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Resumo:
Este trabalho apresenta resultados obtidos com a pesquisa sobre 
palavras que foram censuradas em peças teatrais. Tem como corpus 
os processos de censura que constituem o Arquivo Miroel Silveira. 
Como metodologia, rastreia pressupostos e subentendidos, na ação 
do censor, e coloca em dados quantitativos as incidências detectadas. 
Paralela mente, faz emergir os focos, ou campos temáticos, privilegiados 
pelo censor.
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Lidero o eixo de pesquisa, O Poder e a Fala na Cena Paulista, parte do Projeto 
Temático A CENA PAULISTA - um estudo da produção cultural de São Paulo de 1930 
a 1970 a partir do Arquivo Miroel Silveira da ECA/USP, coordenado pela Profª. 
Drª. Cristina Costa. O Projeto, como um todo, trabalha com o Arquivo Miroel 
Silveira que se constitui de processos censórios a que eram submetidas as peças 
teatrais antes que pudessem ser encenadas.

O eixo de pesquisa se dedica às peças liberadas com cortes, ou seja, às que 
apresentam trechos, expressões ou palavras censuradas. Tem, como quadro de 
referência para o entendimento da censura, o pensamento de Michel Foucault. 
Sob este foco, a censura é parte de uma estratégia disciplinar, cujo fim é a 
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educação e conformação dos indivíduos, procurando torná-los funcionais em 
relação a um tipo de organização social, a um tipo de materialização das relações 
de poder. Essas, assim como toda organização social, se instalam justamente 
a partir de dispositivos disciplinares em que a interdição, ou a censura, objeto 
deste estudo, é uma tática privilegiada.

“(...) em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo 
controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 
procedimentos que têm por função conjurar seus poder e perigos, dominar 
seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade” 
(Foucault, 1996: 8/9).

Nestes termos, a censura é, fundamentalmente, a manifestação de uma 
interferência nos discursos, buscando efeitos de poder. Ora, esta busca 
determinou a adoção de conceitos da teoria das implicitações, nas análises 
a serem realizadas, por serem instrumentos apropriados, porque correlatos,  
aos efeitos visados pela censura. Nesta, devemos levar em conta pressupostos 
e subentendidos, tanto por parte do dramaturgo quanto por parte do censor e 
o fato de que o censor opera no sentido de barrar subentendidos, que firam os 
pressupostos que lhe orientam, colocando, assim, outros tantos subentendidos.

Acompanhando a trilha de intervenções do censor, que barra os subentendidos, 
trabalhei por dois anos com as orientandas de iniciação científica Eliza Bachega 
Casadei, Natália Favrin Keri e Pollyanna Reis da Cruz. O corpus sofreu um 
redimensionamento: uma seleção das peças a serem estudadas, realizada a partir 
de dois processos de escolha ano a ano, na tentativa de cobrir, adequadamente, 
a imensa diversidade, de processos e peças, que se apresenta no Arquivo. Além 
disso, mantivemos a notação classificatória da censura, que já vinha sendo 
empregada por outros estudos do Projeto, em quatro incidências básicas: 
censura moral, política, religiosa e social. Contudo, não perdemos de vista o fato 
de a censura religiosa corre paralela à moral e a censura social age em sintonia 
com a política, de forma que podem ser subsumidas pelas primeiras.

Quanto à seleção, em relação ao conjunto das peças parcialmente liberadas, 
determinou-se uma captação a partir da catalogação já realizada, que apontava 
peças de destaque pelo número de apresentações, pela proeminência do autor, 
enfim, por sua notoriedade; a outra seleção foi estabelecida por sorteio, em que 
a aleatoriedade se configura como instrumento de garantia de isenção, por 
parte do pesquisador, na constituição do corpus.

Com esse procedimento, constituímos um corpus que implicou a análise de 
84 peças referentes ao período de 1925 a 1968 (em alguns anos não há presença, 
no Arquivo, de peças parcialmente liberadas). Pudemos obter uma boa visão 
de como a censura agiu e dos seus focos de atenção. Com relação ao acervo 
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como um todo, também nos é possível, agora, delinear algumas características. 
Assim, as observações a seguir serão, ao mesmo tempo, sobre as palavras 
proibidas, sobre a censura como um todo e sobre o panorama que o corpus 
nos ofereceu.

Tais observações estão calcadas, primeiramente, num levantamento quantita-
tivo das motivações gerais dos vetos, procurando visualizar quais foram as 
preocupações mais importantes da máquina censória.

Os resultados que apresentamos foram obtidos a partir de dois métodos 
distintos de levantamento. Começamos por situar as intervenções da censura 
em um quadro mais geral de preocupações, visando uma apreensão de conjunto. 
Depois, fizemos uma análise voltada para o microcosmo, onde esmiuçamos os 
assuntos específicos, inseridos nesse quadro mais geral.

Como anunciamos no início deste relato, adotamos uma classificação da 
censura em quatro grandes campos de incidência: a censura moral, a política,  
a religiosa e a social. Levando em consideração essas categorias, foram adotadas 
duas formas de executar a contagem: a primeira se refere ao corte de expressões. 
Isso quer dizer que cada veto foi considerado isoladamente e pode abarcar 
desde uma única palavra até uma cena inteira. Dito de outra forma, com essa 
classificação nós buscamos saber quantos eram os cortes que se encaixavam em 
cada categoria em relação ao total de cortes analisados. Isso se fez necessário 
porque uma mesma peça pode conter diversos cortes em uma determinada 
categoria e poucos em outra.

Como queríamos ter também uma visão mais geral dos cortes no conjunto 
dos processos, adotamos uma segunda forma de contagem, essa feita por peça. 
Cada um dos processos foi enquadrado em uma dessas categorias e, quando a  
classificação se inseria em mais de uma delas, optou-se por uma classifi- 
cação dupla.

Censura por cortesCensura por cortes

Política
22%

Social
18%

Religiosa
7%

Moral
53%

A partir do primeiro método de contagem – por corte – chegamos à 
conclusão de que a maior preocupação censória se insere no campo da moral: 
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aproximadamente 52% dos cortes versam sobre temas desta ordem. Ela é 
seguida pelo campo político com um total de 23% dos cortes. Os temas de ordem 
social e religiosa aparecem, respectivamente, com 18% e 7% dos cortes.

Se levarmos em consideração o segundo método de contagem – os processos 
como um todo –, os resultados não mudam muito. Por este método também 
observamos uma prevalência dos temas de ordem moral, seguido pelos temas 
de ordem política. Os dados indicam que 49% dos processos contêm cortes 
predominantemente morais, 14% predominantemente políticos, 11% sociais 
e 4% religiosos.

Além destes, também há os que se enquadram em classificações duplas:  
7% dos processos com cortes políticos e sociais; 6% políticos e morais;  
2% morais e sociais; 4% políticos, sociais e morais; 2% políticos, morais e religiosos;  
e 1% políticos, religiosos, sociais e morais.

Censura por processo
Censura por processo

Político-moral-
religioso

2%
Moral-social

2% Político-religioso-
social-moral

1%

Político-moral
6%

Político-social-
moral

4%

Político-social
7%

Religioso
4%

Social
11% Político

14%

Moral
49%

Esses dados iniciais puderam ainda ser desdobrados em outros subgrupos, 
o que nos permitiu traçar um gráfico da evolução de cada tipo de censura ao 
longo das décadas percorridas ano a ano, de forma a garantir uma uniformidade 
em relação ao conteúdo do arquivo.

Os dados gerais do eixo O Poder e a Fala que correspondem à somatória 
das quantidades retornadas pelos dois recortes nos levam às porcentagens 
discriminadas a seguir.

Das principais variações apresentadas, destaca-se uma queda nos índices de 
censura moral de 79,3%, na década de 20, para 35,6% e 36,6 %, nas décadas de 
40 e 50, subindo levemente para 43,5%, na década de 60. Esses números revelam 
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que alterações sociais estavam em curso, sobretudo no que diz respeito à função 
social de cada agente familiar e das condutas “apropriadas”, bem como na 
participação do Estado sobre o comportamento desses agentes.

Em segundo lugar, observamos que a partir da década de 30, o índice de censura  
social aumentou em relação à primeira década analisada. Podemos inferir,  
desta condição, que o Estado tomou para si a função de apaziguar relações 
conflituosas entre os diversos grupos e classes sociais, fossem eles, raciais, 
étnicos ou econômicos, da mesma forma que buscou manter a integridade 
de marcas e nomes referentes à esfera privada. Isto porque o regime que se 
instaura após o golpe de 1930, o Estado Novo de Getúlio Vargas, adotou os 
valores da família, do anti-comunismo, da pátria e do trabalho como pilares 
discursivos e estratégicos na busca de uma sociedade una e indivisa. Os sujeitos 
sociais deveriam se identificam com os que exercem o poder, irmanados no 
pertencimento à pátria una e amada.

Para seguirmos na análise da variação dos tipos de censura ao longo das 
décadas, tivemos que introduzir um terceiro fator, além das modificações na 
família e no Estado. Trata-se da transformação no teatro brasileiro, que passou 
a explorar novas vertentes cômicas e dramáticas.

Como foi anteriormente mencionado, o eixo de pesquisa adotou dois recortes: 
uma seleção, ano a ano, foi realizada a partir das peças mais significativas,  
outra seleção foi construída por sorteio.

Porcentagem de cortes por motivação da censura

Notou-se, no cômputo geral, uma significativa diferença entre os números 
obtidos a partir do recorte focado nas peças mais importantes e aquele pautado 
por um sorteio.
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Ambas as seleções obtiveram um maior número de cortes relacionados à 
moralidade. No entanto, a presença de motivação moral atinge quase o dobro 
de incidência na seleção por sorteio (67,69%), em comparação com o recorte 
das peças mais significativas (38,49%). Ao mesmo tempo, ocorre o inverso nas 
categorias de veto social e político: os índices de cortes de fundo social são de 
10,48% na seleção por sorteio e 24,6% na seleção de peças significativas, e os de 
fundo político são respectivamente 14,41% e 29,76%. As incidências de interditos 
por motivos religiosos mantêm-se quase iguais em ambas seleções, a saber, 
em torno dos 7%. Em suma, percebe-se no recorte de peças mais significativas 
um maior equilíbrio entre o número de cortes enquadrados em cada um dos 
quatro motivos gerais.

Das 84 peças em questão, a seleção por sorteio é composta por 23 comédias, 
15 revistas e 6 dramas. Na outra seleção foram estudadas 21 comédias, 9 dramas, 
9 revistas e uma peça infantil, todas de importância reconhecida.

No arquivo, de uma maneira geral, existem 1036 peças sob o registro de 
gênero Teatro de revista e 2837 registros do gênero Comédia. Somadas, as duas 
categorias formam um conjunto de 3873 peças que superam a metade do total 
de registros. Isto significa que estes gêneros perfazem uma maioria dentre as 
peças presentes no arquivo e catalogadas.

Desse modo, podemos presumir que a maior incidência de revistas entre as 
peças sorteadas reflete uma tendência na distribuição dos gêneros no acervo, 
enquanto a seleção das peças mais significativas segue um cânone da história 
do teatro, que valoriza principalmente a produção dramática vinculada a 
movimentos de vanguarda e ruptura, por isso a maior incidência de dramas.

Qual o efeito dessa constatação nos resultados obtidos? É possível afirmar 
que grande parte da produção teatral brasileira se desenvolveu em torno das 
questões familiares e sexuais, freqüentemente abordadas em sua nuance cômica. 
O “teatro alegre”, como eram denominadas as peças humorísticas e populares, 
foi desprezado pela crítica ao longo das décadas. As comédias “popularescas”, 
como as revistas, tendem a abordar mais intensamente, ou vulgarmente,  
os costumes e o sexo, até como forma de atrair público.

Entretanto, a crítica clamava pela produção de grandes peças dramáticas para 
a constituição de um teatro “sério” brasileiro. As peças que modificavam ou 
rompiam com padrões são sempre consideradas, no meio intelectual, como as 
mais importantes. Porém, elas não apresentam o mesmo tipo de abordagem dos 
costumes e da sexualidade que as peças de revista ou as comédias populares.  
Por terem ênfase temática diferente, sofreram outros tipos de corte, com moti-
vação mais equilibrada entre as categorias social, moral, religiosa e política.

As revistas, desde sua gênese, comentavam movimentos sociais extrema-
mente atualizados, refletindo o noticiário e o espírito da época em que foram 
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produzidas, enfatizando os costumes. A qualidade das produções e dos textos 
vai decaindo a partir da década de 60. Segundo Salvyano de Paiva, “a última 
autêntica revista de teatro escrita e representada por brasileiros foi Diabo que a 
Carregue lá pra Casa, de Walter Pinto e Roberto Ruiz, estreada no Teatro Recreio 
a 27 de julho de 1961” (Paiva, 1991:610).

A urbanização, as novas descobertas científicas, os novos meios de comuni-
cação e principalmente o trabalho feminino permitiam aos jovens um espaço 
de tempo dedicado aos estudos, à criação artística e à agitação política.  
As companhias de vanguarda teatral, compostas principalmente de estudantes, 
passam a abordar as transformações sociais que haviam permitido a emergência 
destes grupos. As inovações formais implantadas, em sintonia com as 
vanguardas européias, foram determinantes para a inclusão desta produção 
como um ideal de teatro.

Portanto, na realidade, uma seleção levou à análise de momentos de influên-
cia intelectual, de mudança e de vanguarda, abordando as peças mais impor - 
tantes. A outra, por meio do sorteio, lançou foco sobre um movimento de 
permanência de fórmulas e temáticas.

Observamos que a queda nos índices de censura moral foi mais sensível ao 
longo das décadas para as peças escolhidas de acordo com sua contribuição para 
o teatro nacional, porque os dramaturgos, mais cônscios de sua importância, 
voltaram-se para tentativas de inovação na produção teatral. Notamos, ainda, 
uma leve retomada da censura moral na década de 60, refletindo possivelmente 
o início das agitações que acompanharam a chamada Revolução Sexual.

Ao mesmo tempo, a seleção aleatória figura como representante da totalidade 
da cena teatral brasileira, cuja manutenção temática ao longo das décadas pode 
ser percebida por meio da maior uniformidade das porcentagens de cada tipo 
de censura. A decadência das revistas é diagnosticada mais pela queda de 
prestígio desses shows do que pelo número de encenações, que se mantiveram 
até a década de 80, ou seja, até um tempo cujos registros não mais se encontram 
no Arquivo Miroel Silveira.

No eixo temático O Poder e a Fala na Cena Paulista, utilizamos um procedimento 
triplo de ação para determinar o comportamento da censura no período 
estudado. O primeiro deles foi determinar as possibilidades semânticas das 
palavras que foram censuradas e, para tanto, recorremos a dicionários de termos 
populares e de termos de época.

Porém, e na maioria das vezes, as significações imediatas dos termos 
não foram determinantes da ação do censor. Por causa disso, examinando 
os elementos transfrásticos que nos conduziram a um levantamento sócio- 
-histórico, a fim de precisar as conexões existentes entre a palavra examinada 
e o quadro cultural de sua emissão, na época em que a censura a vetou.
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A terceira fase deste procedimento consistiu, justamente, no confronto das 
duas primeiras. Ou seja, confrontou-se o que a palavra em sua inserção na peça 
escrita podia significar, ou subentender, com o contexto da palavra vetada em 
termos do quadro social levantado.

A partir disso, ficou notório que alguns assuntos eram constantemente 
censurados e que, outros, somente em situações bastante específicas. A seguir, 
mostraremos quais eram estes temas e quais eram as nuances que determinavam 
seu veto ou não veto.

De um total de 580 cortes, os campeões de vetos pela censura foram os temas 
que versam sobre o “ato sexual” em si. Eles correspondem a um total de 70 
cortes, ou seja, 12% dos cortes gerais e 20% dos cortes no campo da moral. Aqui, 
foram considerados cortes como os presentes, por exemplo, na peça Anastácio 
chegou de viagem, autoria de Oswaldo de Almeida, onde o censor cortou a 
palavra “rosetá” porque um dos seus significados possíveis é justamente o de 
manter relações sexuais.

O “uso de vocabulário impróprio” é o segundo assunto com maior 
incidência de cortes. Em um total de 44 intervenções – o correspondente a 
aproximadamente 8% dos cortes gerais e 13% dos inseridos dentro do campo 
da moral – limpar os palavrões e a linguagem obscena foi também uma forma 
encontrada pelos governos republicanos de moldar o tipo de homem e de 
sociedade considerados ideais para o país. Essa ação pode ser exemplificada 
pelos cortes realizados na peça Navalha na Carne, de Plínio Marcos, na qual os 
personagens, pertencentes a uma classe marginal, fazem uso constante de uma 
linguagem obscena, por isso, há a incidência de nove cortes nesse sentido, cinco 
deles referentes à palavra “porra”.

O “adultério” é o terceiro tema mais vetado. Ele corresponde a 6% dos 
cortes gerais e a 10% dos cortes morais, num total de 33 intervenções. Ainda 
dentro desta categoria, podemos notar que há uma incidência de cortes muito 
maior sobre o adultério feminino. Enquanto este corresponde a 21 intervenções  
(4% dos cortes gerais e 6% dos morais), o adultério masculino possui 12 (2% dos  
gerais e 3% dos morais).

Com números empatados com os do adultério, a “homossexualidade” 
também foi um tema bastante visado. Os cortes aos temas homossexuais 
continham uma particularidade interessante: eles só eram realizados quando 
o tema era tratado de forma diferente ao aceito na época, a saber, como vício 
ou doença a serem saneados.
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Práticas sexuais não-convencionais

Práticas sexuais não convencionais

Sexo oral
1%

Necrofilia
0%

Masturbação
1%

Sexo anal
1%

Sexo grupal
1%

Incesto
1%

Pedofilia
1%

Sexo ao ar livre
0%

Sexo fora do 
casamento

1%

Outros cortes 
morais

93%

Como “práticas heterossexuais não desejadas” para a época, nós podemos 
citar as intervenções da censura nos seguintes assuntos cortados em diversas 
peças: sexo anal com 6 intervenções (1% dos cortes totais e 1,75% dos morais); 
incesto e sexo grupal, ambos com 3 intervenções (0,52% dos totais e 0,88% dos 
morais); pedofilia, masturbação, sexo oral e sexo fora do casamento, todos com 2 
intervenções (0,34% dos totais e 0,58% dos morais); e sexo ao ar livre e necrofilia, 
ambos com 1 intervenção cada (0,17% dos totais e 0,29% dos morais). Se os 
considerarmos em conjunto, estes vetos corresponderão a aproximadamente 
4% dos cortes no geral e 6% dos cortes morais.

Vetos dirigidos ao “corpo” e sua exposição representam o quarto assunto mais 
censurado dentro de nosso corpus. As 29 intervenções correspondem a 5% dos 
cortes gerais e a 8,5% dos cortes morais. Enquanto apenas 6 destas intervenções 
são direcionadas para partes do corpo em geral (o que corresponde a 1% dos 
cortes totais e 1,75% dos cortes morais), 23 delas são destinadas especificamente 
para os órgãos sexuais, o que corresponde a 4% do total de cortes e a 6,7% dos 
cortes morais.

Em seguida a este, o próximo tema mais censurado é o da “virgindade”,  
ou melhor, o da “não virgindade”. Com um total de 27 intervenções, corresponde 
a 4,6% dos cortes gerais e 8% dos morais. Em Maridos de Hoje, autoria de Augusto 
Peres, parte do enredo se estrutura sobre a suspeita de que uma das personagens 
teria se relacionado com seu pretendente antes do casamento. A proibição está 
presente já na própria forma de abordagem do tema pelos personagens, que 
utilizam diversos eufemismos para suavizar sua comunicação com o público 
da década de 20. Mesmo assim, três referências a esse comportamento são 
censuradas na peça.
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Infrações à castidadeInfrações à castidade

Masculina
17%

Beijo
33%

Cenas de 
nudez
50%

Correlatas a este tema, as infrações à castidade também são marcadas pela 
censura, correspondendo a 2,7% dos vetos totais, com 16 intervenções. Três delas  
são referentes a cenas de nudez, 2 a cenas de beijo e 1 delas referente à castidade 
masculina. No caso desta última, deve-se levar em consideração que ela pode 
ser refletida em seu oposto, isto é, a castidade feminina. Trata-se da seguinte 
fala da peça, autoria de Amazzio Mazzaroppi, Castelo de felicidade: “[com o 
calor], até os homens parecem que se entregam com mais ardor às façanhas 
do cupido”. Subentende-se, no trecho, tanto o vigor sexual masculino, quanto 
o apetite sexual feminino.

Infrações à castidade em comparação à virgindadeInfrações à castidade em comparação à virgindade

Cenas de 
nudez

9%

Masculina
3%

Beijo
6% Virgindade

82%

Ressaltemos, com esses dados, que os cinco primeiros assuntos mais 
comu mente censurados figuravam entre os temas morais. Em conjunto,  
eles correspondem a aproximadamente 40% dos cortes totais.

O próximo assunto mais vetado, não relacionado a assuntos morais, diz respeito  
aos temas ligados a “práticas revolucionárias”, em um total de 25 cortes. 
Correspondem a 4,31% dos cortes gerais e 18,52% dos cortes do campo político.  
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Dentro destes temas, a maioria, 8 deles, é relativa ao ideário comunista  
(1,4% dos cortes gerais e 6% dos cortes políticos).

Uma das particularidades do comportamento da censura quanto às imagens 
relativas ao comunismo é o de que o posicionamento ideológico brasileiro, por si 
só, não explica grande parte dos cortes feitos pela censura. Através da comparação 
entre diferentes peças, pudemos perceber que o tema só era cortado quando 
havia algum elemento na realidade nacional que o justificasse. Isso fica bastante 
claro no posicionamento quanto à peça História dos Brinquedos, autoria de Carlos 
Escobar Filho. Esta peça poderia figurar entre as obras de divulgação científica 
do comunismo que se desenvolveram após a Segunda Internacional, porém, 
a censura não veta nenhum de seus elementos. Ela censura, sim, um elemento  
muito mais ligado à conjuntura nacional do que ao comunismo em si. 

Cortes às práticas revolucionáriasCortes à práticas revolucionárias

Social
21%

Comunista
32%

Elitista
13%

Camponesa
17%

Militar
17%

Seu foco, sempre disciplinar, censura a crítica feita, na peça, aos métodos 
educativos escolares. Os demais temas relacionados à prática revolucionária 
são: 5 vetos a revoluções sociais, 4 militares, 4 camponesas e 3 elitistas.

Grosso modo, podemos dizer que as doutrinas políticas desviantes 
costumavam ser censuradas, independentemente de sua natureza. Chegamos ao 
extremo de encontrar, em nossas análises, dois cortes cujas palavras censuradas 
poderiam se referir tanto a um ideário esquerdista quanto a um direitista. É o 
caso, por exemplo, da peça Vou me casar outra vez, autoria de Adail Viana, onde 
a frase censurada “A senhorita já leu a obra de Grondhome sobre a Guerra e a 
Paz?” pode se referir tanto ao líder antiperonista Mariano Grondona, quanto ao 
livro de Tolstoi, com seu viés anarquista. Curiosamente, parece que o próprio 
censor possuía dúvidas quanto ao que estava censurando uma vez que escreveu 
no relatório que a frase foi censurada porque a obra poderia conter propaganda 
pública contrária aos interesses do atual regime.
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Seguindo a mesma linha, na temática dos “inimigos do regime” foram 
encontradas 4 intervenções dentro de nosso corpus (incluindo as duas descritas 
anteriormente), o que corresponde a 0,7% dos cortes totais e 3% dos cortes 
políticos.

Ainda em correlação a este tema, foram reincidentes os cortes a expressões e 
cenas anti-EUA ou que contivessem alguma crítica ao capitalismo. O primeiro 
tema possui um total de 4 intervenções (o que corresponde a 0,7% dos cortes 
totais e 3% dos cortes políticos) e o segundo possui 11 intervenções (2% do total 
de cortes e 8% do total de cortes políticos).

As preocupações com o cenário internacional se refletiram também nos  
6 cortes referentes à geopolítica, aproximadamente 1% do total. A “cordialidade 
entre os povos” contou com, ao todo, 11 intervenções, aproximadamente 2% do 
total. Na peça A vida de Salvador Giuliano, autoria de Mauro Miola, por exemplo, 
todas as aparições da palavra “sueca” são cortadas porque a personagem sueca 
em questão cometeu suicídio e isso poderia ser entendido como uma ofensa 
à cordialidade entre os povos. O tema suicídio, aliás, conta com 5 aparições, 
vetadas, em nosso corpus (aproximadamente 0,9% dos cortes totais).

Com a mesma quantidade de vetos encontrados nas práticas revolucionárias, 
os temas relativos ao trabalho governamental recebiam atenção especial por 
parte dos censores. Críticas gerais sobre o governo e sobre as autoridades 
políticas, problemas de corrupção e de justiça, crítica às más condições sociais e à 
dívida externa e referências a empresas públicas contabilizaram 25 intervenções 
(4,3% do total de cortes e 18,5% dos cortes políticos).
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Assuntos relacionados à “justiça/corrupção”, à “autoridade política 
geral” e “críticas às más condições sociais” tiveram, cada um, 7 intervenções  
(o correspondente a 1,2% dos cortes totais e a 5,2% dos políticos para cada um 
deles). Existiram 2 intervenções que vetaram referências a nomes de empresas 
públicas, representando 0,3% dos cortes gerais e 1,5% dos cortes políticos. 
Além disso, o autoritarismo de Getúlio Vargas e a dívida externa foram objeto 
de 1 corte cada um, correspondendo a 0,17% dos cortes totais e 0,7% dos cortes 
políticos cada.

O sétimo assunto mais censurado relaciona-se a temas que interessavam 
à família de um modo geral. São ao todo, 23 intervenções, aproximadamente 
4% do total. 

Temas relacionados à família
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Doze dessas intervenções versaram exclusivamente sobre o casamento  
(2% dos cortes gerais), 8 sobre a maternidade (1,4% dos cortes totais), 2 sobre o 
divórcio (0,34% dos cortes gerais) e 1 sobre um namoro às escondidas (0,17% dos  
cortes gerais). As proibições ligadas ao núcleo familiar indicam uma ênfase 
censória em assuntos cotidianos e basilares do comportamento moral e sexual 
da população.

A imagem da autoridade militar e policial aparece em nosso corpus como a 
oitava maior preocupação da censura, com 22 intervenções (3,8% do total de 
cortes). A primeira conta com 12 intervenções (2% das intervenções totais) e 
a segunda com 10 (1,7% dos cortes gerais). Dentro dessas 10, porém, 4 delas 
fazem parte de um viés muito específico, pois se trata de cenas em que policiais 
cometem atos de tortura política.

Assim como era importante passar a imagem correta da autoridade, 
também era necessário passar uma imagem correta da criminalidade. Frases ou  
expressões que elogiavam ou glamourizavam o crime foram cortadas em 3 
ocorrências, o que corresponde a 0,52% dos cortes.
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Da mesma forma, o desmerecimento de certas profissões foi censurado 
como, por exemplo, os 6 cortes de crítica ao funcionalismo público (1% do 
total), sendo 4 desses casos referentes a políticos; 1 caso de desmerecimento a 
um embaixador e 1 situação de desprestígio à advocacia.

A proteção a nomes próprios e a marcas conhecidas figura como a nona maior 
preocupação censória dentro de nosso corpus, com 20 intervenções (3,45% do 
total de cortes). A primeira, com 12 intervenções, corresponde a 2% dos cortes 
totais e a segunda contribui com 1,4% deles.

Por fim, a décima preocupação mais importante consiste na proteção a 
símbolos religiosos. São, ao todo, 16 intervenções, aproximadamente 2,76% 
do total de cortes.

 

Essa preocupação se estende também a outras facetas da religião. A crítica 
à autoridade eclesiástica, principalmente dos padres, foi motivo de corte em 
8 intervenções, o que corresponde a 1,38% dos cortes totais e a 22% dos cortes 
religiosos. Também ocorreram 6 casos de críticas aos aspectos negativos 
da religião que foram cortados (aproximadamente 1% dos cortes totais e 
17% dos cortes religiosos). Nomes de ordens religiosas e manifestações de 
ateísmo sofreram, respectivamente, quatro e dois cortes (0,69% e 0,34% dos  
cortes totais).
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Uma única peça, O Clarão da Verdade, autoria de Íris Avanzi Moya, foi a 
responsável por uma quantidade de cortes muito significativa sob o argumento 
de “proteção à criança”. Nesta peça, existem ao todo 14 cenas que contém um 
alto grau de violência (como torturas físicas e psicológicas). O censor anexou 
uma carta ao processo dizendo que os cortes foram efetuados para evitar colocar 
uma classificação etária muito alta, pois isso prejudicaria financeiramente a 
empresa. Somente essa peça, é responsável por 2,4% dos cortes totais.

O desrespeito a símbolos nacionais foi tema de corte em 12 intervenções, 
um total de 2% de todos os cortes. Este, aliás, era um dispositivo previsto não 
somente no manual dos censores, como também, na própria Constituição 
Federal. Outros assuntos bastante recorrentes, cada um deles contando com 
10 intervenções em nosso corpus (aproximadamente 1,72% dos cortes totais 
para cada um deles), são a “escatologia”, a “preocupação com a construção 
histórica” e os que concernem a algum tipo de “preconceito”.

A preocupação com a construção histórica se manifesta em nosso corpus 
através da censura a aspectos da Guerra do Paraguai, da Monarquia e da 
Realeza (ambas com 3 intervenções) e da Revolução de 32 (4 intervenções).  
No caso desta última, vetaram-se todos os elementos que enalteciam a sociedade 
paulista em detrimento das demais regiões do país.

Quanto ao preconceito, temos em nosso corpus 5 intervenções que barram 
manifestações de racismo, 2 que vetam preconceitos contra pobres e 1 que 
condena o preconceito aos ex-escravos.

A prostituição também foi objeto recorrente de censura. São, ao todo, 5 inter-
venções (0,9% das intervenções totais). Além destas, há 9 intervenções que 
condenam a permissividade excessiva.

Há, ainda, a recorrência da palavra “gigolô” (4 intervenções, o que 
corresponde a 0,7% dos cortes gerais) e da “violência sexual” e da “invirilidade” 
que contribuem, cada um, com 0,7% (4 intervenções) e 1% (6 intervenções) dos 
cortes gerais.

Os assuntos apontados a seguir contam, cada um, com uma intervenção,  
ou seja, com uma participação de 0,17% no montante geral de cortes. São estes: 
“assédio sexual”, “boemia”, “falsa caridade”, “prazer feminino”, “remédio 
contra sífilis”, “julgamento artístico” e “crítica ao coronelismo e ao latifúndio”.  
Os temas da autoridade masculina e da vestimenta também apareceram, cada um,  
com dois cortes, ou seja, com contribuições de 0,34% do total de cortes para 
cada um deles.

Por fim, abordamos as situações em que a peça fala sobre a censura e esta tem 
que decidir quais aspectos de seu trabalho podem aparecer ou não. Em nosso  
corpus, temos um total de 7 intervenções quanto ao trabalho da censura. Este é  
um montante bastante significativo já que corresponde a 1,2% dos cortes totais. 
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Estas 7 intervenções não correspondem ao total de vezes que a censura aparece 
nas peças. Notamos que a sua aparição só é vetada quando ela é mostrada de uma  
forma imprópria: através de críticas ou pelo comentário de um erro qualquer.

Após este levantamento, é mais do que necessário que, novamente, aponte-
mos a notória prevalência da censura de caráter moral e, nesse caso, também 
que a exploremos.

Iniciamos estes escritos pela colocação de critérios, métodos e conceitos 
teóricos. Gostaríamos de tecer nossos comentários finais sobre tal prevalência, 
retornando aos conceitos que formaram nosso chão e nos orientaram ao longo 
deste trajeto.

Mencionamos, anteriormente, que toda sociedade se organiza em torno de 
silenciamentos, tendo as interdições como base, de forma que todo discurso, 
e tanto mais as suas restrições, tem uma dimensão política. A censura prévia, 
como a que estudamos em nosso corpus, marca os pontos sobre os quais 
se quer fazer calar, e o silêncio imposto se mostra como tática de controle,  
como uma grade a fixar os modos de ver e contar o mundo a ser vivido.

“Notaria apenas que, em nossos dias, as regiões onde a grade é mais 
cerrada, onde os buracos negros se multiplicam, são as regiões da sexualidade 
e as da política: como se o discurso, longe de ser esse elemento transparente 
ou neutro no qual a sexualidade se desarma e a política se pacífica, fosse um 
dos lugares onde elas exercem, de modo privilegiado, alguns de seus mais 
temíveis poderes” (Foucault, 1996: 9, 10).

Não saberíamos dizer se os dois grandes núcleos estratégicos mencionados 
por Foucault, são separáveis ou se distinguem com nitidez. Certamente, sob a 
ótica de uma redução à dupla desejo/poder, eles pouco têm de diferenciáveis, 
uma vez que vontade e poder vivem em co-extensividade. Mas, é igualmente 
certo que, como campos temáticos, levando em conta que nossas quatro 
categorias classificatórias são redutíveis a duas que lhes correspondem, eles se 
desenham, no Arquivo Miroel Silveira, em distinção. Faz-se necessário ressaltar 
que a prevalência da censura de caráter moral, à qual a de caráter religioso pode 
ser remetida, mostrou, como as porcentagens acima atestam, um centramento 
em vários aspectos da sexualidade.

Embora observações anteriores dos trabalhos com o Arquivo Miroel Silveira, 
sobretudo no decurso do processo de catalogação, já indicassem a prevalência 
da censura de caráter moral, presumida pela sistemática proibição do termo 
“amante”, não esperávamos os resultados obtidos por um olhar mais específico, 
como o de nossas análises.

Supúnhamos até, levando em conta os dois regimes autoritários, cenários 
dos processos de censura situados entre 1925 e 1968, que a maior incidência 
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recaísse sobre a classificação em censura de caráter político. No entanto, no 
olho do furacão das tensões sociais, nossos estudos mostraram outro foco 
privilegiado.

Neles, por categoria moral, ficou patente a tentativa de preservação dos bons 
costumes, mas, os bons costumes sempre apareceram sob o viés da sexualidade 
socialmente validada e das expressões de polidez a ela relacionadas. Às vezes, 
mesmo em se tratando de peças notoriamente de cunho político, com um 
correspondente olhar vigilante do poder sobre elas, ainda assim há termos 
censurados que nos remetem a esta condição.

Ora, diante do achado de uma insistência da censura sobre temáticas de 
ordem moral, com esses contornos, devemos formular uma pergunta que 
antecede qualquer outra e, evidentemente, interroga sobre as razões da 
preponderância da incidência detectada.

Tal questão é bastante aparentada àquela formulada na obra História da 
sexualidade: por que o corpo e a sexualidade têm sido, através dos tempos, o 
ponto principal da instalação de uma regulagem, da aplicação de dispositivos 
disciplinares? Também nossa resposta, descontados os campos de saber 
envolvidos, é semelhante à que foi dada nos trabalhos de Foucault.

Há dois caminhos, complementares, pelos quais podemos enfrentar a 
questão. Comecemos por aquele que, de um ponto de vista cronológico, diz 
respeito à gênese da constituição de sujeitos. Trata-se do fato de que o corpo, 
em sua assunção primeira por uma criança, como totalidade, torna-se o ponto 
de fixação das coordenadas que a orientarão em sua construção de identidade, 
que implica sua subjetividade.

Dentre essas coordenadas, a mais proeminente será a da sexualidade, 
determinada pelo cruzamento entre características biológicas e identificações 
assumidas. Portanto, compreende-se como natural o fato de que corpo e 
sexualidade sejam privilegiados pela censura, já que constituem o lócus de 
assentamento das identidades, as sociais inclusivas, lócus das disputas e das 
problematizações fundamentais sobre quem somos, como devemos ser e que 
sentido nos anima.

Este primeiro modo de explicar a questão da primazia da censura sobre os usos 
dos prazeres tem características genéticas. Por isso, o que delineamos a seguir,  
embora apele para outros campos, se comporta com uma derivada do primeiro.

Muito antes de nascermos, antes que nos defrontássemos com a idéia do 
corpo como unidade ou com a linguagem que, ao ser assumida, nos constitui 
como seres falantes e sociais, discursos nos aguardavam, discursos formulados e 
sustentados por nossos antecessores na assunção do corpo. Afinal, por exemplo, 
as cores das roupas de bebê estavam escolhidas, no passado segundo um desejo 
ou projeção, hoje segundo as informações de uma ultra-sonografia.
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Ora, como sabemos, dos bebês portadores de trajes cor-de-rosa se espera 
que brinquem com bonecas e dos portadores de trajes azuis que brinquem com 
carrinhos. E se hoje temos o padrão unisex, não nos enganemos, há distinções 
de indumentária e também dos comportamentos esperados, para os quais as 
crianças serão educadas. Basta observarmos que a mesma calça ou a mesma 
camisa são portadas diferentemente por meninos e meninas.

Os discursos que nos antecedem funcionam como reguladores, pois enquadram  
os indivíduos numa categoria que lhes demanda um papel social. Não queremos 
atribuir aos discursos uma solitária responsabilidade pela categorização: 
afinal o dado do corpo lhe faz fundação. Mas, queremos mostrar a qualidade 
performativa dos discursos. Queremos mostrar que estas cores falam, mesmo que  
não nos tenha sido perguntado e não tenhamos respondido, sobre o sexo do 
bebê, pois enunciam (tomamos aqui o sentido foucaultiano de enunciado) e o 
dado do enunciado determina procedimentos de antemão inscritos.

Da mesma forma, performaticamente, falam os termos proibidos pelo 
censor e o fazem em dois sentidos. Primeiramente, reafirmando o sexo como 
“ideal regulatório”, como o ponto a partir do qual as identidades sociais serão 
assumidas e os indivíduos assimilados a um grupo social. Ora, as identidades 
são assumidas pela via das identificações que, como sabemos, operam pela 
via de um amor a figuras. Estas figuras ecoam articulações individuais; nelas 
o sujeito se vê em ressonância, de forma a se fazer emergir. Ao mesmo tempo,  
as identificações operam pela via de um ideal de eu a pairar sobre nossas ações, 
figura agora construída no seio das relações sociais: aquilo que gostaríamos de 
ser justamente porque é socialmente valorizado.

Retornamos às palavras de Michel Foucault, em sua cartografia do uso dos 
prazeres, sobre o fato de que, desde a antiguidade clássica, somos induzidos 
à sophrosune e à enkrateia. Nós nos construímos em torno destas coordenadas,  
e é aí que nos formamos cidadãos/homens-de-bem aos olhares da comunidade, 
pois tais coordenadas funcionam como ponto nodal a partir do qual disciplina 
e controle se instalam.

“A virtude de sophrosune é, sobretudo, descrita como um estado bastante 
geral que garante uma conduta ‘como convém para com os deuses e para 
com os homens’, isto é, ser não somente temperante mas devoto e justo, 
como também corajoso (Platon, Gorgias. 507 a-b). Em troca, a enkrateia se 
caracteriza sobretudo por uma forma ativa de domínio de si que permite 
resistir ou lutar e garantir sua dominação no terreno dos desejos e dos 
prazeres” (Foucault, 1997b: 61).

A enkrateia, num certo sentido condição para a sophrosune, diz respeito ao 
bom uso dos prazeres: não sua abstenção, mas seu domínio, não sua recusa, 
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mas sua determinação, em torno da sexualidade. Entre uma e outra, emerge a 
formação moral. Assim, uma ética se erige, um cidadão se constrói, o poder se 
firma e, pela via da conduta condizente, o censor encontra espaço, seu primeiro 
grande eixo, e se exerce, impondo um vetor disciplinar.

No seio das relações sociais entram em jogo tanto a sedução quanto a coerção, 
esta última muitas vezes como ponto de sedução, em seu acolhimento assim 
como em sua rejeição. Ambas, processos disciplinares que são, trabalham com o 
oferecimento repetitivo das coordenadas de conduta, das atitudes moralmente 
validades pelo grupo social em que se enunciam. Assim, e em segundo lugar, 
as palavras proibidas e os censores falam, por implicação, das alternativas 
possíveis enquanto sancionadas pela comunidade: apontam o desejável ao, 
reiteradamente, fazerem rasura do indesejável.

Nesse ponto, confrontamos o cerne do mecanismo que preside qualquer 
tomada disciplinar e, portanto, qualquer ato de censura. No caso deste último, 
tal mecanismo constitui-se como sua essência. Trata-se do fato de que não há 
como mostrar uma qualificação sem mostrar a desqualificação, não há como 
mostrar o bom uso dos prazeres sem delinear sua contrapartida, em outros 
termos, não há como fundar uma moral na sexualidade sem que mostremos 
sua face inversa.

Do ponto de vista da injunção do corpo como lugar da identificação pela 
sexualidade que visa à construção de identidades sociais é preciso o desenho 
de uma zona de abjeção ou anomia. Isso se concretiza em duas direções.

Se a injunção do corpo precisa das relações opositivas, para além do par 
heterossexual, já instituído em assimetria, uma outra oposição ainda se faz 
premente, a saber, esta zona de sombra do que não é nem um nem outro. A mesma  
lógica se aplica à intervenção do censor. Aqui, nas peças do Arquivo Miroel 
Silveira, se delineia o que não faz sentido e o censor trabalha então na criação de 
zonas de sombra para trazer à luz aquilo que faz sentido. Com seu ato o censor 
traz o desejável, em termos de uso dos prazeres, para determinada conjuntura 
social, e o quadro que deve, forçosamente, ser visto e vivido como tal.

Compreende-se, então, que as formações discursivas, dispostas na exclusão 
efetuada pelos censores, como já apontamos, recaia majoritariamente sobre os 
usos dos prazeres ou sobre a temática de ordem moral, focada na sexualidade, 
conforme a denominamos neste estudo. Estes determinam os modos de ser 
socialmente, as posições de sujeito a serem vividas, posições cuja ordenação é 
sempre de interesse para o controle do quadro social.

Por outro lado, não devemos esquecer que as subjetividades não são 
simplesmente um anteparo sobreposto aos corpos. São, antes de mais nada, 
a determinação e a manifestação das formas com que se vivenciará o corpo. 
É de se supor que a reiteração das intervenções do censor também chegue à 
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forma capilar de manifestação do poder, mencionada por Foucault, forma mais 
interferente, por ter a propriedade de atravessar os corpos.

Nossas análises das palavras proibidas, além de terem confirmado a 
prevalên cia da censura moral com seu foco na sexualidade, mostraram que as 
proibições se ancoram, como pressuposto, na família enquanto célula básica 
da sociedade, enquanto lugar da formação dos sujeitos, alvo de propagandas 
que visam a regulação das condutas sociais. Tática que também se ramifica 
na preocupação em determinar comportamentos sexuais, pois deles depende 
uma inserção adequada dos indivíduos no núcleo familiar que os construirá 
e, por conseguinte, assegurará o compartilhamento de uma visão de mundo 
pela qual o coletivo pode encontrar uma contenção.

Dessa forma, em nossa travessia pelas peças com palavras proibidas, 
fizemos a luz incidir tanto sobre as coordenadas dos bons costumes quanto 
as da conformação dos corpos, porque os primeiros emulam os segundos.  
Assim procedendo, pensamos ter encontrado os motivos do censor e os dois 
núcleos primordiais: sexualidade e política.

Em nossas análises, que não cabem no espaço deste texto, ao descrevermos o 
quadro de referência dos censores, mostramos seus pressupostos ou plataformas 
culturais, suas táticas, ou leitura de subentendidos. Estas se refletem nos dados 
quantitativos, nas porcentagens que apresentamos como resultado final de 
longa pesquisa. Mas, no limite, mesmo com números, acreditamos ter delineado 
uma constituição imaginária, que todo poder precisa manter e toda censura 
deve preservar.
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