamos, seja como leitores, espectadores ou internautas, com o patrimônio (como os 

museus), com as marcas e até mesmo com o nosso corpo. Trata-se de pensar, sem fronteiras 

rígidas, os “empréstimos e negociações entre várias línguas, entre línguas e imagens”, pois 

“não captamos os significados se não observamos as peripécias das palavras, o modo como 

deslizam pelas ações daqueles que leem, são espectadores e navegam no ciberespaço” 

(CANCLINI, 2008:13).  

Embaçado, híbrido, difuso e cambiante – qualificações possíveis para um cenário 

em que: 

...as noções de espaço e tempo, fundamentais para todas as ciências 
sociais, estão sendo revolucionadas pelos desenvolvimentos científicos e 
tecnológicos incorporados e dinamizados pelos movimentos da sociedade 
global. As realidades e os imaginários lançam-se em outros horizontes, 
mais amplos (....) . As redes de articulações e as alianças estratégicas de 
empresas, corporações, conglomerados, fundações, centros e institutos de 
pesquisas, universidades, igrejas, partidos, sindicatos, governos, meios de 
comunicação impressa e eletrônica, tudo isso constitui e desenvolve 
tecidos que agilizam relações, processos e estruturas, espaços e tempos, 
geografias e histórias. (IANNI, 1994: 105) 
 

Não sem razão, pesquisadores das ciências sociais e humanas se indagam sobre o 

pensar e, principalmente, sobre o fazer científico. Para Santos (2002), nunca houve tantos 

cientistas-filósofos como atualmente – “desejamos complementarmos o conhecimento das 

coisas com o conhecimento do conhecimento das coisas – isto é, com o conhecimento de 

nós próprios” (SANTOS 2002: 06). Assim, questões que antes eram deixadas aos 

sociólogos como a análise das condições sociais, dos contextos culturais e dos modelos 

organizacionais de investigação científica – passaram a ocupar um lugar de relevo na 

reflexão epistemológica. 

Em discussões recentes sobre a pesquisa empírica em comunicação5, pesquisadores 

reforçam a necessidade de enfrentamento, crítico e reflexivo, da pesquisa em processo. 

Colocando em extremos: por um lado, deve-se evitar a descrição ingênua e, por outro, o 

“teoriscismo” estanque, infértil. Gómez Orozco (2010) aponta a abdução6 – sugestão de 

                                                 
5 BRAGA, J. L.; LOPES, Maria Immacolata V.; MARTINO, L.C. Pesquisa empírica em comunicação. Livro Compós 
2010.  
6 O autor sinaliza a proposta de Charles S. Pierce (1839-1914) – Diferente da Indução, em que se parte de casos 
específicos para leis gerais ou da Inferência Dedutiva: parte-se de uma regra geral para casos observáveis; a lógica 
Abdutiva escapa a esta dualidade. Ao invés de partir de regularidades, a Abdução indaga o que deveria ter ocorrido, ou 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 3

hipóteses e fabricação de uma teoria a partir de indícios – como a mais apropriada aos 

pesquisadores da América Latina.  

Um continente donde muy poco del poder es observable, por la endeble 
democracia existente, por la falta de transparência de los processos 
políticos y de muchos de los económicos y por las alianzas no siempre 
evidentes entre poderes fácticos, como lo son los mediáticos y los poderes 
otros, tradicionalmente estabelecidos; políticos, económicos e militares. 
(OROZCO, 2010: 23). 
 

 

Liberdade de Interesses 

Adentrando no tema deste congresso7, é sabido que na programação de esportes 

existem interesses econômicos e empresariais. Publicações recentes8, sobre a organização 

da Copa do Mundo e Olimpíadas no Brasil, relatam como é raro encontrar, na imprensa 

tradicional, discussões sobre violações aos direitos humanos e sociais provocadas pela 

organização destes eventos. Entre elas, estão as denúncias de condições precárias dos 

trabalhadores que realizam obras em caráter de urgência9 e remoções sumárias de 

comunidades dos locais em transformação. Há evidências de que A FIFA10, o COI11, e seus 

parceiros – marcas esportivas, grupos de comunicação, e governos – ao direcionar a Copa 

para países afastados do epicentro da crise mundial12, tornam o evento uma grande arena de 

negócios para empresas estrangeiras e nacionais potencializarem seus lucros.  

Neste sentido, Luís Brasilino, Thiago Hoshino e Leandro Gorsdorf (2011) chamam 

a atenção para as legislações de “exceção”. Trata-se da criação de Medidas Provisórias 

(MPV), novos órgãos do Estado como tribunais especiais13 com vistas a garantir os 

interesses comerciais dos patrocinadores e organizadores dos megaeventos esportivos. A 

Lei Geral da Copa14, por exemplo, reúne uma série de exigências como proteção de 

propriedade industrial, direitos de imagem, som e radiodifusão; exclusividade para divulgar 

                                                                                                                                                     
seja, qual deveria ter sido o caso, dadas certas manifestações ou indícios (referentes). O que se produz, com esta lógica, é 
uma hipótese; por consequência, uma teoria. (OROZCO, 2010). 
7 Esportes na Idade Mídia: diversão, educação, informação. 
8 Megaeventos e Violações de Direitos Humanos no Brasil. ARTICULAÇÃO NACIONAL DOS COMITÊS 
POPULARES DA COPA. 2ª Edição. Disponível em <http://www.portalpopulardacopa.org.br/index.php >  Acesso em 17 
jun. 2012. 124 p. 
9 Em um ambiente dominado por terceirizações e quarteirizações de serviços, há pouco respeito às leis trabalhistas. Na 
Ásia, após investigações, vieram à tona inúmeros casos de utilização de mão de obra escrava e infantil na indústria têxtil e 
de materiais esportivos. ( SZERMETA, 2011) 
10 Abreviação de Fédération Internationale de Football Association. 
11 Abreviação de Comitê Olímpico Internacional. 
12 Brasil 2014, Rússia 2018 e Catar 2022.  
13 Foi criada a Secretaria Extraordinária de Segurança de Grandes Eventos no âmbito do Ministério da Justiça. 
(BRASILINO, 2011). Ver também: http://www.copa2014.gov.br/pt-br/tags/secretaria-extraordinaria-de-seguranca-para-
grandes-eventos. Acesso em 19 jun. 2012. 
14 Lei n. 2.330/2011. 
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marcas, vendas e preços de ingressos e até mesmo proibição de qualquer tipo de venda de 

mercadoria no perímetro dos estádios. Em resumo, estes eventos têm o apoio da União – via 

financiamento (e endividamento público) – em troca de promessas de retorno turístico. Em 

contrapartida, há impactos urbanos, econômicos e sociais; violações da Legislação, que não 

são devidamente esclarecidos à sociedade. Movimentos Sociais, Comitês Populares e 

Campanhas coordenadas por federações sindicais têm atuado em denúncias, produção de 

contrainformação e resistências15. 

Retomando o contexto de convergência das mídias e o modo como nos 

relacionamos com elas – leitores, espectadores ou internautas; no plano da participação 

política, coloca-se em xeque o pensamento de que a difusão das novas mídias e a internet 

promoveria uma “nova política”. Existe, na atualidade, uma narrativa emergente de que 

todos (ou quase), em escala mundial, têm a possibilidade de interagir on line. O 

empoderamento dos cidadãos seria o efeito natural (MANSELL, 2009) das relações nas 

redes, afinal: 

Os cidadãos podem participar de debates públicos descentralizados no 
papel de novos produtores de mídia, seja como blogueiros, produtores de 
mensagens curtas de texto ou de email. (...) Neste modelo ideal, espera-se 
que a democracia direta ou modelos aprimorados de democracia 
representativa ganhem destaque com base na e-democracia e nos e-service 
governamentais. (Mansell, 2009: 103).  
 

No entanto, é preciso ter cautela antes de relacionar, de forma simplista, o advento 

de uma nova geração tecnológica e suas consequências na sociedade, pois “onde a 

tecnologia faz a mediação das relações humanas é provável que haja um desvio dos 

benefícios na direção daqueles que não estão no centro do poder econômico e político” 

(MANSELL, 2009: 106). 

Em vista deste cenário, justifica-se a pertinência de um grupo de pesquisa que trate 

de comunicação, mídias e liberdade de expressão; e a necessidade, por parte do Núcleo de 

Pesquisa em Comunicação e Censura, de construir uma pesquisa que torne público o debate 

sobre os mecanismos de cerceamento à liberdade de expressão.  

 

 

 

 

                                                 
15 Entre os movimentos estão: Associação Nacional de Torcedores, Articulação Nacional dos Comitês 
Populares da Copa.  
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Opinião Pública e Censura na Atualidade 

Segundo Relatório16 recente das pesquisas do NPCC, a censura já não atua de 

acordo com o modelo burocrático e estatal instituído na Modernidade, do qual o Arquivo 

Miroel Silveira (AMS)17 é exemplo. Após duas guerras mundiais e finda a Guerra Fria, 

governos neoliberais se estabeleceram pelo mundo, derrubando toda sorte de recursos e 

instâncias estatais destinadas ao exercício do autoritarismo. Há, portanto, por trás das 

diferenças referentes às novas configurações do Estado, do desenvolvimento dos meios de 

comunicação e da sociedade de massas, tendências seculares que se adaptam às novas 

relações que caracterizam a atualidade.  

O Arquivo Miroel Silveira (AMS) é testemunha de como o teatro brasileiro sofreu 

pela ação cada vez mais rigorosa da censura no século XX. Nas pesquisas do NPCC, 

verificou-se que a censura tem se processado a partir de certa adesão de grupos 

institucionalizados da sociedade que se colocam a favor dos processos censórios, a partir de 

justificativas éticas, religiosas, estéticas e políticas. Hoje, os processos da censura são 

plurais, difusos, indiretos e internacionais, mais adequados a um capitalismo neoliberal, 

informacional e globalizado. (COSTA, 2011).  

Tendo por objetivo trazer a discussão da censura para o âmbito da educação, do 

esclarecimento e da cidadania, e mesmo planejar as atividades futuras do NPCC, iniciou-se 

uma pesquisa de opinião pública. Adota-se, como opinião pública, não a que se presta a 

sondagens políticas e eleitorais, para descobrir tendências majoritárias e unanimidades ou 

prever um determinado tipo de comportamento expresso em afirmações discursivas. Ou 

ainda, a opinião pública tomada como uma somatória de posições individuais, ou de uma 

ação coletiva orquestrada pelo poder instituído (estatal ou midiático). Leva-se em 

consideração a definição de Pierre Bourdieu, como opinião pública sendo:  

(...) alguma coisa que pode ser formulada num discurso com certa 
pretensão à coerência e que representa aquilo que se sabe sobre um 
assunto, envolvido por um sistema de valores interiorizado desde a 
infância e que se refere a um ethos ligado, por sua vez, a um tipo de 
demanda social. (BOURDIEU, 197418 apud COSTA, 2011).  
 
 

                                                 
16 COSTA, Cristina. Opinião Pública sobre Censura. Núcleo de Pesquisa em Comunicação e Censura. 
Relatório apresentado à FAPESP. 2011, 26p. 
17 O acervo é composto de cerca de 6200 processos de censura prévia, que abrangem o período de 1930 a 1970, ano em 
que a censura aos espetáculos passou a ser centralizada em Brasília. O nome do arquivo é uma homenagem ao diretor 
teatral, teatrólogo, tradutor, ensaísta e professor (ECA/USP) Miroel Silveira.  Foi Miroel quem resgatou os documentos do 
arquivo da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.  
18 BOURDIEU, Pierre. A opinião pública não existe. Comunicação feita em Noroit (Arras) em janeiro de 1972 e publicada 
em Les Temps Modernes, janeiro de 1973, p. 318. 
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E a do sociólogo Norbert Elias:  

(...) a opinião pública não é apenas uma sintonia de opiniões de muitos 
seres humanos sobre uma questão do dia, particular e determinada, mas 
algo compreendido em contínua formação, um processo vivo que oscila 
em movimentos pendulares e que, no decorrer desse balanço, influencia as 
decisões que são tomadas em nome da nação. (ELIAS, 200619 apud 
COSTA 2011). 
 

Postas estas definições, a intenção da pesquisa é entender quais são os valores que 

circundam as informações, as experiências e os sentimentos dos cidadãos em relação à 

censura. Para isso, desenvolveu-se uma metodologia de pesquisa composta de dois 

instrumentos: videoentrevistas e investigação por meio de questionário. Este, constituído de 

perguntas abertas e fechadas, complementa as informações obtidas por meio das 

videoentrevistas.  

 

A Incorporação do Audiovisual na Pesquisa Empírica 

Dada à necessidade de tornar público tanto o Arquivo Miroel Silveira quanto suas 

pesquisas, o NPCC elegeu uma plataforma na web, por meio de um site20, como veículo 

central de divulgação dos documentos sobre a censura e viabilização de um espaço, via 

cadastramento, para discussão e trabalhos colaborativos em rede.  

 
Figura 1 - Página da Rede Colaborativa. (Fonte: http://npcc.vitis.uspnet.usp.br/?q=rede_colaborativa) 

A opção pela linguagem audiovisual: entrevistas filmadas (videoentrevistas) com 

opiniões sobre censura fez-se por uma exigência do meio – a veiculação de vídeos é mais 

propícia à comunicação com internautas.  

                                                 
19 ELIAS, Norbert. Escritos e ensaios – estado, processo e opinião pública. Rio de Janeiro: Zahar, 2006, p. 
119. 
20 http://www.eca.usp.br/nucleos/npcc/ 
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Figura 2 - Página das vídeoentrevistas. (Fonte: http://npcc.vitis.uspnet.usp.br/?q=videoentrevista/listagem) 

Se, por um lado, incorporar a produção audiovisual na pesquisa empírica traz novas 

possibilidades de abordagem, leituras, discussão e análise; por outro, desperta a necessidade 

de avaliar o grau de credibilidade e confiança em uma pesquisa com esta linguagem. As 

videoentrevistas não se assumem como entrevistas jornalísticas, mas são realizadas para a 

publicação on-line, também não se constituem como um documentário, mas incorporam, 

deste, alguns recursos.  

Após levantamento bibliográfico de teorias sobre produção audiovisual em 

processos de pesquisa empírica no âmbito científico, podem-se listar algumas 

considerações. O projeto de vídeoentrevistas integra-se a um amplo panorama de pesquisas 

empíricas e qualitativas – de característica transdisciplinar, em que se mesclam disciplinas 

das ciências sociais e múltiplas metodologias.  

Para vários autores (COSTA, 2010; HIKIJI, 2009, BANKS, 2009; NICHOLS, 

2010), a exploração via imagens, sobretudo com registo e difusão audiovisual, deve ser uma 

escolha responsável e refletida. Tal responsabilidade, assumida pelo pesquisador, está em 

consonância do que é, para Santos (2002), mais uma evidência do paradigma emergente nas 

ciências sociais. Admite-se plenamente uma pesquisa auto-referenciada em que a relação 

com o outro é um conhecimento compreensivo e íntimo que não nos separa, mas nos une 

pessoalmente ao que estudamos. Tendo como mediação o uso do audiovisual, esta postura 

metodológica será pensada por várias disciplinas– entre elas, a Antropologia. 

Ao traçar uma retrospectiva sobre a Antropologia Visual, Ribeiro (2005) destaca o 

quanto a incorporação de novas práticas na investigação constitui um desafio tanto às 

instituições universitárias quanto aos estudantes/pesquisadores. A começar pelo horizonte 
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de possibilidades, o amplo campo interdisciplinar entre as ciências sociais e as artes, as 

tecnologias e a Comunicação. Nestes intercâmbios, os processos de produção (escrita, 

audiovisual, multimídia, hipermídia) podem ser simultâneos ou complementares. Se, no 

início, a Antropologia enriqueceu coleções de museus, laboratórios e exposições21, hoje, sua 

pertinência envolve, a despeito de uma série de questões22, o armazenamento e a 

organização de uma grande quantidade de informações, provenientes de uma multiplicidade 

de meios e, ao mesmo, tempo, estes dados podem ser facilmente acessados e utilizados. 

Angelis (2011) e Ribeiro (2004) enumeram autores e experiências que exploram 

suportes como CD-ROM e adotam a chamada hipermídia etnográfica. Neste formato, a 

tradicional etnografia expande para a combinação de palavras, vídeos, fotografias, áudio, 

sem ter que optar por um ou por outro, permitindo experimentar hiper-textualmente a 

leitura-visão-audição de uma experiência. Ampliam-se a “estrutura narrativa, a 

intersubjetividade, a plurivocalidade, as linearidades e a utilização pedagógica” (RIBEIRO, 

2005:631). E ainda: 

As tecnologias digitais e a hipermídia tornam possível apresentar todo o 
percurso de um investigador, articular o processo desenvolvido ao longo 
de décadas e conduzir a reescritas contínuas: a historicidade de uma 
comunidade, de um povo, de uma instituição e a possibilidade de uma 
infinidade de processos criativos e de interligações e de reflexão acerca 
desses processos. (RIBEIRO, 2005: 632) 
 

Sarah Pink (200623 apud Marina Angelis, 2011) indica as bases do salto da 

antropologia visual para uma antropologia multimedial. A Internet tem motivado 

pesquisadores de todo mundo a pensar métodos e técnicas etnográficas móveis, multi-

situadas, que atravessem espaços junto aos próprios informantes e que reconfiguram o 

campo e o próprio sujeito de investigação. As biografias multimediais combinam palavras, 

imagens, sons e texturas na experiência etnográfica. Por meio da relação do visual com os 

outros sentidos, tenta-se compreender como se constroem cotidianamente as experiências e 

identidades; como se representam e como podemos comunicar transculturalmente estes 

saberes e conhecimentos. (MACDOUGALL, 199824 apud ANGELIS, 2011). É uma 

                                                 
21 Referimo-nos, neste caso, à Antropologia Física na França (Século XIX). 
22  Estas questões envolvem críticas voltadas à autoridade etnográfica, exercida na relação: observador versus observado; 
na tradução cultural, entre outras. Clifford Geertz (A interpretação das Culturas, 1973), argumenta que o conceito de 
cultura é essencialmente semiótico. Assume-se a cultura e sua análise não como uma ciência experimental em busca de 
leis, mas como uma ciência interpretativa à procura do significado. Sendo assim, o trabalho do antropólogo, sua escrita, 
bem como a leitura de seu trabalho são instâncias de interpretação. 
23 The future of visual anthropology: engagin the senses, Routledge: London, 2006. 
24 Transcultural Cinema. Princeton, New Jersey. Princeton University Press, 1998. 
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comunicação, enfim, que possibilita a compreensão a partir de uma experiência estética 

dialogada:  

(...) a vivência como jogo que se apresenta como manifestação de 
conceitos e posições teóricas, e se expressa a partir da criação de 
associações entre as ações dos agentes produtores de linguagem e os 
interesses do conjunto da comunidade científica (...) investigar um tema, 
desde o início, em suas inter-relações híbridas (entre as matrizes visual, 
sonoro, verbal), bem como produzir ambientes híbridos a partir desta 
investigação, indica a possibilidade de exploração de universos sígnicos 
que provavelmente não seriam abordados se ficássemos somente no 
desenvolvimento verbal formalizado da escrita científica. (BAIRON, 
2004: 130-131). 

 

No caso das videontrevistas do NPCC, há uma intenção clara de que material 

publicado possa vir a reforçar o debate público sobre a censura às artes e aos meios de 

comunicação na atualidade. Para isso, admiti-se, no percurso metodológico, um projeto em 

parceria com os depoentes, conscientes do produto final (divulgação na web) em uma 

pesquisa que é, de antemão, colaborativa – NICHOLS (2010) e BANKS (2009).  

 

Opinião Pública sobre censura na cidade de São Paulo - Primeiras Análises.  

Com o objetivo de aferir a eficiência do questionário elaborado para a pesquisa de 

opinião pública foi realizado um pré-teste25: A terceira parte do questionário foi elaborada 

com trechos extraídos das videoentrevistas. São frases baseadas em valores político-

ideológicos que, espontaneamente, surgiram nas diferentes falas. Embora em alto grau de 

ambiguidade e subjetividade, as frases levantam questões importantes que permitem avaliar 

as atitudes frente ao Estado, ao próprio pesquisado, à sociedade. O pesquisado deve 

posicionar-se, “concordando”, “concordando parcialmente” ou “discordando do teor” 

dessas declarações dos videoentrevistados. Seguem algumas destas frases: 

 

“É aceitável até certo ponto a censura, porque existem assuntos que não devem ser 

discutidos com pessoas de determinada idade - seria esse o limite de censura.” 

 

“Eu acredito que sem liberdade de expressão não há história, não há questionamentos, não 

há avanços, não há sonhos, não transformamos a realidade.” 

                                                 
25 Bolsistas e estagiários do NPCC aplicaram-no na Universidade de São Paulo e nas redondezas de onde 
moram . O Pré-teste foi realizado no 2º semestre de 2011 com uma amostra constituída por 50 pessoas que, se 
bem não estatisticamente representativa da distribuição demográfica da população em geral, é bastante 
diversificada em relação a características como sexo, idade, profissão.  
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“Hoje você vai assistir um programa de televisão e só tem porcaria, se você quiser assistir 

um programa educativo, engraçado, ou uma novela bonita, ou um tema histórico, não achamos. A 

censura pode melhorar esse panorama”. 

 

“Embora a gente tenha uma constituição que diga que a liberdade de expressão é total, há 

ainda muito entrave jurídico no sentido de favorecer algumas formas de liberdade de expressão”. 

 

“Há necessidade de um controle de qualidade sem que isso resulte em censura (...) o que 

me parece é que a televisão brasileira que já foi de primeira linha vem caindo a olhos vistos, 

abandonando o que é mais cultural para dar lugar ao que é mais vulgar. A censura ajuda a manter 

o nível.” 

 

“Em relação ao Estado eu sou de opinião de que ele censura de uma forma que não parece 

censura.” 

 

A análise dos primeiros questionários evidenciou aspectos muito interessantes 

acerca da opinião pública sobre a censura. Segundo COSTA (2011), houve um 

deslocamento do eixo em torno do qual se travavam as discussões sobre a censura – não é 

mais o Estado o responsável pela existência ou não da censura, mas o campo das 

comunicações.  

Vistos como vítimas ou algozes, os meios de comunicação são os 
responsáveis pelos excessos que o público quer conter e pela indesejada 
baixa qualidade de certas produções, mas também são eles que defendem 
a liberdade de expressão. É a mídia também a principal fonte das 
informações a que o público tem acesso sobre a censura, promovida pelo 
Estado, pelas empresas, pelas instituições. (COSTA, 2011: 24) 
 

Assim, pode-se dizer, com base na pesquisa realizada, que a censura não é mais uma 

questão de Estado, mas de comunicações, assumindo o Estado, assim como os advogados e 

as demais instituições da sociedade, um papel coadjuvante. Há, ainda, o reconhecimento da 

persistência da censura e as explicações justificam o não respeito à liberdade de expressão. 

Os pesquisados reconhecem que há jogo de interesses, hierarquia, poder, autoridade e 

possibilidade de manipulação, envolvidos na defesa desse direito. (COSTA, 2011). 
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Considerações Finais 

Espera-se que o site do NPCC se confirme como espaço de discussão, de debate 

sobre a censura, onde além de discutir ambiguidades, paradoxos, valores e opiniões, possam 

os visitantes obter informações sobre aquilo que, como grupo de pesquisa, é possível 

apreender sobre as consequências perniciosas da censura para o desenvolvimento das artes, 

da comunicação e da participação democrática dos cidadãos na vida política do país.  

Se, possivelmente, a convergência de mídias e gêneros “dilui”, “dissolve” a tudo, as 

ferramentas de investigação tradicionais mostram-se limitadoras. Como diz Santos em “Um 

discurso sobre as Ciências”: 

O conhecimento pós-moderno, sendo total, não é determinístico, sendo 
local, não é descritivista. É um conhecimento sobre as condições de 
possibilidade. As condições de possibilidade da acção humana projetada 
no mundo a partir de um espaço-tempo local. Um conhecimento deste tipo 
é relativamente imetódico, constitui-se a partir de uma pluralidade 
metodológica. Cada método é uma linguagem e a realidade responde na 
língua em que é perguntada. (SANTOS 2002: 48).  
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