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resumo
O presente ensaio parte do estudo da actuação da Censura aos Espectáculos durante o 

Estado Novo português, analisa os seus objectivos e métodos e compara-os com as práti-
cas nos actuais meios de comunicação social em Portugal. O desenvolvimento recente da 
Internet trouxe-nos possibilidades inauditas de informação e expressão livres (através dos 
blogues, por exemplo). Mas simultaneamente surgem outras formas subtis de censura, que 
vêm renovar velhas ameaças de controle ideológico. A cultura empresarial e o jornalismo 
submisso que se hoje pratica são também motivos de preocupação. À medida que a censu-
ra se torna um fenómeno global, como poderemos combatê-la?
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Controlo; Liberdade de Expressão; Informação.

summary
This essay has its catalyst in the analysis of methods and goals of old censorship to cine-

ma and theatre during the Portugueses dictature (1926-1974). That exercice can be useful to 
understand present pratices within new digital media, Internet's recent devellopments gave us 
amazing possibilities for free information and expression (through blogs, for instance). However, 
new forms of censorship appearing bring new dangers of ideological control. Also, 'corporate 
culture' and 'tamed' journalism threaten free speech and information, giving us motives of con-
cern. As censorship may tend to become global, how can citizens respond back?

Keywords: Censorship; Theatre; Work Culture; Internet; Facebook; Denouncement; Con-
trol; Free Speech; Information.

1. objectivos da censura
A censura – instituição tão antiga quanto as outras – implanta-se e assume-se, regra geral, 

invocando o interesse colectivo ou a necessidade de manter a paz e a ordem sociais. Falamos 
de censura no sentido estrito – aquela que se interpõe arbitrária e autoritariamente entre um 
emissor um receptor.

No que respeita ao cinema em Portugal, sai em 1925 a primeira lei que «proíbe a exibi-
cão de filmes contra a moral», exarada pelo Ministério da Instrução Pública1, e um ano depois 
o decreto2 que regulamenta a lei e cujo critério único se define no seu artigo 1º: «É proibida a 
exibição de fitas cujo assunto possa afectar a moral e os bons costumes»; sendo a Inspecção 
dos espectáculos exercida pela Direcção Geral do Ensino Primário e Normal. Ao apresentar cri-
térios educacionais e morais, a censura tornava-se aceitável aos olhos opinião pública. Porém, 
após instauração da Ditadura Militar3, os filmes, além dos critérios morais, ficam ainda subme-
tidos ao critério político: 
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É rigorosamente interdita a exibição de fitas perniciosas para a educação do povo, 
de incitamento ao crime, atentatórias da moral e do regime político e social vigorantes4.

Estes são pois os dois principais alvos de censura: 
em primeiro lugar, a censura de costumes, que recebe o aval amplo das sociedades ten-

dencialmente conservadoras – sobretudo ao nível da sexualidade e da violência; este é o 
argumento educacional, ao qual não posso deixar de reconhecer alguma validade; mas mu-
daram os costumes e este tipo de censura é hoje quase inexistente, como se pode consta-
tar pelas imagens acessíveis em horário nobre nos canais de televisão; em segundo lugar, e 
a coberto da primeira justificação, uma outra censura essencialmente política e ideológica 
tem como objectivo primário controlar a informação que possa fragilizar os valores e o pres-
tígio das classes governativas, e como objectivo último garantir a manutenção dos poderes 
vigentes; já era assim no velho Estado Novo, como era no Antigo Regime absolutista, e as-
sim persiste na actual democracia; 

também as questões religiosas são alvo de severa censura, em todos os tempos, mas como 
o critério manifesto incide ora nas questões morais, ora nas questões políticas, considero-as 
inclusas nos dois tópicos anteriores.

A confusão deliberada entre o moral e o político está patente, por exemplo, nas palavras 
do vogal Lobo de Oliveira quando, referindo-se às responsabilidades da Comissão de Censura 
aos Espectáculos, afirma que a censura tem «sempre em vista os superiores interesses morais 
e espirituais. Está em jogo a saúde do povo e o destino das novas gerações»5. 

2. intemporalidade do teatro e da censura
Aos longos dos séculos, a censura não mudou muito, nem nos métodos, nem mesmo nos 

conteúdos. Que o diga o grande dramaturgo renascentista Gil Vicente, cuja obra prolífera fez 
sucesso entre 1502 e 1536, ano em que o Tribunal da Santa Inquisição entrou em Portugal e 
instaurou a censura papal durante quase três séculos (acompanhada de variados suplícios in-
fernais que convirá lembrar aos mais novos). 

Helàs, a censura salazarista também não gostava muito de Gil Vicente, cujas peças, apesar 
de serem um monumento da literatura nacional, continuavam a ser severamente censuradas. 
Em 1953, declarava Américo Cortês Pinto:

(…) sobretudo pela imoralidade das cenas, considerava a peça «O Juiz da Beira» ab-
solutamente inconveniente, do ponto de vista da moral, particularmente, para o público a 
que se destinam os espectáculos do Teatro do Povo. E não vendo possibilidade de se efec-
tuarem cortes, que mutilariam e desarranjariam o texto por se tratar de uma produção em 
verso, nem havendo ninguém que se sentisse autorizado a fazer alterações ou substitui-
ções, em seu critério a peça era de reprovar. E disse mais que, em seu modo de ver, nem 
autores consagrados, nem monumentos da literatura clássica o levariam a apreciações ou 
julgamentos de excepção e com carácter diverso do juízo de censor a que submete qual-
quer peça da actualidade, pois é apenas de textos e de expressões neles contidos que se 
trata e de mais nada.6

E hoje, pode perguntar-se, como vai a saúde de Mestre Gil, autor que todos estudámos no 
ensino básico e secundário? Ora, hoje os clássicos da literatura sofreram uma lixiviação sumária 
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nos programas de língua e literatura portuguesas, acompanhada de praxes de homogeneização, 
higienização e normalização ideológica. O seu estudo é superficial, como convém à nossa cultura 
consumista dominante. E se perguntarmos a qualquer cidadão escolarizado qual o tema do Auto 
da Índia, é quase garantido que dirá que se trata de uma crítica ao comportamento devasso 
das esposas deixadas pelos maridos embarcadiços (façam o teste). Mas não é: precisamente a 
moralidade conjugal está nele ausente; existe, sim, um retrato da jactância, da ganância e do 
saque executado por portugueses nas índias. Mas quem é que se lembra disso, após duas dé-
cadas de comemorações dos Descobrimentos7 e de propaganda nacionalista acerca das desco-
bertas civilizacionais lusitanas? Às quais se mistura o mito corrente do lusotropicalismo que já 
o Estado Novo oportunamente apropriara para justificar o seu colonialismo...

Este pequeno episódio serve também para lembrar que a censura anda sempre de mãos 
dadas com a propaganda: é preciso que esta venha encher o espaço deixado vazio por aquela. 
Porém, hoje, a censura usa manhas mais subtis.

3. métodos da censura 
Para discutir o problema da censura em várias épocas, devemos estar cientes dos seus mé-

todos. Vejamos pois, em resumo, quais eram os métodos da censura institucional e quais se 
manifestam hoje ainda: 

1. A censura prévia, ou preventiva, era obrigatória para a imprensa periódica, o teatro, o 
cinema e outros espectáculos; só os livros estavam dispensados de censura prévia, mas pode-
riam ser apreendidos a posteriori. 

a. No cinema, os filmes portugueses eram obrigados a apresentar a planificação8, 
que seria ou não aprovada, e eventualmente corrigida9; 

b. no caso dos filmes estrangeiros, era visionada uma cópia da versão original, 
acompanhada do argumento10 traduzido, para que fosse autorizada a sua importação.

2. A censura final, ou repressiva, exercia-se ainda sobre os filmes completos – estrangeiros 
ou portugueses - cortanto imagens e diálogos cirurgicamente apontados nos relatório dos censo-
res. Os pedaços de película cortados eram queimados, para impedir a reconstituição da obra11.

3. A estes dois processos, legitimados e institucionalizados, podemos chamar censura for-
mal. Tanto que era sempre possível às empresas (e aos autores , por intermédio delas) recor-
rer dessas decisões, geralmente sem grande proveito, mas por vezes obtendo algum benefício. 
A censura formal terminou com o fim do regime em 1974, mas outras formas disfarçadas de 
censura permaneceram.

4. A censura informal também existia a par da formal, mas não é fácil de detectar senão 
por testemunhos; muitas vezes os cortes eram negociados pessoalmente entre censores, pro-
dutores e autores.

5. A censura etária, aquela que classifica os filmes de acordo com a idade e maturidade dos 
espectadores, tem critérios essencialmente educativos e também morais, e ainda hoje vigora, 
embora com eficácia duvidosa.

6. Ora, com o objectivo de ter mais público, os distribuidores tentavam que um filme pu-
desse ser classificado para idades mais baixas, negociando os cortes com a comissão de censu-
ra. Este tipo de censura comercial, a que podemos chamar também privada, é uma forma de 
censura exercida pelo intermediário, o produtor ou distribuidor. Esta censura ainda existe hoje 
– veja-se o caso de João Botelho com o filme Corrupção12.

7. Outra forma de censura, muito frequente hoje em dia, é a pressão: sugerir, dar a enten-
der, insistir, geralmente sem querer dar a entender o acto de censura.
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8. Se a pressão não funcionar, usa-se a intimidação, que é a maneira de calar a boca a al-
guém, antes mesmo dela se abrir; o que é feito geralmente através de aviso ou ameaça; é ide-
al porque não deixa traços e também funciona indirectamente; antigamente, as pessoas eram 
chamadas para uma conversa à PIDE; hoje são chamados ao chefe e temem pelo seu emprego 
precário; é o extraordinário método da dissuasão. 

9. Caso o indivíduo não se sujeite aos anteriores métodos, a retaliação é remédio eficaz; hoje 
em dia traduz-se pelo despedimento sumário; mas, em situações extremas, pode chegar a matar.

10. Outro método mais doce e também eficaz é o da recompensa, que consiste na distribui-
ção condicionada de bónus no trabalho ou dinheiro para fazer filmes... o suficiente para que o 
feliz contemplado não se atreva a morder a mão que lhe dá as migalhas.

11. Caso o ingrato beneficiado não se porte bem, a punição é o método mais simples: 
impedi-lo de ter dinheiro para filmar, como aconteceu a Manoel de Oliveira e muitos outros.

12. Mas a forma mais perfeita de censura é a autocensura, quando as pessoas se calam 
por medo de serem julgadas e penalizadas pelas outras. Assim o cinema português se tornou 
um cinema de alusão e elipse – e anda hoje conserva esse traço de estilo. 

a. Não se podia falar da guerra, nem da morte, nem de ódio, nem de desgraça, nem 
de alegria... O cinema português interiorizou o silêncio e sofrimento. Tornou-se um cine-
ma que prefere a alegoria e o simbolismo às expressão de desejos e sonhos. 

b. Os censores trabalharam bem: conseguiram criar uma cultura onde a autocensu-
ra se tornou um medo irracional de não aprovação social; e onde as pessoas têm receio 
de manifestar a sua revolta. Cada um se tornou polícia de si próprio.

c. A censura entranha-se nos pressupostos da relação social, torna-se «estrutural»13 
e constitutiva da própria linguagem, condicionando e modelando as formas de expressão.

13. Na verdade, hoje com dantes, as pessoas e os grupos muito facilmente censuram o 
comportamento dos outros – seja por razões políticas, morais ou estéticas. Assim o coitado do 
cinema português foi também vítima da censura social, aquela que se exerce quotidianamente 
sobre as obras e sobre pessoas. 

14. A censura social tem uma metamorfose importante no subgénero jornalístico da crítica 
de cinema, cuja virulência condiciona efectivamente as possibilidades de um autor poder conti-
nuar a trabalhar. A censura do gosto é das mais presumidas e mais impunes que há. 

d. E no entanto, exerce apenas o seu livre direito à opinião, não podemos censurá-
-la, faz parte do saudável circuito da polémica; excepto quando acaba sendo exercida 
apenas por alguns que a usam como instrumento de poder.

e. Frequentemente a censura do (bom) gosto é a própria negação da liberdade de 
criação, e verifica-se amiúde que obedece mais a interesses materiais que espirituais, 
ao contrário do que diz. 

15. Por último, e para cúmulo, temos a censura da censura, pois nenhum agente de censura 
gosta de se mostrar, mesmo quando legitimado; já as extintas comissões de censura receavam 
pelo seu «prestígio», ou seja, temiam dar nas vistas e que se percebesse a sua acção sobre os 
filmes, peças de teatro e jornais; detestavam ser criticadas; até o próprio Salazar admitia que 
ninguém gostava de ser censurado. 

No fundo, é por causa das tendências moralistas da sociedade que a censura, como erva 
daninha, está sempre pronta a renascer. Alguns consideram esta pulsão como inevitável e 
até natural; outros descrevem-na como patologia da comunicação. O certo é que está laten-
te e quando emerge torna-se a censura da maioria. Nestas situações, há que lembrar os di-
reitos das minorias à diferença. Ao moralismo de aprovar ou condenar os comportamentos 
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alheios, deve contrapor-se a ética da liberdade de expressão, pensamento, criação, manifes-
tação, publicação e informação.

Resumindo, à excepção dos primeiros métodos da censura formal, todos os outros estão 
presentes na nossa sociedade actual, quiçá cegueta e obnubilada para ter consciência disso. 
Daí a utilidade deste método analítico, que nos permite identificar as diversas metamorfoses 
da censura.

4. Censura no trabalho
Nas últimas duas décadas de crescimento do consumo, criou-se nas empresas em expan-

são uma cultura hierárquica que usa métodos de persuasão, intimidação e controlo muitos se-
melhantes aos atrás descritos. As gerações mais novas que cresceram nestes ambientes, e as 
mais velhas que não souberam libertar-se do jugo do parecer e obedecer, estão perfeitamente 
adaptadas a formas de autocensura que lhes permitam conservar o precário emprego. 

Nas empresas perdeu-se o brio profissional e o hábito da responsabilização individual; os 
contactos institucionais com os clientes assumem formas impessoais, anónimas. Algumas empre-
sas, cientes de um código de confiança indispensável, obrigam os trabalhadores a identificar-se 
perante o cliente, porém essa identificação é pseudónima (como nos omnipresentes callcenters).

O efeito desta cultura empresarial foi que as pessoas perderam totalmente a noção da sua 
liberdade de expressão: não se espera deles que manifestem o que pensam, nem que tomem po-
sição e assumam responsabilidades. Os danos desta cultura estão à vista de todos na vida diária.

Em contrapartida, nas instituições públicas, o recuo foi menor e mais lento. As escolas, por 
exemplo, mantiveram-se como reduto e laboratório dos métodos da democracia, mas em 2009 
foram forçadas a substituir os conselhos directivos eleitos por directores unipessoais e autoritá-
rios que, por sua vez, devem obediência (a troco de soldo aumentado) às ordens ministeriais. A 
cultura hierárquica impôs-se com uma eficiência assustadora, a par da precarização acentuada 
dos professores – que é a melhor forma de chantagem conhecida. Duvida-se pois que este seja 
o meio onde a liberdade de expressão possa ser ensinada e praticada, como aconteceu durante 
35 anos de gestão democrática das escolas.

5. os blogues e a liberdade de expressão 
Os blogues são um maravilhoso novo medium14 surgido há cerca de 10 anos, tendo enor-

me expansão e revolucionando todas as formas de comunicação, informação e publicação até 
aí existentes. Sumariamente, definimos aqui as suas características inovadoras específicas15:

1. por um lado, são sites com um mecanismo de edição bastante mais simplifica-
do (no backoffice); 

2. por outro lado, sendo organizados cronologicamente, favorecem um tipo de es-
crita cronística, ou seja, pessoal, actual, periódica e contínua; 

3. que porém cedo sentiu como indispensável o uso de outras ferramentas organi-
zativas, como as etiquetas e, mais tarde, páginas fixas de referência;  

4. além disso, ao permitir os comentários dos leitores, tornaram-se pólos de inte-
racção, discussão e reflexão até então inexistentes;

5. a possibilidade de albergarem vários autores potenciou a criação de conceitos 
editoriais inovadores;

6. os blogues podem integrar com facilidade formatos multimédia de informação 
digital: imagem, vídeo, áudio, gráficos, etc.
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7. além destas possibilidades estruturais, têm ainda a potencialidade de gerar liga-
ções com outros blogues, não apenas através de listas de sites e ligações directas, mas 
principalmente do mecanismo de feed (mais recente16).

8. last but not least, os blogues são integralmente gratuitos e acessíveis a qualquer 
pessoa (mesmo anonimamente), em poucos minutos, ao contrário dos sites alojados em 
espaço virtual alugado.

Depois da invenção deste querido medium, pode dizer-se que a censura absoluta se tornou 
impossível. Por muito que se esforcem aqueles que querem silenciar outros, há sempre a possi-
bilidade de revelar dados, factos, pensamentos e opiniões através dos blogues. A reboque desta 
universal liberdade de expressão, uma certa cultura da transparência emergiu e, concomitan-
temente, surgiu um novo tipo de informação: a dos sites que se dedicam a denunciar actos de 
corrupção e ilegalidade (como o Wikileaks e outros semelhantes). Ora, estes sites incomodam 
de tal maneira os poderes institucionais e estatais que estes não demoraram a exercer formas 
de censura agressiva, perseguindo e criminalizando os seus autores (dos quais Julian Assange 
é apenas o mais conhecido).

As instituições – geralmente detentoras do seu site oficial - evitaram a utilização de 
blogues, creio que por temerem a manifestação de opiniões pessoais. Porém, muitos gru-
pos auto-organizados, como movimentos sociais, associações, espaços culturais, recen-
temente surgidos, adoptaram o blogue como modelo de participação e expressão pública 
aberto e democrático. Não sem problemas, porque cedo se manifestam aqueles que têm 
alma de censores, mesmo se julgam ser democratas. Dos vários casos sucedidos – em 
que tive participação – não vou falar aqui, mas são para mim uma boa medida dos atro-
pelos à liberdade que podem ser executados por pessoas confundidas e sem qualquer cri-
tério ou ética da comunicação. Será por isso que os média cartesianamente estruturados 
ainda têm tantos leitores.

6. a imprensa silenciada e a clonagem digital
Contudo, a facilidade de acesso à publicação na Internet, na última década, veio perturbar 

o status quo que os media tradicionais – os jornais, em papel ou em linha – detinham. Paula-
tinamente, aqueles que usam a Internet como meio de se informarem, começaram a perce-
ber o bloqueio, a filtragem e a manipulação de conteúdos que é feita nos média mainstream. 

Os jornais entretanto migraram todos para o meio digital, fundiram formatos e casaram en-
tre si, de modo a criar grupos de informação mais sólidos e capazes de acção propagandística 
forte. As notícias são redigidas por agências centrais, no caso português a Lusa. O jornalismo 
que verifica os factos e confirma fontes deixou praticamente de existir; o jornalismo de inves-
tigação quase desapareceu. O resultado, que está à vista, são notícias cada vez mais sucintas 
e incompletas, e cada vez mais as mesmas notícias em todo o lado. É o jornalismo de copy-
-paste. Através da Internet reproduzem-se ad infinitum as mesmas notícias, que circulam mais 
rápidas que a velocidade da luz.

Em Portugal, apenas recentemente (coincidindo com a tomada do poder pelo governo de 
Passos Coelho) pode dizer-se que começou a haver uma percepção generalizada da censura 
exercida pelos jornais e televisões. Os que mais dificuldade têm em assumir esta evidência são, 
paradoxalmente, os próprios jornalistas; ou por não quererem perder o prestígio social que jul-
gam ainda ter; ou por se terem habituado a esse tipo de controle que eufemisticamente consi-
deram e defendem como «critério editorial» - mas o critério é fácil de perceber a quem serve. 

Alguns exemplos poderão sustentar melhor esta leitura dos factos: 
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1. uma editora da Lusa demitida por não publicar informações não confirmadas de 
um assessor de imprensa do primeiro-ministro José Sócrates, em Abril de 201117;

2. um programa de rádio (Este Tempo) cancelado e cinco opinadores despedidos no 
canal público Antena 1, em Janeiro de 201218; 

3. uma jornalista do Público chantageada, ameaçada e forçada à demissão pelo mi-
nistro Miguel Relvas, em Maio de 201219; 

4. a Entidade Reguladora da Comunicação que nega a gravidade daqueles factos, 
mas depois um dos seus elementos vem queixar-se das mesmas pressões20.

5. director de informação da RTP (auto)demitido em confuso processo após o aces-
so ilegítimo da Polícia Judiciária aos brutos de filmagens feitas durante a manifestação 
de 14 de Novembro de 2012 em São Bento, Lisboa21.

Os escândalos públicos ficaram por aqui, possivelmente graças aos despedimentos exe-
cutados no jornal Público e aos cortes anunciados na agência Lusa e na RTP com respectivas 
ameaças de despedimento. A censura a funcionar na perfeição. O que ela esconde só Deus 
saberá, porque, estranhamente, não há praticamente blogues de jornalistas a repor os factos 
e as verdades. É caso para perguntar: onde andam e por que se calam aqueles que deviam 
defender e praticar a liberdade de expressão e de informação?

7. Censura global
Estes novos média vieram alterar inúmeros pressupostos de comunicação e de liberdade 

de expressão durante décadas consignados (em Portugal, desde 1974). Todavia, para prevenir 
abusos - para evitar ataques pessoais, difamação, pedofilia, propagadanda racista ou fascista, 
etc. - os serviços gratuitos de blogues, fóruns em linha, comentários em linha, vídeos online, 
etc., criaram a fórmula da «denúncia», mais ou menos regulamentada consoante os sites .

O surgimento do Facebook (em 2005) e a sua popularidade crescente (em Portugal, a par-
tir de 2007) provocaram uma outra revolução na comunicação actual, fenómeno do qual quero 
aqui apenas salientar dois ou três aspectos: 

1. primeiro, deu voz pessoal e um mural de opinião a toda e qualquer pessoa; qua-
se todas as pessoas adoraram, até por essa forma de expressão parecer uma espécie de 
café virtual onde os amigos e conhecidos se encontram para charlar;

2. logo se gerou uma espécie de consenso sobre o que é aceitável publicar ou ex-
pressar nele; no software do Facebook, foi elidido o botãozinho que permite «não gos-
ta»; ficou apenas o «like»; com isto se faz a dissuasão da discordância e se sustém a im-
parável agressividade que as pessoas descarregam no espaço comum, talvez por não se 
verem face a face, talvez porque se sintam desobrigadas da autocensura a que o meio 
social põe freio.

Assim, o método da «denúncia» tornou-se a maneira mais simples para pôr fora de campo 
quem nos incomoda, e para vigiar e moralizar sobre os comportamentos – virtuais, isto é, ver-
bais – dos outros. É o caso da censura à representação da nudez, que os censores da empresa 
Facebook aplicam cegamente e segundo a moral norte-americana (por exemplo, a puericultora 
portuguesa que colocou uma foto sua a amamentar o bebé e cuja página de facebook foi eli-
minada de imediato).

Além do mecanismo de denúncia que permite fechar sites quase directamente, o desenvol-
vimento informático do Facebook criou outros mecanismos de controlo:

 - confinar as interacções dos utilizadores a um círculo restrito de interlocutores 
(amigos) de modo a impedir a propagação de informação;
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 - solicitar insistentemente informações pessoais biográficas ou números de telefone; 
 - o que a breve prazo permitirá eliminar aqueles que não facultem esse dados, ou 

que não sejam identificadas como pessoas reais, mas sejam pseudónimos, heterónimos, 
avatares, falsos perfis;

 - tudo isto permitirá condicionar e coagir as pessoas a um certo comportamento 
de autocensura – que é o ideal de qualquer censura.

Assim, hoje, qualquer cidadão é um denunciador em potência, como acontecia no tempo do 
Estado Novo. Nessa época, lembro-me de que ser «queixinhas» - no âmbito escolar e familiar - 
era uma coisa das mais desprezíveis. Ensinavam-se as crianças que ser queixinhas era «feio». Por 
isso, quando vejo ressurgir a actual mentalidade da denúncia, temo pelos seus efeitos sociais. 
A corroborá-lo estão inúmeras experiências do quotidiano difíceis de definir, mas que demons-
tram o quanto as pessoas deixaram de confiar umas nas outras. Nesse campo, a comunicação 
virtual deu o seu contributo, tornando muito fácil – e atreita – a polémica áspera e insultuosa.

Não se pode negar que esta possibilidade da denúncia é uma protecção face àqueles 
que malevolamente usem os meios ao nosso dispor, agora que aparentemente deixou de 
haver restrições à liberdade de expressão. Mas ela também induz um tipo de controlo social 
que nos encaminha a passos rápidos para uma sociedade de vigilância e de muito menor 
liberdade pessoal – coadjuvada pela monitorização de toda a nossa existência ciberespa-
cial, através de telemóveis, cartões magnéticos, câmaras de vigilância, etc. 

Tornou-se pois banal a possibilidade da denúncia, passadas três décadas e meia da extinção 
da PIDE. O conceito enraizou-se já no espírito colectivo, associado a um rol de medos vários, como 
o de sermos fotografados e expostos no Facebook, ou o das omnipresentes câmaras de vigilân-
cia que transformaram o nosso espaço público num autêntico filme de ficção científica. Simples-
mente, para não entrarmos em paranóia geral, tendemos a esquecer-nos dessa triste realidade. 

Mas o sistema de propaganda, que nos conhece melhor que nós mesmos, faz questão de 
no-lo lembrar assiduamente. Todos os dias, nas programações televisivas, podemos verificar 
que o género ficcional dominante (à parte as novelas) é um casamento arranjado entre a fic-
ção científica e o filme policial ou de terror – estratégia eficaz para condicionar expectativas e 
manter o espectador em estado de sequestro emocional.

Contudo, os poderes continuam preocupados com a capacidade que a máquina Internet tem 
de propagar outras ideias subversivas - especialmente a miríade de movimentos sociais, mani-
festações e revoltas que desde 2011 se espalharam por quase todos os países do mundo, e que 
os jornais mainstream (pertencentes a grupos económicos dominantes) se esforçam por omitir.

Mas a censura quer-se discreta, não apenas para evitar protestos e desconfianças, mas so-
bretudo porque essa gigantesca base de dados permite aos serviços de espionagem investiga-
rem a vida de todos e qualquer um. Ao contrário do que o utilizador supõe, não está garantida 
qualquer privacidade dos dados, como recentemente se provou: o Facebook e o Google repor-
tam directamente à CIA e ao FBI22.

Os projectos ACTA, SOPA, PIPA, etc.23, que pretendem condicionar o tráfego de informa-
ção autorial na Internet, são uma forma mascarada de obter qualquer pretexto que permita 
censurar qualquer pessoa. Este assunto, candente, mereceria uma abordagem aprofundada. 
Mas, antes de mais, merece que lhe façamos frente com urgência.

8. direitos constitucionais
Diante do panorama traçado, temo que sejamos obrigados, um dia destes, a voltar à estaca 

zero e ao b-a-ba da liberdade que tantos já esqueceram ou nunca conheceram. Há que fazer de 
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novo a pedagogia da liberdade: redefinir o que é censura, que tipos de censura existem, quais 
os limites aceitáveis da liberdade de expressão, que a conhecida máxima tão bem define: a li-
berdade de cada um acaba onde começa a liberdade de outro.

Há que praticar o exercício da liberdade de expressão, não pelo método dos soundbites 
(quem berra mais ou quem tem mais audiência) que hoje é dominante, mas por formas orga-
nizadas, equitativas, democráticas, adaptáveis. 

Note-se que, mesmo na bafienta comissão de censura aos espectáculos, os excelentíssimos 
censores, apesar de exercerem a sua acção repressiva sobre as obras de arte de outros mais 
dotados que eles, mesmo eles usavam nas suas reuniões métodos democráticos de discussão, 
muitas vezes discordando nos pontos de vista e tomando decisões por votação, o que torna as 
ditas actas muito mais interessantes do que à primeira vista pareciam...

Uma outra conclusão retiro desta exposição: a de que a liberdade nunca está garantida se a 
não defendermos dia-a-dia na vida real, se a não ensinarmos aos outros e aos mais novos. Não 
há limites pré-definidos para a liberdade e para a censura, esses limites estão em permanente 
negociação como um jogo de forças entre interesses diferentes. Alguns desses interesses falam 
mais alto e exercem-se abusivamente. Não conseguiremos livrar-nos da ameaça da censura se 
a não soubermos identificar e discutir. E para reivindicar a nossa liberdade de expressão e in-
formação, possuímos um instrumento inestimável, o Artigo 37º da Constituição da República 
Portuguesa, que deve ser lido com atenção, sublinhado palavra por palavra, para termos noção 
do seu alcance e poder.

Artigo 37.º
Liberdade de expressão e informação

1. Todos têm o direito de exprimir e divulgar livremente o seu pensamento pela pa-
lavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, bem como o direito de informar, de se 
informar e de ser informados, sem impedimentos nem discriminações.

2. O exercício destes direitos não pode ser impedido ou limitado por qualquer tipo 
ou forma de censura.

3. As infracções cometidas no exercício destes direitos ficam submetidas aos princí-
pios gerais de direito criminal ou do ilícito de mera ordenação social, sendo a sua apre-
ciação respectivamente da competência dos tribunais judiciais ou de entidade adminis-
trativa independente, nos termos da lei.

4. A todas as pessoas, singulares ou colectivas, é assegurado, em condições de igual-
dade e eficácia, o direito de resposta e de rectificação, bem como o direito a indemniza-
ção pelos danos sofridos.

Como vemos o direito à liberdade de expressão e informação está directamente ligado à ine-
xistência de censura. A Constituição define como ilegítima «qualquer tipo ou forma de censura». 

Aos jornalistas, recomendo também a leitura de cabeceira do Artigo 38º - Liberdade de im-
prensa e meios de comunicação social. Há que ser consciente das ideias por que nos batemos.

9. Como combater a censura
Muitas pessoas que tenho confrontado no quotidiano com esta questão prática, não es-

tão muito convencidas de que toda a censura deva ser combatida – depende, dizem, do que é 
censurado – e consideram que alguma censura pode ser necessária. A maior parte de nós será 
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capaz de concordar que haja censura de certos conteúdos para os seus filhos e alunos; a ques-
tão é saber quais. Deve censurar-se a teoria darwinista, ou deve censurar-se a teoria creacio-
nista? Deve censurar-se Mark Twain e Shakespeare? Isto acontece actualmente nos Estados 
Unidos24, onde  uma série de estados proibiram esses e muitos mais livros nas escolas secun-
dárias. Até dá vontade de rir, como nos rimos dos ridículos da comissão de censura no tempo 
do fascismo. Mas há gente a viver sob esse jugo que não pode rir. Porém, há esperança, pois 
sabemos que o efeito de censurar um livro ou um filme é directamente inverso: torna-o muito 
mais lido e apreciado.

É caso para perguntar: onde colocar a linha divisória entre censura e liberdade? Aliás, ao 
longo da história o debate sobre censura não tem variado muito, é sempre o mesmo. Em 1963 
escrevia Joseph Rovan acerca da censura ao cinema em França:

A censura é sempre uma homenagem prestada pelos que receiam o movimento e a 
investigação aos que têm como regra de vida a inquietude e a aventura. (…) A existên-
cia da censura é uma homenagem ao poder da imagem. Tudo se passa como se a opinião 
comum considerasse o cinema capaz de incitar mais directamente à devassidão, à vio-
lência e à subversão do que as palavras escritas e os livros.

A comprová-lo está o facto de este e outros textos terem sido coligidos e publicados em livro 
em Portugal durante o antigo regime25.

Para resolver esse imbróglio, logo após o 25 de Abril de 1974, a Junta de Salvação Nacio-
nal publicou um decreto-lei26 que abolia toda e qualquer censura (entenda-se: proibição) de es-
pectáculos; mas remetia para uma comissão ad-hoc a classificação etária dos mesmo espectá-
culos, de modo a salvaguardar as tenras almas juvenis. Solução eficaz, inquestionada até hoje, 
e acredita-se que talvez representativa do consenso social.

É certo que estes procedimentos estão um tanto desactualizados, pois hoje tudo é mais 
ou menos acessível através da Internet. Por outro lado, a televisão – que ainda tem um 
poder de influência cimeiro, sobretudo pela força massificada das suas mensagens estere-
otipadas - cerca e assedia os espectadores com todo o tipo de conteúdos que apelam à vio-
lência e concorrem para a sua estupidificação. Não deveriam os conteúdos televisionados 
ser sujeitos a critérios educativos e tendencialmente consensuais? 

Discutir todas estas questões, acerca dos limites da liberdade e da censura, implica inevita-
velmente tomar posição. Em cada caso, ou se aceita ou não se aceita; portanto, há que definir 
o critério do que é aceitável ou não. Não podemos ser neutros em relação a este assunto. É 
uma questão a que não podemos fugir, ou seja, é uma questão ética.

Acontece pois que muitas pessoas concordam com a censura de certos conteúdos ou ideias 
e não de outros; ou com a censura por certas pessoas e não por outras; ou por certos métodos 
e não por outros. Assim, outra forma de analisar a questão da censura será dividir o problema 
em três vertentes:

 - o sujeito – quem pratica a censura?
 - a acção – que método usa?
 - o objecto – que ideias são censuradas - ou em nome de quê?

A especificação destes aspectos ajudará a perceber-lhe as causas e motivações. É que a 
censura raramente anuncia as suas razões profundas, escudando-se em boas desculpas mas 
pouco verdadeiras. Por isso, há uma outra pergunta que devemos sempre fazer: a quem serve 
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determinado acto de censura? Na resposta será desvendada a origem do problema - e o seu 
móbil, que geralmente é garantir o poder. 

Mas toda esta pedagogia da liberdade leva anos, é uma construção progressiva e paciente 
como a vida, não uma arma de combate imediato. A melhor forma de combater a censura é 
usar as mesmas armas do inimigo: a denúncia, por entranho que soe. 

Repito: só podemos combater eficazmente a censura se denunciarmos pari passu os seus 
actos – e quanto mais rápida e directamente o fizermos, mais eficaz será. Se não a denunciar-
mos estaremos a fazer autocensura – com razões aceitáveis, receio de represálias, etc. – mas 
estamos a favorecê-la, estamos a fortalecer a sua acção, estamos a dar-lhe razão. 

Além disso, toda censura detesta que se saiba que existe (mesmo quando estava escrita em 
forma de lei) e acusá-la disso envergonha-a, refreia-lhe a veneta, moraliza as hostes.

A censura não acabou, voltou em força com os novos meios informáticos e com o novo 
autoritarismo. E regressará sempre se não soubermos combatê-la e defender com veemência 
a Liberdade.
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