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Resumo 

O presente estudo objetiva analisar o discurso presente na mídia brasileira e a utilização 
premeditada da temática censura, tendo como ponto de partida os relatórios da plataforma 
Google Transparency relatando os pedidos de remoção de conteúdos das plataformas 
Google. A publicação de uma matéria no site do jornal O Estado de São Paulo serviu como 
referência para tal análise, constatando-se que a temática censura é utilizada como um 
“contra-ataque” a instituições públicas. Considerando ainda este exemplo, o trabalho aborda 
também o papel da participação popular no atual panorama comunicacional, atuando 
ativamente e criticamente sobre os meios de comunicação e seus posicionamentos, na 
chamada internet 2.0. 
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1. Introdução 

 

A Google é uma empresa multinacional que oferece serviços relacionados ao espaço 

virtual da rede mundial de computadores, como ferramentas de buscas, redes sociais e 

navegadores. Fundada em 1988 pelo estadunidense Lawrence Edward Page e pelo russo 

Sergey Mihailovich Brin, possuía como único e principal produto seu motor de buscas, que 

permite procurar por conteúdos e realizar pesquisar em toda a web.  

A empresa cresceu rapidamente, de modo que hoje desenvolve diversos produtos e 

aplicativos, tais quais as redes sociais Orkut e Google Buzz, o software de e-mail Gmail, o 

navegador para internet Google Chrome, além do programa de edição de imagens Picasa, 
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do sistema operacional para dispositivos móveis Android e aplicativos para celulares e 

tablets. A Google também comprou o YouTube, popular site de compartilhamento de 

vídeos, e também possui o Google Vídeos, outra ferramenta online para vídeos que desfruta 

de menor evidência junto aos usuários. 

 A empresa Google reflete a proeminência de uma “era da informação”, na qual o 

desenvolvimento tecnológico é determinante para surgimento de novos modos de interação 

social. A crescente preocupação com questões concernentes ao ambiente virtual, tais quais a 

ideologia hacker, a censura na internet, o direito autoral e as fronteiras da liberdade de 

expressão, suscitam extensos debates e se configuram como elementos fundamentais para 

uma atual compreensão da sociedade em rede. 

 A informação tornou-se crucial no mundo contemporâneo, isso faz com que, cada 

vez mais, a problemática da informação livre assuma importância e posição central em 

muitos dos conflitos do início do século XXI. A divulgação de documentos governamentais 

a respeito de questões emblemáticas, tidos como confidenciais, por meio do site WikiLeaks, 

e a censura ao Google por diversos governos e/ou empresas, são alguns dos mais relevantes.  

 Este trabalho tem como proposta investigar o caso da censura à empresa Google, 

analisando detidamente os dados sobre restrições no Brasil, e sobre a utilização do termo 

censura na imprensa brasileira, buscando, assim, lançar novos olhares sobre mídia, 

liberdade vigiada, engajamento ideológico e censura. 

 
2. A censura ao Google 

 
Em todos os países onde há a legalidade da chamada “liberdade de expressão” 

circulou nos últimos anos as ações restritivas à empresa Google em estados não 

democráticos como a China. A Google é uma gigante da área de tecnologias da 

comunicação cuja face principal é o site de buscas que leva o mesmo nome que a empresa, 

e está presente na maioria dos países. Nos últimos anos, relatórios da Google demonstram 

que o Brasil lidera a lista de países que mais restringem conteúdos nas plataformas da 

empresa.  

No dia 16 de fevereiro de 2011, a página online do jornal paulista Estadão publicou 

uma matéria intitulada: “Brasil tem maior número de pedidos de remoção do Google”. O 

lead já fornecia um panorama da situação, demonstrando o número demasiadamente grande 

de restrições ao Google no Brasil em comparação com outros países: 
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SÃO PAULO - Só na primeira metade do ano passado, o Google 

recebeu 398 pedidos de retirada de material divulgado em seus servidores 
páginas. Não se trata, necessariamente, de material jornalístico: muitos se 
referem a conteúdos abusivos ou ilegais. Nenhum outro país no mundo teve 
tantos pedidos no mesmo período. O número é o dobro do segundo da lista, 
que foi a Líbia. Dos 398 pedidos, 270 foram atendidos, sendo 177 por 
ordem judicial. (ESTADÃO, 16/02/2011) 

 
 

A Google dispõe de uma ferramenta que permite a verificação das ações restritivas 

ao site por todo o mundo. Trata-se de um mapa interativo denominado Google 

Transparency onde a empresa deposita dados que demonstram os pedidos de remoção e 

bloqueio de conteúdo por parte dos governos. A ferramenta permite a visualização de dados 

a partir de diferentes perspectivas, como por exemplo, por períodos. 

Por meio da ferramenta, por exemplo, é possível identificar que o Brasil é campeão 

mundial em número de pedidos de remoção de conteúdos, que a Google teve um pico de 

pedidos de remoção e bloqueio de conteúdos no Irã durante o período eleitoral naquele país 

no ano de 2010, que na Alemanha há bloqueio de conteúdos com alusão neo-nazista e que 

na Turquia muitos vídeos do canal de vídeos Youtube, que é plataforma Google, são 

bloqueados. 

Na página inicial da ferramenta há uma descrição a respeito da situação de cada país 

no que se refere aos dados depositados pela Google no período entre julho e dezembro de 

2010. Abaixo, algumas delas (em tradução): 

 

Argentina - O número de pedidos de remoção de conteúdo que 
recebemos sofreu aumento de 83% em relação ao período 
anterior (janeiro a junho de 2010) 

Brasil - Durante o período eleitoral no país houve grande número 
de ordens judiciais emitidos por tribunais eleitorais ordenando a 
remoção de conteúdos relacionados a campanhas políticas. Além 

disso, um tribunal ordenou a remoção de mais de 11.500 fotos do Picasa. O 
processo alegava que as fotos continham imagens de páginas de livros com 
direitos autorais. 

China - Durante o período de operação do google.cn, seus 
resultados de busca estavam sujeitos à censura, cumprindo as 
solicitações de órgãos do governo responsáveis pela 

regulamentação da Internet. As autoridades chinesas consideram e exigem 
tratamento aos dados de censura como segredo de Estado, por isso não 
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podemos divulgar nenhuma informação sobre pedidos de remoção de 
conteúdo nos períodos anteriores. 

- Tal como foi anunciado em junho de 2010, os usuários que visitam a 
página de destino no google.cn, agora verá um link para google.com.hk, 
(nosso site de Hong Kong), onde os usuários podem realizar pesquisa na 
web ou continuar a usar serviços no google.cn como ouvir músicas e 
traduzir textos, o que podemos fornecer localmente sem filtragem. Assim, 
começando com o período julho-dezembro de 2010, divulgamos o número 
de pedidos de remoção de conteúdo que recebemos do governo chinês 
(durante esse período de relatório, não recebemos pedidos). 

India – Recebemos de agências solicitações não baseadas na 
legislação para remover um blog e vídeos no YouTube com 
críticas a Ministros, à Presidente e a altos funcionários de 

diferentes estados. Não cumprimos estas solicitações. 

- O número de pedidos de remoção de conteúdo que recebemos aumentaram 
123% em relação ao período anterior. 

Itália - Recebemos um pedido da Central de Polícia na Itália 
para a remoção de um vídeo do YouTube que criticou o 
primeiro-ministro Silvio Berlusconi e simulou seu assassinato 

com uma arma no final do vídeo. Removemos o vídeo por violar Diretrizes 
da Comunidade YouTube. 

- O número de solicitações de dados de usuários que receberam um aumento 
de 29% em relação ao período anterior. 

Reino Unido – O Ministério do Reino Unido de Mercado e 
Comércio solicitou a remoção de anúncios fraudulentos ligados 
a fraudes. Cumprimos o pedido e removemos 93.360 itens no 

total. 

Estados Unidos - Seis ordens judiciais resultaram na remoção 
de 1.110 itens dos Grupos Google relativa a um caso de 
difamação contínua contra um homem e sua família. 

(GOOGLE TRANSPARENCY, 2011) 

 

As descrições presentes na página inicial, se clicadas, levam a uma página exclusiva 

para cada país, onde constam os dados e estatísticas referentes às ações censoras do Google 

nos respectivos países e opções para a visualisação dos dados nos diferentes períodos 

analisados. Abaixo os dados presentes na página destinada ao Brasil. 

No período entre julho e dezembro de 2010, foram realizados 263 pedidos de 

remoção de conteúdos no Brasil, que contemplaram um total de 12363 itens, sendo que 
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foram cumpridas 76% deste total de solicitações. Abaixo dos dados há o seguinte 

esclarecimento: “O número de pedidos do governo para a remoção de conteúdo no Brasil é 

alto em relação a outros países, em parte, por causa da popularidade do nosso site de rede 

social, Orkut, no país.”  Abaixo, um quadro detalhado com os pedidos de remoção de 

conteúdo atendidos pelo Google, com as respectivas razões e as páginas visadas pela ação. 

O quadro foi extraído (e traduzido) do site Google Transparency. 

 

 

RAZÃO ORDENS JUDICIAIS EXECUTIVO/ POLÍCIA/ ETC 

 

 
Quadro 1 – Dados do Google Transparency 
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A partir da análise dos dados é possível perceber que das 263 solicitações de 

remoção de conteúdo das páginas Google atendidas, 161, ou seja, 61,2% dos casos, exigiam 

a remoção de conteúdo pelo seu caráter difamatório, representando o site de 

relacionamentos Orkut porcentagem esmagadora deste total. 

Há na página outro dado que também chama a atenção, Os números referentes aos 

pedidos do governo para a divulgação de dados de usuários de contas do Google ou 

serviços. As solicitações alcançaram o número de 1,804, tendo o Google cumprido a mesma 

porcentagem de divulgação que a de remoção de conteúdos, 76%. Há, referente a estas 

solicitações, um outro esclarecimento da empresa: 

 

Observações sobre as solicitações de dados de usuário 
 

O número de solicitações de informações da conta de usuários que 
recebemos para fins de investigações criminais aumenta ano após ano. O 
aumento não é surpreendente, pois a cada ano oferecemos mais produtos e 
serviços, e temos um número maior de usuários.  
 

As estatísticas aqui refletem o número de pedidos de informações 
em aplicação da lei que recebemos no Google e YouTube para o período de 
Julho-Dezembro de 2010 em diante. Não incluimos as solicitações que 
foram dirigidas erradamente à empresa Google. Analisamos cada pedido 
para certificarmo-nos se estão em conformidade com a lei, pois podemos 
recusar a divulgar informação ou tentar diminuir a solicitação em alguns 
casos. 

 
Esperamos que esta ferramenta auxilie apropriadamente nas 

investigações dos orgãos competentes do governo pedidos que procuram-
nos para obter dados de usuários ao redor do globo. (GOOGLE 
TRANSPARENCY, 2011) 

 

3. A “censura” na imprensa 

Após a divulgação deste pelatório pela Google, em fevereiro de 2011, seguiu-se as 

notícias veiculadas na mídia brasileira dando conta da problemática envolvendo a Google e 

o governo do Brasil. As noticias evidenciaram o fato de que a censura ao Google foram 

consideravelmente superiores no país em relação a outros países, apontando, inclusive que 

os casos de censura ao site de buscas se agravaram nos últimos meses da corrida eleitoral de 

2010.  A versão online do jornal Estadão publicou uma matéria sobre o relatório divulgado 
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dando enfoque impreciso ao problema. A notícia, hoje corrigida, afirmava categoricamente 

que o conteúdo censurado no Google era de cunho jornalístico.  

Por se tratar de um jornal de grande expressão e influência nacional, outros 

cinqüenta e nove veículos publicaram a notícia com a mesma angulação que o jornal O 

Estado de São Paulo, dentre eles os portais G1, UOL, Zero Hora, O Estado de Minas, R7 

e Paraná Online. Não é prática comum nos jornais de grande porte, como o Estadão, 

disponibilizar link que conduza o leitor à fonte original da informação, neste caso o portal 

Google Transparency. Desta forma, a informação pode ser explorada de forma que 

beneficie os interesses do veiculo de comunicação e proporcione interpretações 

tendenciosas e distorcidas. Abaixo, uma postagem do jornal na rede de microblogs 

“Twitter” no dia 16 de fevereiro de 2011. 

 

 

 
Imagem 1 – Postagem de perfil @estadão no Twitter 

 

 Após receber críticas referentes à incoerência da informação fez-se necessário que o 

Estadão se retratasse, publicando uma segunda versão da matéria sobre a censura ao Google 

no mundo, desta vez com menor teor de distorção dos dados, evidenciando que “grande 

parte” das notícias censuradas relaciona-se a “conteúdos abusivos ou ilegais”. Abaixo, a 

nota de esclarecimento presente na versão corrigida: 

 
 

ESCLARECIMENTO: Em versão anterior desta notícia, foi informado 
equivocadamente que os pedidos de remoção feitos ao Google se referiam a 
textos jornalísticos. Essa versão também apontava que 398 textos teriam 
sido removidos, quando na verdade foram atendidos 270 pedidos de 
remoção. ESTADÃO, 16/02/2011 

 
 

Percebe-se, portanto, que com base nos dados divulgados pelo Google 

Transparency, a censura ao Google no Brasil parece menos escandalizadora que a 

impressão que a grande mídia tenta passar. A grande quantidade de pedidos de remoção de 

conteúdos no grupo Google está relacionado, por exemplo, com a grande quantidade de 
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usuários do Orkut no país, que é o último país onde esta rede social ainda estava na 

dianteira até o início de 2012. Há no Brasil considerável esforço do Ministério Púbico e do 

Judiciário para coibir a pedofilia e a pornografia infantil, o cyberbullying e outros 

conteúdos ilegais que circulam pelas redes sócias e por toda a internet, o que resulta em um 

considerável número de “ações censoras” do Google. 

O sociólogo espanhol Manuel Castells, é uma importante referência para a discussão 

da relação entre mídia e censura, para ele, na contemporaneidade, a política se insere em 

uma dimensão midiática e dentro desta configuração dos meios e da política, bem como do 

campo da atuação individual, existem duas fortes tendências: a primeira delas refere-se ao 

jornalismo militante, no qual os veículos de comunicação assumem um posicionamento 

ideológico. É possível inclusive perceber que, além de os próprios veículos se seccionarem 

em direitistas, esquerdistas ou qualquer outra categorização política, seu público 

leitor/consumidor, também é atraído de acordo com suas ideologias: jornais conservadores 

de direita atraem eleitores conservadores de direita, jornais esquerdistas atraem um 

eleitorado esquerdista. 

A segunda tendência evidenciada por Castells é a da perda da autonomia do 

jornalista frente aos seus empregadores. Dessa forma, um jornalista precisa alinhar seu 

trabalho ao posicionamento político e ideológico da empresa na qual trabalha, sob risco de 

perder o emprego. Além de procurar preservar jornalistas coerentes com as ideologias da 

empresa, os veículos de comunicação detém organização hierarquizada, de forma que tudo 

que é produzido precisa passar pela verificação dos editores, editores-chefes e , às vezes, até 

do dono do veículo. 

 A partir da investigação sobre a censura e as práticas restritivas direcionadas à 

empresa Google, suas ferramentas de busca e compartilhamento de dados e suas redes 

sociais (Orkut), observa-se que o discurso do portal Estadão pode estar permeado pelo 

engajamento ideológico, principalmente no que se refere à matéria veiculada no dia 16 de 

fevereiro de 2011.  

 A omissão, no texto jornalístico, de informações cruciais sobre uma dada realidade e 

configuração social, política, cultural e econômica, compromete o entendimento e a 

compreensão dele. Isso resulta em significativas distorções na representação de uma ação, 

alterando significativamente seu próprio contexto e gerando as mais diversas reações por 

parte dos diferentes segmentos da sociedade. 
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 Manuel Castells evidencia a presença deste elemento em grande parte dos veículos 

de comunicação, ressaltando que o que é ocultado e omitido na mídia, o que não é 

publicado, simplesmente não existe no imaginário coletivo e na mente do público. A 

omissão de informações deliberadamente reflete posicionamentos políticos e ideológicos e 

pode influenciar tanto relações políticas de forma geral, quanto o público destes meios de 

comunicação.  

A influência mais determinante que a mídia exerce sobre a política 
não decorre do que é publicado, mas sim do que deixa de sê-lo. Do 
que é ocultado, deixado na moita. A atividade midiática baseia-se 
numa dicotomia: o que existe na mente do público é apenas o que 
existe através da mídia. A sua potência fundamental reside então na 
faculdade de ocultar, de mascarar, de condenar à inexistência 
pública. (Castells, A mídia de massas individual)  

Diferentemente do jornalismo consumado no século XX, atualmente a sociedade se 

encontra em um período de popularização da mass self communication (comunicação de 

massa individual), das tecnologias móveis e da chamada internet 2.0, os usuários da internet 

encontram-se conectados, além de a uma rede, uns aos outros. Dessa forma as informações 

circulam mais livremente e o jornalismo tradicional deixou de ser detentor do “monopólio” 

da informação. Sujeitos sociais que articulam reflexões críticas sobre a sociedade podem, 

portanto, fazendo uso das tecnologias, fiscalizar, opinar e desmentir as informações 

veiculadas na mídia, até mesmo produzindo novos conteúdos.  Para Marchand (SILVA, 

2000, p. 114) “a comunicação interativa via rede provocou transformações fundamentais no 

esquema clássico de comunicação, pois muda o estatuto do receptor por meio da 

participação-intervenção, muda a natureza da mensagem e muda o papel do emissor”. 

As críticas direcionadas ao jornal O Estado de São Paulo devido às incoerências da matéria 

publicada em seu portal de notícias são um reflexo dessa possibilidade. O jornal foi alvo de 

criticas em redes sociais, como o Twitter, e na sua página na web. A publicação, por parte 

do veículo de uma nota de esclarecimento quanto à questão, evidencia o potencial de 

intervenção dos indivíduos sobre os meios, ainda que isso tenha se realizado de maneira 

tímida. 

 As mudanças que a internet 2.0 pode causar no jornalismo não são sutis. O 

“monopólio” que os profissionais da área possuem sobre a produção e divulgação de 

noticias é invadido por uma produção “independente” que desmitifica o caráter exclusivo 

do jornalista enquanto “cão de guarda da sociedade”. Qualquer individuo pode, por 
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exemplo, publicar denúncias na rede, ou enviar um vídeo, áudio, foto, texto ou comentário a 

um veículo que abra espaço participativo. 

 Se a mídia, os veículos de comunicação e suas organizações jornalísticas são 

comumente apelidados de “quarto poder”, com a internet e as tecnologias móveis, 

entendidas enquanto fator fundamental nessa popularização do jornalismo participativo, um 

novo “poder” também se consolida.  Este “novo” poder pode ser facilmente confundido 

com o próprio direito de expressão do povo em um país democrático. A possibilidade de 

um cidadão se manifestar contra um governo na internet também pode ser verificada por 

meio de manifestações pacíficas nas ruas. O que há de diferente na utilização das redes para 

a troca de informações públicas, noticiosas e ideológicas entre cidadãos comuns e entre 

cidadãos e veículos de comunicação, é o poder catalizador que a web detém. A partir da 

internet, por exemplo, um movimento social alcança mais rapidamente um número maior 

de pessoas. 

 

4. Conclusão 

 

A censura é um assunto delicado no Brasil, especialmente após o período da 

ditadura militar. A simples veiculação da palavra censura é capaz de causar mal estar, pavor 

e repugnação nas pessoas. A imprensa brasileira, naquele tempo, foi uma das principais 

vítimas da censura dos militares, o próprio jornal O Estado de São Paulo foi frequentemente 

censurado.  Versos de Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, apareceram 655 vezes nas 

páginas do veículo, de 2 de agosto de 1973 a 3 de janeiro de 1975, para tapar o vazio aberto 

pelo lápis vermelho dos censores. 

A partir do caso das ações censoras ao Google no Brasil e o tratamento dado ao fato 

na mídia, é possível perceber que o termo censura é recuperado de forma proposital para 

evocar efeitos de caráter ideológico sob o público. Acusar um governo de censura é uma 

das melhores formas de atingi-lo e intimida-lo. Utilizando-se deste artifício, muitos veículos 

de comunicação produzem uma espécie de “contra-censura” ou uma “censura ao contrário”, 

ou seja, por meio da alegação da censura procuram atingir e restringir ações dos governos. 

Outros diversos exemplos de utilização e exploração da temática censura podem ser 

destacados. Durante mais de um ano, entre 2009 e 2011 também o jornal O Estado de São 

Paulo exibiu uma tarja preta no topo de sua página na web cronometrando os dias em que 

esteve sob censura devido a publicação de reportagens sobre a operação policial Faktor, 
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envolvendo o empresário Fernando Sarney, filho do senador e ex-presidente da república 

José Sarney. Outra publicação que recentemente superexplorou a temática censura foi a 

revista Veja. A edição do dia 11 de maio de 2012 exibiu na capa uma luz sob a constituição 

brasileira, no artigo referente à liberdade de expressão, com o título “A imprensa acende a 

luz”.  

 

 
Imagem 2 – Capa da revista Veja edição 2269 

 

 

A capa funciona como uma defesa do veículo frente à divulgação de gravações em 

que o contraventor Carlinhos Cachoeira, investigado atualmente em uma CPI no Congresso 

Nacional, sugere conteúdos a serem publicados na revista Veja com interesses políticos e 

econômicos. Tais exemplos são apenas ilustrativos, não cabe aqui a realização de análises 

sobre a consumação da censura ou não, o que se destaca é a constante utilização do termo 

censura como forma de defesa ou para pressionar o governo, a sociedade ou a justiça. 

A intenção deste artigo não é, contudo, afirmar que não há, nos dias atuais, censura 

aos meios de comunicação ou à internet, muito menos que os veículos de comunicação 

devem adquirir postura submissa perante o governo ou qualquer outra instituição, mas 

demonstrar que na atualidade até mesmo a delicada e problemática condição de censura é 

utilizada, como forma de terrorismo, especialmente por aqueles que mais sofreram com ela 

no passado, os veículos jornalísticos. 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

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