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Resumo:
O presente texto tem como objetivo apresentar resultados de pesquisa 
no âmbito do Projeto Temático A cena paulista: um estudo da produção 
cultural de São Paulo, de 1930 a 1970 a partir do Arquivo Miroel Silveira.  
Neste artigo, incluem-se algumas análises, como relação dos tipos de 
censura, além do mapeamento de parte da história da censura ao teatro 
no Brasil. Procuramos mostrar que a censura no país não é apenas 
uma prerrogativa do Estado. É um amplo processo de aliança entre o 
governo, a Igreja Católica, setores conservadores da sociedade e da 
elite obscurantista para coibir o pensamento crítico e a livre expressão 
artística. Mostra-se a dificuldade com o enfrentamento do conflito e da 
diferença, de uma convivência que não busque aplainar, escamotear, 
disfarçar ou esconder as oposições e as divergências. 
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Quando o professor Miroel Silveira trouxe para a Escola de Comunicações e 
Artes (ECA-USP) os processos de censura prévia ao teatro pertencentes à Divisão 
de Diversões Públicas do Estado de São Paulo, ele sabia o que estava fazendo. 
A censura é um tema delicado, pois se relaciona ao controle de idéias, ao uso 
autoritário do Estado. Relaciona-se ainda ao constrangimento dos artistas e ao 
desrespeito à liberdade de expressão.

Porém, é importante lembrar que censores não agem sozinhos. Entre os meca - 
nismos a seu dispor estão: o silêncio, o esquecimento, a auto-censura e a tolerância 
da sociedade, que mantém a censura na zona sombreada do passado.
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É por esse mecanismo que órgãos de censura são criados, institucionalizados, 
atuam durante certo tempo e depois, quando transformações radicais ocorrem, 
são extintos sem que se apure em profundidade os estragos provocados entre 
os artistas, meios de comunicação e público. Tal processo tanto é verdade que, 
apesar de diferentes formas de censura terem atuado durante o período colonial 
e durante a Monarquia, pouco se estudou a esse respeito e quase nada se avaliou 
em termos de perdas e danos para a produção simbólica e cultural do país.

Como resultado, na República, e especialmente na Era Vargas, novamente 
se instaura a censura constrangendo artistas e produtores culturais. Ventos 
liberalizantes sopram após a segunda guerra mundial para então, mais uma 
vez, a censura se instalar, com a Ditadura Militar, que agiria impunemente 
durante mais de vinte anos.

Assim, dizemos que quando Miroel Silveira trouxe para sua sala na Escola 
de Comunicações e Artes a documentação de censura prévia ao teatro em 
São Paulo, dava um grande passo ao possibilitar o estudo científico da ação 
censória.

E é isso que temos feito. Professores de diferentes formações e com objetivos 
diversos têm se debruçado sobre os documentos do Arquivo Miroel Silveira 
para entender o complexo mecanismo da censura – suas práticas, objetivos, 
conseqüências e justificativas.

Com o propósito de nos aprofundarmos no tema e de disponibilizar 
informações acerca da censura ao teatro em São Paulo, desenvolvemos um 
grande projeto de pesquisa que tem resultado em publicações, seminários e 
cursos de difusão.

Introdução

O Arquivo Miroel Silveira é composto por um conjunto de documentos 
reunidos pelo Serviço de Censura do Departamento de Divisão de Diversões 
Públicas do Estado de São Paulo, durante o período de 1930 a 1970. São mais 
de seis mil processos contendo a solicitação de censura por parte do produtor 
da peça, requerimentos e comprovantes exigidos dos solicitantes, o original 
da peça com eventuais cortes de palavras, trechos e até personagens, além do 
certificado de censura com as indicações dos censores. 

Desde 2002, esse arquivo vem sendo estudado através de projetos de 
pesquisa1 que visam sua organização, catalogação e análise e, atualmente, 
possibilita o desenvolvimento de um Projeto Temático intitulado A cena paulista 
– o estudo da produção cultural de São Paulo, de 1930 a 1970, a partir do Arquivo 
Miroel Silveira2. Além da coleta das informações contidas nos processos do 
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Arquivo, esse trabalho consiste em reconstituir a história do teatro paulista e 
de suas relações com o poder e a censura.

Durante todo o desenvolvimento dos trabalhos, tivemos o suporte físico e 
administrativo da Biblioteca da Escola de Comunicações e Artes, e da própria 
Universidade de São Paulo, que forneceu as bolsas de Iniciação Científica, de 
Aperfeiçoamento Técnico e de Pós-Graduação, além de apoio financeiro para 
diversas atividades de divulgação. Recentemente foi publicado pela EDUSP, 
em parceria com a FAPESP e a Imprensa Oficial do Estado de São Paulo,  
o livro Censura em Cena (Costa, 2006), com os resultados dos primeiros anos 
de pesquisa. Devemos, ainda, ressaltar que a própria FAPESP contemplou o 
projeto com bolsas adicionais a alunos ligados ao projeto.

Hoje, temos publicado na Internet uma base de dados com os nomes das 
peças, autoria e data da primeira apresentação à censura e cerca de 30% 
dos processos já estão inteiramente catalogados com todas as informações 
processuais disponíveis, inclusive os cortes e os pareceres dos censores. 

O Arquivo Miroel Silveira traz a recuperação de formas artísticas que foram 
silenciadas – cada processo apresenta indícios de uma grande luta pela liberdade 
de expressão artística – nomes dos órgãos responsáveis, datas, carimbos e 
selos, pareceres de censores, dados dos espetáculos teatrais que deveriam ser 
encenados, o texto das peças e a deliberação dos censores com os cortes impostos –  
riscos com lápis vermelho de ponta grossa e, muitas vezes, o carimbo com a 
palavra “censurado”. É nossa intenção estudar não só a prática de abuso de 
poder como os efeitos dessa política cultural com ímpeto a coibir a produção 
artística, incentivando a auto-censura e a metáfora como formas de resistência 
e sobrevivência. 

O Arquivo Miroel Silveira

Trata-se do conjunto de processos de censura prévia ao teatro, cobrindo a Velha 
República, O Estado Novo e a criação do DIP, o período de redemocratização 
no pós-guerra, o desenvolvimentismo do período JK, o Golpe Militar, a 
promulgação do AI-5, até 1970. Nesse ano houve a incorporação da censura 
estadual à Polícia Federal, sendo extinto o serviço nos estados. 

Toda a documentação chegou até nós pelas mãos do professor da ECA-USP,  
o escritor, ator, produtor e diretor de teatro Miroel Silveira que, em 1988,  
recuperou-a, guardando os volumes encadernados em sua sala no Departamento 
de Teatro, Rádio e Televisão, onde lecionava. Miroel era filho do escritor 
Valdomiro Silveira, criador da chamada literatura regionalista e autor de  
Os caboclos, e de Maria Isabel, que escreveu páginas de humor sob o pseudônimo 
Baronesa de Itororó. Era sobrinho de Agenor Silveira, filólogo e amigo de 



76 (12) 2008

Martins Fontes. Teve também primos dedicados à literatura, como Dinah 
Silveira de Queiroz, autora de Floradas na serra e A muralha; a crítica Helena 
Silveira e o escritor e tradutor Breno Silveira.

Escreveu três livros de contos: Bonecos de engonço (1940), Clube de nudistas 
(1942) e Caiu na vida (1966). É autor ainda da novela O mistério do anel, que recebeu  
o prêmio Antonio de Alcântara Machado, da Academia Paulista de Letras.  
Foi tradutor e recebeu o título de melhor da categoria, concedido pela Associação 
Paulista de Críticos Teatrais (APCA) por verter ao português César e Cleópatra, 
de George Bernard Shaw. Assinou também, juntamente com Oswaldo Moles, 
o roteiro do filme Simão, o caolho, dirigido por Galeão Coutinho.

Formou-se em Direito pela Faculdade do Largo de São Francisco em 1936, 
mas abandonou a profissão na década de 1940. Morou no Rio de Janeiro,  
onde atuou como crítico teatral em O Jornal. Colaborou com a Cia. Dulcina e 
Odilon e, logo depois, se tornou diretor artístico da Cia. Bibi Ferreira, para a 
qual adaptou A moreninha, peça de estréia de Maria Della Costa. Assumiu a 
direção do grupo amador Os Comediantes, com a ajuda de Ziembinski. Foi o 
descobridor de Cacilda Becker, que foi convidada por ele a tentar a carreira de 
atriz no Teatro do Estudante, dirigido por Paschoal Carlos Magno.

Passou a atuar na ECA-USP a partir de 1968, dirigindo o Departamento de 
Teatro, Rádio e Televisão (CTR), além de membro da Comissão planejadora 
do Teatro da Universidade de São Paulo (Tusp). Aposentou-se em 1984,  
mas assumiu em 1985 a direção da Escola de Arte Dramática, dirigindo Natan,  
o sábio, de G. Lessing, apresentada em escolas estaduais.

Foi presidente da Comissão que elaborou a Lei sobre o Patrimônio do 
Estado de São Paulo (1969); presidente da Associação Paulista de Críticos de 
Arte (1975/1976); presidente da Comissão Estadual de Circos da Secretaria de 
Cultura (1976/1979); promotor dos festivais Piolin I, II e III de Artes Circenses 
(1977/1979); e foi fundador da Escola Piolin de Artes Circenses da Secretaria 
da Cultura do Estado de São Paulo (1980).

Mais tarde, após sua morte, a documentação do DDP-SP passou à custódia 
da Biblioteca da unidade, onde se encontra até hoje. Mas, foi só a partir de 2002 
que projetos de pesquisa foram desenvolvidos para análise desse material.  
Em 2005 teve início o Projeto Temático A cena paulista – o estudo da produção 
cultural de São Paulo, de 1930 a 1970, a partir do Arquivo Miroel Silveira. 

Primeiras Análises

As análises têm mostrado que a censura tem sido uma constante na vida 
brasileira em razão da condição colonial que marcou quatro séculos de nossa 
história. Os princípios contra-reformistas da Igreja Católica aliados à Monarquia 
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Absoluta como forma de poder político – em Portugal e, depois, no Brasil –  
e aos objetivos civilizatórios da expansão européia trataram sempre de controlar, 
aculturar e reprimir tudo aquilo que parecesse estranho, inadequado, libertário 
ou inconveniente aos olhos e interesses dos colonizadores. 

Ficou a cargo das ordens religiosas a evangelização dos povos indígenas, 
a defesa da moralidade e a iniciativa de desenvolver as primeiras práticas 
artísticas segundo os padrões europeus. A produção de instrumentos musicais, a 
música, o coro e outras manifestações artísticas foram incentivadas nas missões 
jesuíticas como parte da catequese. O teatro que, desde os tempos medievais, 
fora um importante instrumento de divulgação da crença religiosa, vem auxiliar 
a conversão dos indígenas e, mais tarde, dos negros escravos. A universalidade 
da linguagem dos gestos e das expressões fisionômicas dava à encenação 
dramática uma condição especial de comunicação artística. Não é à toa que 
nosso mais antigo dramaturgo foi o Padre José de Anchieta que, no século XVI, 
já escrevia autos religiosos inspirados no modelo de Gil Vicente. Duarte Ivo 
Cruz afirma que o primeiro espetáculo, ou “uma espécie de encenação ritual”, 
foi realizado por Pedro Álvares Cabral, em 1500, quando ele pôde demonstrar 
seu domínio cênico junto aos indígenas (Cruz, s/d).

Esse trabalho de desenvolvimento da arte no Brasil era acompanhado, 
entretanto, de uma censura moralizante e repressora em relação a práticas 
mais livres e informais de iniciativa dos nativos e dos colonos mais incultos.  
Assim, nascia o teatro e nascia a censura, ambos introduzidos no Brasil 
pelas mãos dos colonizadores. Nas primeiras décadas do período colonial,  
a censura foi principalmente atribuição da Igreja e inúmeras foram as Devassas 
Eclesiásticas e as Visitações do Santo Ofício, tão bem estudadas por Laura de 
Mello e Souza (Souza, 1986).

Em 1768, em Portugal, D. Maria I criou o primeiro órgão oficial de censura, 
a Real Mesa Censória, cujos poderes se estendiam ao Brasil. A violência da 
repressão metropolitana na colônia, já não mais como prerrogativa religiosa, 
foi de tal ordem que impediu até mesmo a criação da imprensa na Colônia.  
No tímido campo artístico, proibiam-se livros e apresentações teatrais. 

Com a independência, o país teve de criar seus próprios mecanismos de 
controle. A constituição monárquica de D. Pedro I, embora prescrevesse a 
liberdade de pensamento e expressão, reafirmava a censura deixando-a a cargo 
da Intendência Geral de Polícia. Com camarote reservado nos espetáculos 
teatrais, os censores da Polícia tinham poderes para prender em meio à 
encenação qualquer ator que abusasse de gestos e palavras. 

O primeiro órgão oficial de censura teatral, entretanto, foi o Conservatório 
Dramático Brasileiro, instalado em 1843, no Rio de Janeiro, ao qual se atribuía 
o dever de fiscalização e censura da cena brasileira. Por disposições legais,  
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a esse órgão competia analisar textos teatrais e suas respectivas apresentações, 
buscando defender a “Santa Religião, o respeito aos Poderes Políticos da Nação 
e às Autoridades Constituídas e, também, a castidade da língua” (Souza, 1986: 
19). Em nome desses princípios, em defesa da Monarquia e contra o despertar 
do nacionalismo e do espírito cívico, foram censuradas, pelo Conservatório 
Dramático, O noviço, de Martins Pena; A inquisição em Roma, de Luís Antonio 
Burgain; O Poeta e a Inquisição, de Gonçalves de Magalhães e A mulher inocente 
e Satanás, de autor desconhecido, entre muitas outras obras (Souza, 1986: 51).

Esse trabalho contava com a colaboração de uma aristocracia intelectual 
composta de clérigos, professores, magistrados e escritores que rodeavam o 
monarca, interessados nas benesses do Estado, dispostos a legitimar essas 
práticas em nome da moral e dos bons costumes (Khéde, 1981). Nomes de 
artistas e intelectuais como Araújo Porto-Alegre, Machado de Assis e José de 
Alencar constam da lista de censores do Conservatório. Eram convidados à 
ingrata tarefa de selecionar o que era próprio e impróprio ao teatro no Brasil 
e, nessa tarefa, expurgaram as sátiras populares, as críticas à monarquia, a 
discussão dos problemas sociais e os temas que falavam em mobilidade social 
e relações raciais e de classe. Tratava-se do que podemos chamar de Censura 
Monárquica, uma fiscalização realizada por designação do rei e em seu nome. 
Era ele pessoalmente que assinava as autorizações para a apresentação pública 
ou suas proibições.

As atividades do Conservatório terminaram em 1897, quando o serviço foi 
extinto mas, em meio século de atuação, lançou as bases de certa tradição censória 
brasileira: a prática de arbitrariedades – os motivos da censura raramente estão 
justificados nos parágrafos da lei – e uma atitude paternalista diante do público 
que, tal qual Adão e Eva no Paraíso, era considerado sempre despreparado para 
julgar o bem e o mal. Também ao Conservatório se atribui a valorização da 
produção estrangeira em detrimento de peças de autores nacionais, estimulando 
certo “colonialismo cultural”. Além de ter instaurado princípios iníquos de 
prática censória, o Conservatório produziu um vazio na produção teatral 
brasileira: cerceou o nascimento de um teatro nacionalista e popular, mutilou 
obras com cortes de temas e personagens e afastou importantes nomes literários 
da dramaturgia, marginalizados pelo gosto tradicionalista dos censores. 

Quando proclamada a República, a prática da censura já tinha lastro e tornou-se  
cada vez mais rotineira e burocrática. Nas duas primeiras décadas do século XX  
os censores já trabalhavam arduamente, não só avaliando o teatro, mas também  
o cinema e o rádio. Em 1928, entra em funcionamento, no governo de 
Washington Luís, a Censura das Casas de Diversão, havendo um censor geral 
dos teatros com atribuições para vetar textos e apresentações, bem como intervir 
nas questões trabalhistas envolvendo atores.
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Os produtores teatrais eram então obrigados e apresentar os textos que 
desejassem encenar a uma comissão de censores que decidia sobre a sua 
liberação, procurando salvaguardar a moral e os bons costumes. Instituía-se a 
Censura Republicana de caráter burocrático com objetivos difusos de defender 
os interesses dos artistas e das platéias em nome da coletividade. Amparados 
pela lei, os censores procuravam conter as críticas ao poder, a expressão 
popular, as liberdades e a ousadia quer temática, quer de linguagem. Estes já 
não eram mais tão aristocráticos como no Império, mas ainda guardavam o 
lustro de funcionários que se dedicavam às atividades do espírito em defesa 
da qualidade artística.

Mas, foi com Getúlio Vargas que se criaram mecanismos para a Censura 
Ditatorial. Nesse cenário, instala-se o Estado Novo e, em 1939, é criado o 
Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), com competência para arbitrar 
sobre os meios de comunicação de massa e sobre a prática artística. Criado segundo  
os moldes das instituições fascistas da Europa (Alemanha, Itália, Espanha 
e Portugal), este órgão era responsável pela política cultural de Vargas, 
promovendo as atividades de propaganda política e fiscalização dos meios de 
comunicação através de suas divisões: divulgação, rádio, cinema, imprensa e 
diversões públicas. 

O DIP acumulava funções de propaganda, publicidade, informação, documen ta- 
ção e pesquisa, publicações, promoção da cultura em escolas e quartéis, controle 
e fiscalização de espetáculos, censura prévia de jornais e diversões públicas, 
regulamentação de contratos de trabalho por empresas culturais, produção e  
distribuição de filmes, defesa do idioma, incremento do turismo no país 
e muitos outros assuntos, incluindo a difusão de boletins meteorológicos.  
Em 1940, a ele eram atribuídos 53 diferentes serviços. Com esse inchaço,  
acabou por incorporar diversos órgãos como o Departamento de Propaganda 
e Difusão Cultural (DPDC), o Departamento Nacional de Propaganda (DNP) e 
a Comissão de Censura Cinematográfica, subordinada ao Ministério da Justiça 
e Negócios Interiores, além da Polícia e da Saúde Pública. 

Seu grande mentor e diretor geral até 1942 foi Lourival Fontes, cujo objetivo 
era “fazer da presença do Estado Novo algo visível e palpável no cotidiano 
dos cidadãos urbanos”3. Para isso obteve a maior centralização de poder da 
burocracia estatal do Estado Novo. A sede de poder de Fontes foi o motivo de 
sua incompatibilidade com Vargas e de seu afastamento do Departamento. 

Quando o Lourival Fontes saiu, botaram lá um homem chamado Coelho 
dos Reis, que era coronel. Quando o Brasil declarou guerra, então, os militares 
acharam que à frente do DIP não poderia ficar um civil. É aquele negócio, 
sempre o negócio da segurança nacional. Sempre o velho pretexto. O Coelho 
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dos Reis era um homem sério, um coronel burocrata. Mas ficou pouco. 
Botaram então um capitão chamado Amilcar Dutra de Menezes. Esse era 
de uma ignorância total e absoluta. Eu tenho a impressão que botaram até 
como piada. Mas tinha veleidades de literatura4.

Cada Estado da União teve seu órgão estadual ligado ao Departamento 
– eram os DEIPs – Departamentos Estaduais de Imprensa e Propaganda.  
E, embora nem todos os Estados tenham chegado a compor seu DEIP,  
em São Paulo, na gestão de Adhemar de Barros, foi criada a sucursal do DIP. 

Acirrava-se a prática censória, agilizava-se o aparelho repressivo do Estado 
a serviço da ditadura em nome dos mesmos princípios vagos: a moral e 
os bons costumes; ofensa ao decoro público; respeito aos povos; defesa da 
religião; manutenção da ordem e respeito ao governo. Inovava-se na menção 
às instituições republicanas – falava-se das forças armadas e dos interesses 
nacionais. Os censores iam perdendo a aura de intelectuais e assumiam seu 
caráter de funcionários públicos apaniguados.

À medida que a produção artística se diversificava e que a ditadura se 
intensificava, mais conflitadas se tornavam as relações entre produtores, 
jornalistas e artistas e a burocracia responsável pela censura. O teatro sofreu 
o impacto dessa conjuntura cuja magnitude pode ser avaliada por um único 
exemplo – os textos de Oswald de Andrade escritos nessa década, O Rei da vela, 
O homem e o cavalo e A morta, só seriam encenados trinta anos depois.

Com o final da II Guerra Mundial e a derrota das ditaduras fascistas, o DIP 
foi perdendo sua força e acabou sendo extinto em 1945. No ano seguinte é 
criado o Serviço de Censura de Diversões Públicas do Departamento Federal de 
Segurança Pública, com sede no Rio de Janeiro e sucursais nos diversos estados 
da Federação, responsáveis pela censura, em primeira instância, da produção 
artística. As repartições estaduais deveriam analisar as obras, classificar por 
idade, realizar cortes, vetar ou liberar textos e espetáculos. Descentralizada, 
a censura torna-se mais burocrática do que violenta e seguem-se vinte anos 
de relativa liberdade de expressão, cujos resultados fecundos podem ser 
observados na história do teatro brasileiro – surgem movimentos importantes de 
renovação artística, como o Teatro do Estudante e Os Comediantes, e companhias 
que tornam o teatro uma prática regular e profissionalizada, como o Teatro 
Brasileiro de Comédia (TBC). 

Em 1964, com o Golpe Militar, tem início o período mais nefasto de 
repressão política, ideológica e artística do país, sob poder do Departamento 
de Ordem Pública e Social (DOPS). Entre 1964 e 1968, a censura foi exercida 
ainda predominantemente nos Estados mas, a partir da promulgação do AI-5, 
em dezembro de 1968, o governo federal centraliza o controle sobre a opinião 
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pública através da perseguição a jornais e demais meios de comunicação e a 
censura violenta e sistemática da prática artística. Sob jurisdição dos Estados,  
ficam apenas processos considerados menos agressivos à Segurança Nacional. 

Inicia-se o período de pior conflito entre o governo militar e a classe teatral 
que, madura e organizada, produz as melhores páginas de sua história e 
manifesta-se abertamente contra a repressão, que aposenta um projeto político 
nacionalista e democrático. A contribuição do teatro na luta pela liberdade e 
pela democracia, sob a forma de produção de textos, apresentações e atitudes 
políticas assumidas pelos artistas ainda está para ser plenamente analisada.

No final da década de 1970 tem início a abertura política que prepara o fim 
da Ditadura Militar, com a eleição de Tancredo Neves para a Presidência da 
República. Restaura-se a ordem democrática e, em 1988, é promulgada uma 
nova Constituição, que extingue a Censura no país e com ela o DOPS e os 
Serviços de Censura de Diversões Públicas existentes na União e nos Estados. 
Desses vinte anos de atroz violência física e ideológica restou, por parte do 
Estado, apenas uma censura indicativa de classificação por idade e a esperança 
de que a sociedade brasileira tenha amadurecido o suficiente para que Adão 
e Eva possam viver num Paraíso no qual se possa comer os frutos da árvore 
da sabedoria.

Os arquivos da censura foram desmembrados, doados para outras 
instituições que hoje os guardam e os estudam, procurando desvendar seus 
mistérios, critérios e práticas, antes sigilosos. Parte dessa documentação 
constitui o Arquivo Miroel Silveira sob custódia da Biblioteca da Escola de 
Comunicações e Artes da USP. Trata-se apenas da documentação referente ao 
exercício da censura teatral no Estado de São Paulo, mas refere-se, sem dúvida 
nenhuma, ao período mais fecundo do teatro nacional e ao mais violento da 
prática censória.

Uma relação delicada

Estamos hoje com essa documentação parcialmente estudada e catalogada, 
bem como o processo de censura também suficientemente analisado para que 
fique evidente o seu papel como importante mecanismo de intervenção do 
Estado na produção artística. E, apesar da convivência relativamente tolerante 
que dramaturgos, diretores e atores mantiveram com a censura ao longo do 
século XX, é inegável que ela promoveu um atraso de gerações em nossa 
produção artística. 

Não se tratava de um mero expediente, mas uma relação estabelecida entre 
artistas, poder público e sociedade, uma barganha através da qual a classe 
artística tinha de se mostrar disposta a respeitar os critérios morais, éticos e 
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políticos vigentes. Mais importante do que o corte de uma palavra em mais de 
duzentas páginas de texto, é o ritual a que se submetia o artista para defender 
suas intenções e idéias frente às autoridades instituídas.

Heiner Muller, dramaturgo alemão que viveu sob a repressão nazista e 
comunista, analisa essa delicada relação entre o artista e o poder, em seu livro 
Guerra sem batalhas – uma vida entre duas ditaduras. Ele descreve a intrincada 
relação envolvendo desculpas, mentiras, jogo de influência, pseudônimos, 
resistências, auto-censuras e até o que ele chama de “maneirismos” – metáforas 
e recursos de linguagem pelos quais se tenta dizer o proibido. “É o maneirismo 
que nasce da covardia. E esse foi o destino do teatro na RDA: sempre mais 
maneirista, sempre mais artificial devido a essa postura” (Muller, 1997: 154).

Além dos maneirismos, existiam as relações pessoais entre autoridades 
políticas e artistas. Conta Silnei Siqueira, diretor de teatro, em depoimento 
transcrito neste livro: 

Houve, quando eu estava na EAD, a proibição da peça Quarto de empregada, 
de Roberto Freire. Como se vê já começava aí, antes do golpe, antes de 64, 
a censura. Proibiram a peça. Depois, Tônia Carrero acabou conseguindo a 
liberação, por meio de influências com os militares, por parte do pai dela ou 
coisa assim. Então ela veio a fazer a peça no Rio de Janeiro.

Há ainda outros subterfúgios, como palavrões colocados no texto para serem 
cortados, justificando assim a ação censória e a própria existência dos censores. 
Conta-nos Renata Pallottini: 

Consuelo de Castro e Leilah Assunção têm muita informação sobre essa 
época. Elas foram censuradas, tiveram peças proibidas totalmente. A Consuelo  
teve a primeira peça dela proibida. Leilah também teve. A Leilah é que tem 
essas histórias engraçadas sobre as trocas, as barganhas que ela fazia lá 
em Brasília. Ela se emperiquitava, porque, naquele tempo, ela era modelo,  
ela se emperiquitava toda, ia lá, peitava os caras, pegava algum homem assim  
que estivesse afim de comê-la (risos) e ela fazia trocas. Tirava um “merda”, 
punha “puta que o pariu”, tirava o “puta que o pariu”, punha “porra”, 
essas coisas.

Desse modo, percebemos que a censura não se constitui em uma série de 
proibições e cortes, nem em um conjunto de regras sobre aquilo que é ético, 
correto ou adequado, mas um campo de relações sociais entre artistas e governo 
envolvendo barganhas, negociações, interferências, recursos narrativos e 
literários. Também o veto ou a liberação são parte dessa relação de troca: 
espetáculos liberados podem ser suspensos, caso haja denúncia de transgressão 
dos limites estabelecidos para os artistas ou caso alguma autoridade se sinta 
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atingida pelo que é dito no palco. Por outro lado, como nos conta Siqueira, 
uma peça proibida podia vir a ser liberada. Gianfrancesco Guarnieri relatou 
em entrevista concedida para o projeto que sua peça A semente, havia sido 
proibida em todo o território nacional, mas por intervenção de autoridades, 
pôde ser exibida apenas no Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), em São Paulo. 
Ele ria contando: “Pode uma coisa dessas?! Uma peça ser permitida numa sala 
e proibida em todo o resto do país? Foi um tremendo sucesso!”

Dessa relação difícil e delicada que se estrutura no processo censório, não está 
livre a sociedade civil, em nome de quem, nos regimes republicanos, se institui 
a censura. Há nos processos do Arquivo Miroel Silveira inúmeros telegramas e 
abaixo-assinados pelos quais entidades da sociedade civil, muitas delas ligadas à 
Igreja Católica e a entidades políticas conservadoras, solicitando vetos ou congra - 
tulando-se com proibições. Algumas liberações foram suspensas por intervenção 
de setores do público, descontentes com a liberalidade. Quando esses setores 
têm respaldo do governo estabelecido, seu poder de intervenção aumenta. 

Palavras que são consideradas inconvenientes caem em desuso, autoridades 
caem em desgraça e temas se tornam banais. Tudo isso faz parte desse processo 
ininterrupto de julgamento do que é ou não adequado ao palco e ao público e no 
qual se opõem forças conservadoras e revolucionárias de caráter político, social 
ou estético. Para termos uma idéia da complexidade desse jogo, elaboramos um 
quadro classificatório, do ponto de vista da decisão censória. Assim, podemos 
dividir as peças presentes no Arquivo Miroel Silveira em grandes categorias:

Liberadas – Quando o Certificado de Censura e despachos no próprios texto 
da peça indicam que ela foi liberada para qualquer idade, integralmente, sem 
modificações ou cortes propostos pela censura.

Liberadas para maiores de 18 anos – Quando o certificado de censura 
estabelece a faixa etária do público para o qual a peça é liberada.

Parcialmente liberadas – Quando os textos são liberados para determinada 
faixa etária e apresentam cortes, modificações de conteúdo ou de rubricas.  
Esses cortes podem ser de uma única palavra ou de um ato inteiro.

Vetadas – Quando as peças são proibidas de serem encenadas.

Por outro lado, podemos identificar nas justificativas dos censores, diferentes 
tipos de censura. São eles:

Censura de ordem moral – Veta palavrões, cenas atentatórias ao pudor, strip- 
-teases, xingamentos, palavras que designam partes do corpo, especialmente 
as sexuais e referências a atos de natureza sexual e comportamento libidinoso.  
O adultério, especialmente o feminino, é sempre alvo de censura, bem como 
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cenas de sedução. Nessa categoria estão incluídos os cortes que visam à chamada 
defesa dos bons costumes.

Censura de ordem política – Veta menções e insinuações a respeito do país, 
da ordem social e política e referências a países considerados inimigos, como a  
Rússia e a União Soviética, especialmente no Estado Novo, sob o governo Vargas,  
e durante a Ditadura Militar. Proíbe referências às autoridades, corta nomes de 
personagens que lembrem personalidades históricas ou políticas, assim como 
referências explícitas à situação política brasileira.

Censura de ordem religiosa – Veta, em geral, referências à religião e aos 
santos, à Igreja Católica e aos padres, assim como trechos e expressões verbais 
que possam parecer blasfêmias.

Censura de ordem social – Veta temas, assuntos e menções a questões sociais 
polêmicas como racismo, preconceito étnico e xenofobia.

Temas secundários – Consideramos nessa categoria, assuntos emergentes 
de preocupação censória como, por exemplo, o corte de falas nas quais são 
mencionadas marcas de produtos, configurando o uso de marketing, proibido 
na época pela legislação que regulamenta os espetáculos públicos.

Alguns números também são expressivos da importância da ação censória: 
das 6196 peças que constituem o Arquivo Miroel Silveira, 47 delas foram vetadas,  
sendo todas de autores brasileiros e textos em português. Oitocentas e oitenta e 
seis delas, ou seja, cerca de 15% do total, apresentam algum tipo de intervenção 
dos censores. Setecentas e quarenta e três peças só puderam ser vistas por 
maiores de 18 anos. E, restringindo-se o espaço onde podiam ser encenadas, 
o horário de apresentação, a faixa etária do público e, acreditem, o gênero da 
platéia, a censura, ao longo de quarenta anos, interveio em 1.373 espetáculos. 

Pressão, repressão e resistência

O estudo da censura evidencia como a produção artística no Brasil enfrentou 
sempre o poder e os interesses do Estado. A ausência de um mercado de arte, 
assim como o baixo poder aquisitivo da população, fizeram com que a arte 
dependesse sempre, desde o período colonial, do apoio do governo. Desde a  
construção dos teatros, o financiamento das companhias e a sobrevivência 
dos artistas ficavam à mercê da boa vontade estatal. Essa proximidade tolhia 
a liberdade dos artistas e tirava-lhes a possibilidade de reação. A censura era 
um dos mecanismos de coerção contra o qual era forçoso conviver. 

Mas, a documentação do Arquivo Miroel Silveira permite entender que havia 
um movimento de resistência por parte dos artistas. Estes iam aprendendo os 
mecanismos do jogo político-artístico da censura que existia por trás da censura 
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– cultivavam relações, utilizavam a imprensa para defender a liberdade de 
expressão e faziam uso de mecanismos para a liberação das peças pelo Serviço 
de Censura. Um desses mecanismos era a troca do título e a reapresentação 
da obra à censura. O processo referente à peça O sindicato dos malucos, de Ado 
Benatti, em 1949, informa que o título foi alterado para Clube dos malucos.  
Clube, certamente, tinha uma conotação menos política para a época.

O uso de pseudônimos também era um recurso relativamente comum 
para que certos autores que se sabiam perseguidos pudessem ter seus textos 
liberados. Os cacos e as improvisações eram outros recursos de resistência, 
existentes desde a era de ouro do Teatro de Revista, que se intensificam na 
segunda metade do século XX, com a modernização do teatro. Os cacos foram 
objeto de estudo da dissertação de mestrado de Suzana Kilp, publicada, depois, 
pela Secretaria Municipal de Porto Alegre (Kilp, 1996). 

Os circos-teatro usavam a itinerância de seus espetáculos como forma de resis-
tência: as inúmeras peças que mereciam intervenção dos censores ganhavam a 
estrada e, em locais com menor fiscalização, eram apresentadas na sua forma 
original. As escolas de teatro, por sua vez, defendiam-se da censura afirmando 
que as peças a serem apresentadas pelos seus alunos destinavam-se a um público 
restrito. Em 1963, a peça O caminho de Deus, de Eudinyr Fraga, que deveria ser 
apresentada no Teatro Leopoldo Fróes, acabou por ser liberada unicamente para 
efeito de exame da escola de Arte Dramática de São Paulo, “para um público 
restrito constituído da banca examinadora e alguns alunos”, como explica a 
censora Maria Joana Vilela. Os censores estavam sempre mais preocupados em 
cercear as apresentações que se destinavam às grandes platéias ou que tivessem 
forte apelo popular. A elite cultural merecia atenção, mas nem tanto. 

Outro recurso dos artistas para favorecer a liberação de seus textos era 
anexar recados e explicações destinadas aos censores. Paraguaté, pseudônimo 
de Agenor Gomes, autor brasileiro de peças de cunho social da década de 
1940, teve grandes dificuldades com a censura, que vetava suas peças em que 
se misturavam romance e luta de classes. Para diminuir o estranhamento que 
suas obras provocavam, ele explica ao final de Futebol Versus Guerra, entregue à 
censura em 1943, que, ao confrontar futebol e guerra, tivera apenas “a intenção  
de fazer rir”. Desculpa-se ele: “Não quis com o que escrevi nesta peça,  
ofender quem quer que seja. Portanto qualquer personagem que tenha a 
aparência de políticos mundiais poderá ter sido mera coincidência”.

Destinar as peças apenas para leitura dramática, transformar as encenações em 
shows musicais, misturar linguagens e formatos, utilizar metáforas cada vez mais 
ecléticas e sutis, eram também mecanismos utilizados pelos artistas em sua luta  
contra a proibição e o silêncio. O uso de relações pessoais e de amizade também  
não pode ser esquecido. Em 1961, a peça A semente, de Guarnieri, foi finalmente 
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liberada graças à interferência de políticos influentes, apesar de o censor Benjamin  
Raymundo da Silva ter afirmado em seu parecer que o autor pretendia apenas a 
“propagação do ideal vermelho”. Com ele concordaram os outros dois censores 
cujos pareceres sustentam que a peça “procura” incentivar “a inquietude, o pessi-
mismo e o desalento”. Muitos dos depoentes em nossa pesquisa sugerem que o 
jogo de sedução e a beleza das atrizes eram utilizados como forma de pressão. 
Foi graça a esses expedientes que, apesar da permanente e cotidiana censura, 
o teatro brasileiro, no século XX, encontrou espaço de plena realização. 

E, para finalizar a apresentação deste texto sobre a censura, tendo por base o 
Arquivo Miroel Silveira, vamos descrever um de seus processos mais volumosos, 
para que os leitores possam aquilatar as extensas, difíceis e intrincadas relações 
que se estabelecem por trás dos atos censórios. Trata-se da peça Perdoa-me por 
me traíres, de Nelson Rodrigues, cuja documentação apresentada compõe-se 
do seguinte:

Carta da Empresa N. Portoland endereçada ao Diretor da Divisão de 1. 
Diversões Públicas do Departamento de Investigação, em 29 de julho de 
1957, solicitando a censura da peça Perdoa-me por me traíres, de Nelson 
Rodrigues. Quem assina é Jayme Costa, informando que a peça já havia 
sido apresentada no Rio de Janeiro e que estava prevista para estrear em 
4 de setembro no Teatro Maria della Costa.
Parecer do censor, em 10 de agosto, impugnando a peça de Nelson Rodrigues  2. 
por incorrer no preceito 188 do Regulamento Policial do Estado de São 
Paulo, segundo o qual é proibido “induzir alguém à prática de crimes, 
ou fazer apologia direta ou indireta deles”, assim como “ofender à moral 
e aos bons costumes”. Segundo o censor, a peça fere também o Código 
Penal Brasileiro que considera crime os atos de perversão dos costumes 
e dos menores, na medida em que apresenta estudantes “freqüentando 
rendez-vous; incesto, crime premeditado para satisfação de instintos 
mórbidos, prostituição organizada de menores, etc. etc.” A impuganação 
viria, assim, na “salvaguarda da moral e dos bons costumes”.
Carta de Jayme Costa, datada de 19 de agosto de 1957, endereçada ao 3. 
Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, solicitando revisão 
da decisão do Serviço de Censura relativo à peça de Nelson Rodrigues  
– Perdoa-me por me traíres –, impugnada pelos censores. O remetente 
argumenta que a peça foi liberada e apresentada no Rio de Janeiro sob 
subvenção do Ministério da Educação.
Protocolo da Divisão de Diversões Pública para o pedido de revisão da 4. 
decisão da censura sobre a apresentação da referida peça.
Memorando de Carlos Bittencourt Fonseca, Secretário de segurança 5. 
Pública de São Paulo, em 21 de agosto de 1957, designando uma comissão 
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para exame da impugnação da peça Perdoa-me por me traíres, composta 
pelo Dr. Nelson da Veiga, Delegado Auxiliar da 2a Divisão Policial; 
Professor Hilário Veiga de Carvalho e Dr. Francisco Luiz de Almeida 
Salles, sob a presidência do primeiro indicado.
Parecer de Nelson da Veiga, em 23 de agosto, propondo a “manutenção 6. 
das conclusões da censura”. Segundo o Delegado Auxiliar, a peça “nada 
tem de artístico, sendo a linguagem de baixo jaez”, com situações de 
“pervertida visão da vida carioca”, o que representa uma afronta à 
população da cidade do Rio de Janeiro. As cenas são julgadas ignóbeis, 
investindo perversamente contra valores sociais indiscutíveis, devendo 
o autor, que apresenta “alguns rasgos de talento”, aproveitá-lo “em algo 
mais próximo do teatro”. 
Parecer de Francisco Luiz de Almeida Salles de 22 de agosto, que inicia 7. 
defendendo a liberdade de expressão e a necessidade de se exercer a 
censura com “extrema cautela”. Afirma que em se tratando de obra 
artística, essa cautela deve ser redobrada, pois esta deve ser “regida por 
normas do plano estético e não moral”. Em vista disso, o parecerista diz 
que se deve ponderar acerca da categoria do escritor, da qualidade da 
obra e da possibilidade de não se utilizar a interdição total do espetáculo. 
A seguir defende a qualidade do artista, de “inegável mérito”, embora 
reconheça que Perdoa-me por me traíres não seja a sua melhor obra, 
ao contrário, é “das menos cuidadas” do autor. Almeida Salles fala 
então do tema, reconhecendo que a peça aborda apenas a imoralidade 
dos personagens. Essas considerações fazem com que ele opte pela 
delimitação rigorosa da audiência, segundo ele, a “mais legítima” forma 
de censura. Em conclusão, ele é da opinião de que a peça deva ser proibida 
para menores de 21 anos.
Nota do Diretor de Censura indeferindo o recurso à revisão da censura 8. 
da peça, em 26 de agosto de 1957.
Nota de Jayme Costa tomando ciência do indeferimento em 27 de agosto.9. 
Encaminhamento de despacho do Governador do Estado, Dr. Jânio 10. 
Quadros, da parte do Dr. Joaquim Büller Souto, do Setor de Órgãos 
Auxiliares Policiais da Divisão de Diversões Públicas, para o censor 
Raul Fernandes Cruz, em 4 de setembro de 1957, sobre a peça de  
Nelson Rodrigues.
Carta, datada de 20 de setembro, endereçada ao secretário de Segurança, 11. 
Carlos Bittencourt, da parte da Cruzada das Senhoras Católicas de Santos, 
solicitando apoio integral à proibição da peça de Nelson Rodrigues.  
Para isso confiam as senhoras católicas no sadio sentimento de patriotismo 
do secretário.



88 (12) 2008

Solicitação, em 23 de setembro de 1957, da Classe Teatral de São Paulo 12. 
endereçada ao Governador do Estado de São Paulo, Dr. Jânio Quadros, 
para a liberação da peça Perdoa-me por me traíres, tendo em vista a 
“liberdade de criação artística” e o parecer favorável do censor. 
Carta da Comissão Estadual de Teatro pronunciando-se favoravelmente 13. 
em relação à liberação da peça de Nelson Rodrigues, apoiando-se no 
parecer favorável de Joaquim Büller Souto. A carta evoca a liberdade 
de expressão garantida pela Carta Magna e a posição do autor no  
teatro brasileiro. Por outro lado, para que “o público não possa sentir-se 
chocado com cenas e expressões menos usuais”, a CET “toma a liberdade 
de sugerir cortes”. Assim sendo, propõe que a cena de aborto se passe 
no escuro e cinco frases sejam cortadas, entre elas a expressão “beijo de 
língua”. Por último a CET propõe a restrição etária para menores de  
18 anos. 
Resposta de Joaquim Büller Souto à Cruzada das Senhoras Católicas de 14. 
Santos, em 3 de outubro, informando que uma cópia da manifestação de 
apoio da organização ao veto da peça de Nelson Rodrigues foi anexada 
ao processo.
Carta do censor ao Diretor do Serviço de Censura da Divisão de Diversões 15. 
Públicas respondendo ao colocado pela Comissão Estadual de Teatro 
argumentando que os cortes propostos não “alteram na forma e no fundo 
o conteúdo do script, permanecendo o assunto com o mesmo caráter”. 
Quanto à restrição etária proposta, afirma não ser de sua competência 
essa decisão. Em 4 de outubro.
Carta do Diretor do Serviço de Censura, Joaquim Büller Souto, em 5 de 16. 
outubro, ao Secretário de Segurança Pública, solicitando que a Secretaria 
de Estado dos Negócios da Segurança Pública peça a intervenção do 
Juizado de menores para a proibição para menores de 21 anos da peça 
Perdoa-me por me traíres.
Abaixo assinado da Ação Católica de São Paulo endereçada, em 9 de 17. 
outubro, ao Governador do Estado, Dr. Jânio Quadros, protestando contra 
a liberação da peça de Nelson Rodrigues pelo “caráter indecoroso” da 
referida obra. A peça, diz o documento, ofende “frontalmente a dignidade 
do povo brasileiro, fazendo apologia cínica do mal, ridicularizando os 
bons costumes, etc., etc., tudo isso em linguagem grosseira e obscena”. 
Seguem-se milhares de assinaturas de mulheres da elite paulista, 
ostentando sobrenomes tradicionais.
Carta do Secretário de Segurança Pública Carlos Bittencourt Fonseca 18. 
endereçada, em 10 de outubro, afirmando que a peça deverá ser reexami-
nada “em comum acordo com a Comissão Estadual de Teatro”.
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Despacho do Diretor, Joaquim Büller Souto ao censor Raul Fernandes 19. 
Cruz, em cumprimento ao despacho do Sr. Secretário de Segurança.  
Em 10 de outubro de 1957.
Declaração da Comissão Estadual de Teatro, relatando que, cumprindo 20. 
a determinação do Governador do Estado, a CET designou os Srs. Décio 
de Almeida Prado e Sábato Magaldi para, juntamente com a Divisão de 
Diversões Públicas proceder à revisão da peça de Nelson Rodrigues.  
A CET propôs cortes, além de alterações na encenação e idade mínima 
de 21 anos para o público espectador. Segundo relato, o Sr. Governador, 
Dr. Jânio Quadros, liberou a peça, fixando a audiência para maiores 
de 21 anos. Assim, a CET garantia a “integridade da obra de teatro”.  
Em 12 de outubro. 
Relato do censor, em 12 de outubro, ao Diretor do Serviço de Censura 21. 
do Departamento de Diversões Públicas narrando a participação no 
reexame da peça de Nelson Rodrigues juntamente com os representantes 
da Comissão Estadual de Teatro. Segundo o autor, apesar dos cortes, 
o conteúdo da obra permanece o mesmo em forma e fundo – com um 
pederasta passivo segurando um menor para que fosse possuído por 
um Deputado; a casa de prostituição e o favorecimento do lenocínio,  
o incesto entre tio e sobrinha e a indução ao suicídio. Essa é, segundo o 
autor, a “moral estranha” da obra.
Despacho de Joaquim Büller Souto para o Secretário de segurança Pública, 22. 
em 14 de outubro, dando por feito o reexame da peça Perdoa-me por  
me traíres.
Despacho do secretário de Segurança Pública encaminhado ao Governador 23. 
do Estado, Dr. Jânio Quadros, afirmando que as alterações propostas pela 
CET não tiram da peça seu “caráter profundamente obsceno”, o que o faz 
submeter novamente a decisão “à alta consideração de Vossa Excelência”. 
Em 16 de outubro.
Despacho do Governador, em 18 de outubro, autorizando a exibição 24. 
da peça respeitando-se rigorosamente os cortes nas páginas 88 e 89 e 
limitando-se o público a maiores de 21 anos.
Resposta de Francisco Luiz de Almeida Salles, Presidente da Comissão 25. 
Estadual de Teatro, dando ciência da autorização do Governador.
Ordem do Governador do Estado, Dr. Jânio Quadros, constituindo uma 26. 
Comissão composta pelo Sr. Lourival Gomes Machado, da Faculdade 
de Filosofia; jornalista Herculano Pires, Presidente do Sindicato dos 
Jornalistas e Sr. Francisco Silva Júnior da Sociedade Amigos da Cidade, 
para opinarem sobre a peça, no prazo de 48 horas. Em 19 de outubro, 
como resposta ao abaixo-assinado da Ação Católica de São Paulo.
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Opinião do Sr. Herculano Pires endereçada ao Governador dizendo-se  27. 
“contra a intervenção confessional em assuntos desta natureza”,  
mas qualificando a peça como “desprovida de qualidade artística”,  
servindo apenas ao objetivo de “exploração sensacionalista” da temática 
sexual. Opina ainda que não é legítimo levar-se em conta o “caráter puramente 
estético” da obra, numa atitude intelectualista; considera “danosa”  
a apresentação para qualquer público; julga a liberação no Rio de Janeiro 
como um “erro” que não deve ser repetido e a defesa de sua liberação 
um “desvirtuamento do teatro” para fins exclusivamente comerciais. 
Em 20 de outubro.
Carta de Lourival Gomes Machado, em 21 de outubro, ao Governador 28. 
do Estado, Dr. Jânio Quadros, informando que após instruções verbais 
tentou reunir a Comissão Especial para instalar a Comissão Especial para 
análise da peça de Nelson Rodrigues, o que foi impossível dado que o 
Sr. Francisco Silva Júnior estava em viagem. Assim, dada a urgência  
do reexame da peça, reuniram-se ele próprio, Lourival Gomes Machado  
e o sr. Herculano Pires, tendo havido desde o início completo desentendi-
mento quanto a essa avaliação, tendo ambos resolvido enviar pareceres 
individuais, razão pela qual ele encaminha, através daquela carta,  
seu parecer.
Parecer de Lourival Gomes Machado acerca da peça 29. Perdoa-me por me 
traíres que se inicia com o reconhecimento de cautela no exercício da 
censura uma vez que ela infringe a liberdade de expressão artística.  
O autor menciona o parecer do Presidente da Comissão Estadual de Teatro  
a esse respeito. Menciona também o protesto evidente no abaixo-
assinado da Ação Católica de São Paulo. Os argumentos do parecerista 
reconhecem que: 1 – o Estado deve zelar pela moral e para isso existe a 
prerrogativa da proibição para menores de 21 anos, podendo a peça ser 
“levada àqueles que, de fato e de direito, podem reclamar para si o auto-
governo de suas pessoas”; 2 – o Estado não deve afetar a liberdade de 
criação, mantendo-se à “margem de juízos estéticos”; 3 – o Estado deve 
manter a eqüidade de sua ação – outras peças como Moral em concordata e  
Rua São Luiz 27 foram recém-apresentadas nos palcos paulistas, assim como  
a linguagem de baixo calão pode ser ouvida nos teatros-de-revista.  
Em vista desses argumentos, Lourival Gomes Machado reconhece o 
vigor do abaixo-assinado, mas mantém sua posição anterior favorável à 
liberação para a apresentação para maiores de 21 anos.
Despacho do Dr. Jânio Quadros no próprio parecer de Gomes Machado 30. 
encaminhando-o para Francisco Silva Júnior, da Sociedade Amigos  
da Cidade.
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Parecer do Sr. Francisco Silva Júnior enviado ao Governador contrário 31. 
à liberação desse “pseudo-drama”. O autor afirma não ser católico, não 
deixando-se impressionar pelo abaixo-assinado; não conhecer obras do 
autor, não se deixando influenciar por sua notoriedade; não ter trocado 
idéias com os dois outros membros da Comissão. Diz ser pessoa “viajada 
e evoluída, capaz de distinguir o próprio do impróprio”. Afirma ser alheio 
ao carneirismo intelectual e declara que há nas peças teatrais, na TV e 
no rádio, assim como nas novelas traduzidas uma propaganda velada 
de “desrespeito às tradições religiosas e a desmoralização do sistema 
político”. Para ele, o texto é “chocante, imundo sem preocupações com 
linguagem ou com preceitos rudimentares de respeito à sensibilidade 
alheia”. Outros adjetivos como “seqüências sem nexo, diálogo sem 
imaginação, linguajar de porta de botequim, espécie de coleção de postais 
pornográficos” são dirigidos contra a peça. Francisco Silva Júnior espanta-se  
de ter sido apresentada no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal, e ainda 
mais de ter tido subvenção do Ministério da Educação. Empolga-se defen-
dendo que se pare de importar a imoralidade “produzida, licenciada e 
aprovada na faustosa cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, pois essa 
colcha de retalhos pornográfica como Cena da Vida Carioca”, não deveria 
ser aceita. Considerando, portanto, a peça “imprópria para a sociedade 
civilizada, em vista de princípio de ordem e disciplina geral”, manifesta-se  
veemente contrário à sua apresentação, embora seja “visceralmente 
contrário à censura de imprensa, aos órgãos controladores e a qualquer 
forma de intervencionismo estatal”. São cinco longas páginas enviadas 
em 21 de outubro.
Despacho do Governador, em 22 de outubro, revendo a decisão anterior 32. 
de liberar a peça Perdoa-me por me traíres, em vista de a leitura da peça pelo 
Governador e do Parecer da Comissão por ele constituída de “ilustres 
integrantes”. Afirma estar procurando acertar, revendo a própria decisão, 
alertado pelas senhoras da Ação Católica. Afirma que em sua decisão 
não há nenhum demérito à Comissão Estadual de Teatro, que desejava 
a liberação da peça e que agiu a seu pedido.
Em 4 de junho de 1959, o Governador do Estado, Sr. Carlos Alberto A. 33. 
de Carvalho Pinto mantém a decisão do Dr. Jânio Quadros em vista de 
ter “ouvido órgãos legalmente competentes e de nenhum fato novo” ter 
modificado a situação envolvendo a peça. Considera que tal proibição 
não fere a liberdade de expressão uma vez que cabe “ao poder público 
zelar pela moral pública”.
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Essa farta documentação exibe as idéias vigentes, os conservadorismos,  
os argumentos e as ideologias que conflitam nessa passagem da década de 1950 
para a de 1960, quando o teatro brasileiro procurava assumir seu papel artístico 
e histórico frente à sociedade.

Conclusão

Procuramos mostrar que a censura no Brasil não é apenas uma prerrogativa 
do Estado. É um amplo processo de aliança entre o governo, a Igreja Católica, 
setores conservadores da sociedade e da elite obscurantista para coibir o 
pensamento crítico e a livre expressão artística. Mostra-se a dificuldade com o 
enfrentamento do conflito e da diferença, de uma convivência que não busque 
aplainar, escamotear, disfarçar ou esconder as oposições e as divergências.

Parte das razões que sustentam essa tendência vem de nosso passado colonial 
que, por um lado, nos deixou instituições sociais frágeis e, por outro, nos fez 
viver secularmente familiarizados com os expedientes de força. O Brasil não 
se livrou ainda desse passado – vê-se isso nas nossas instituições políticas e 
na dificuldade sempre renascente de se implantar medidas que garantam a  
autonomia ao país, aos diversos setores da sociedade e aos cidadãos.  
Assim, somos muito mais ágeis e hábeis em acompanhar os ventos totalitários, 
coercitivos e repressivos que perpassam o mundo do que em fazer compasso 
com os demais países quando estes atravessam épocas de liberalismo e 
afirmação. No que diz respeito à censura, respondemos sempre prontamente 
aos movimentos inquisitórios da Igreja Católica; à caça às bruxas promovida 
pelo Marquês de Pombal, no século XVIII; aos absolutismos monárquicos da 
Europa, que por aqui perduraram por mais cem anos; à escalada dos regimes 
ditatoriais nazi-fascistas e ao militarismo golpista da América Latina, na segunda  
metade do século XX. 

Dessa forma, apesar de a censura não ter sido privilégio de países coloniais,  
o Brasil não foi capaz de assumir, no período que vai do governo Getúlio Vargas 
ao de Castello Branco, a liberalização e o afrouxamento do autoritarismo que 
se verificou no mundo após o a derrota do nazismo. A história nos mostra 
que aqui, e em toda a América Latina, fomos sempre mais atraídos pelos 
movimentos centralizadores, coercitivos e ditatoriais do que pelos ventos 
arejados da democracia.

É importante, portanto, que tomemos consciência desse nosso pendor 
em responder rápida e demoradamente aos movimentos internacionais que 
favoreçam o endurecimento do poder, e na nossa dificuldade em, ao contrário, 
distendermos as amarras e os mecanismos de coerção para acompanhar as 
ondas libertárias. 
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Em resposta a esse estado de coisas, o Brasil desenvolveu no interior de 
suas instituições uma secular necessidade de negociação com os trâmites do 
poder, como maneira de conviver com a intolerância e o preconceito endêmicos.  
A conseqüência de todo esse processo secular de controle, coerção e punição da 
cultura, da ciência e da arte, como parte integrante do poder foi uma produção 
predominantemente dependente e subalterna.

Não será possível consertar o estrago que o uso desses mecanismos de 
poder e coerção impuseram à produção cultural de São Paulo e do Brasil, nem 
contribuir para que as pessoas prejudicadas sejam minimamente indenizadas 
por essa arbitrariedade. Mas pretendemos sacudir um pouco da poeira que 
envolve esse passado para que as pessoas se lembrem de que não faz tanto 
tempo assim.

Notas

1 O primeiro projeto de pesquisa intitula-se A censura em cena – organização e análise da 
dos processos de censura prévia ao teatro do Arquivo Miroel Silveira – 1930 a 1970. O projeto 
foi financiado pela FAPESP e gerou base de dados de informações acessível no endereço 
www.eca.usp.br/censuraemcena.

2 Esse projeto é integrado pela Profa. Dra. Maria Cristina Castilho Costa 
(coordenadora), Profa. Dra. Mayra Rodrigues Gomes e Profa. Dra. Roseli Fígaro Paulino, 
da ECA. É constituído por um grupo de 25 pesquisadores entre bolsistas de Iniciação 
Científica, mestrandos e doutorandos.

3 SOUZA, José Inácio de Melo. Op. cit., 108.
4 Trechos extraídos do depoimento de JOEL SILVEIRA ao repórter Gilberto 

Negreiros, publicado na Folha de São Paulo em 9 de janeiro de 1979 e no Almanaque 
da Folha on Line, http://www1.folha.uol.com.br/folha/almanaque/memoria_5.htm.
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