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Resumo 
A pesquisa apresentada neste artigo tem como foco a relação do jornalismo com a 
censura (partindo-se da censura teatral) e a liberdade de expressão. Com levantamentos 
em acervos jornalísticos, objetivamos localizar menções a autores teatrais significativos 
em termos do desenvolvimento do teatro brasileiro e à censura sobre suas obras, a fim 
de compreender de que modos a prática censória foi (e se foi) abordada na imprensa. O 
período de nosso interesse corresponde aos anos de 1946 a 1968, intervalo de que datam 
as encenações teatrais abarcadas na pesquisa. Este estudo é desenvolvido junto ao 
projeto temático “Comunicação e Censura – análise teórica e documental de processos 
censórios a partir do Arquivo Miroel Silveira da Biblioteca da ECA/USP”, sob 
orientação da Profª. Drª. Mayra Rodrigues Gomes e com apoio da Fapesp. 
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Introdução 
 
 No Brasil, e sobretudo a partir da ditadura militar, casos de resistência à censura 

são frequentemente evocados como indicativos de uma postura, assumida por jornalistas 

e empresas de comunicação, de denúncia e oposição ao cerceamento à liberdade de 

expressão. É nesse sentido que Maurício Maia de Souza aponta que a memória da 

ditadura entre os profissionais de imprensa serve a um “discurso construído de 

resistência” (Souza, 1999, p. 4). Trata-se de um ângulo de visão histórica que entrevê na 

trajetória da prática jornalística, de modo amplo, a efetivação de um empenho na defesa 

dos princípios democráticos, atribuindo-lhe um status de heroísmo.  

 Essa construção, que colabora na elaboração de uma memória e de uma 

identidade dos próprios jornalistas, fundamenta-se em episódios de órgãos de imprensa 

que assumiram uma postura crítica, buscando caminhos para evidenciar a ocorrência da 

censura e, assim, denunciar sua existência. É o famoso caso, por exemplo, do jornal O 

Estado de S. Paulo, que no regime militar publicava versos do poeta Luís de Camões 

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática de Jornalismo da Intercom Júnior – VI Jornada de Iniciação Científica 
em Comunicação, evento componente do XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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partir do Arquivo Miroel Silveira da Biblioteca da ECA/USP”, coordenado pela Prof.ª Dr.ª Maria Cristina Castilho 
Costa. Dentro do projeto, atua no eixo de pesquisa “Liberdade de Expressão: Manifestações no Jornalismo”, sob 
orientação da professora Profª. Drª. Mayra Rodrigues Gomes. E-mail: nara.cabral@usp.br 
 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Recife, PE – 2 a 6 de setembro de 2011 

 

 2 

em lugar dos conteúdos censurados como forma de denúncia da ocorrência dos vetos. É 

o caso, também, de muitos jornais alternativos, da chamada imprensa “nanica”, que 

bateram de frente com os ditames da ditadura. 

 Não obstante - e embora tenha havido ainda outros casos de jornais que 

assumiram uma conduta crítica, além dos que citamos - não se pode considerar que a 

única forma de posicionamento do jornalismo frente à censura, na história brasileira, 

tenha se dado pela via da denúncia ou da oposição.  Na verdade, a trajetória dos 

jornalistas diante da ação censória não é homogênea e eles, tampouco, combateram em 

bloco essa prática.  

Desde o período colonial, a imprensa brasileira escolheu entre assumir-se 

independente, ameaçando sua própria existência, ou ser conivente com o poder e viver à 

sombra do Estado (Moraes, 2005, p. 88 apud Mattos, 2005, p. 102). Nasceram, assim, 

práticas como a autocensura. Quanto a essa questão, vale chamar atenção para o risco de 

cairmos na “armadilha”, como diz Stella Bresciani, “de construir o contradiscurso da 

voz única, de fazer dos emudecidos vítimas indefesas” (Bresciani, 2004, p.13). 

 Tais ideais fundamentam a busca de um olhar atento acerca das relações entre 

jornalismo e censura, conforme se objetiva no estudo apresentado neste artigo. Pois, 

torna-se fundamental investigar como o jornalismo, diante dos episódios de censura, 

posicionou-se em relação à liberdade de expressão, a qual constitui um de seus 

pressupostos de ação. E, para isso, é de grande importância a compreensão das formas 

de representação da censura nas páginas dos jornais. Nesse sentido, a proposta deste 

trabalho é esmiuçar a relação entre a imprensa e a censura teatral, considerada a partir 

de dramaturgos representativos em termos da produção teatral paulista. 

 Trata-se de um estudo fundamentado em levantamento empírico, desenvolvido 

como parte das atividades de iniciação científica junto ao Núcleo de Pesquisa em 

Comunicação e Censura (NPCC) da Escola de Comunicações e Artes da Universidade 

de São Paulo (ECA-USP), sob orientação da Profª. Drª. Mayra Rodrigues Gomes. A 

pesquisa se insere no projeto temático “Comunicação e Censura – análise teórica e 

documental de processos censórios a partir do Arquivo Miroel Silveira da Biblioteca da 

ECA/USP”, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(Fapesp). O Arquivo Miroel Silveira (AMS) contem 6.148 processos de censura prévia 
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ao teatro encaminhados ao Serviço de Censura do Departamento de Diversões Públicas 

do estado de São Paulo, entre 1927 e 19683.  

 Assim, esta pesquisa parte de rastreamentos junto a conteúdos veiculados na 

imprensa, tendo como foco as manifestações em relação à censura de modo geral e, 

mais especificamente, à censura ao teatro. Tal procedimento constitui ponto de partida 

fundamental para a compreensão da ação censória enquanto parte de um processo 

abrangente e, ao mesmo tempo, imanente às articulações sociais. Isso porque o 

jornalismo é o meio natural em que muitas informações podem ser obtidas sobre 

contexto e situação real, tanto no passado quanto no presente. Ademais, é possível 

compreender como o jornalismo, diante dos episódios de censura, posicionou-se em 

relação à liberdade de expressão, princípio democrático que constitui um de seus 

pressupostos de ação. 

 
Quatro autores: diferentes faces do teatro 
  
 A partir de acervos jornalísticos, realizamos um levantamento de menções aos 

autores teatrais Max Nunes, Abílio Pereira de Almeida, Augusto Boal e Gianfrancesco 

Guarnieri. Esses quatro nomes são representativos da história contida nos prontuários de 

censura do Arquivo Miroel Silveira e, por extensão, da produção teatral paulista, 

sobretudo a partir de meados do século XX, período em que se concentra a atuação dos 

autores de nossa seleção.  

 A representatividade dos dramaturgos escolhidos deve-se às suas filiações a 

vertentes de importância fundamental na história recente do teatro brasileiro. São 

autores cujas obras seguem propostas diversificadas e muito expressivas dentro das 

tendências em que se inserem.   

 Max Nunes está entre os autores com maior presença no Arquivo Miroel 

Silveira, aparecendo como autor ou co-autor de 58 peças (correspondentes a 61 

representações) submetidas à apreciação da censura entre os anos de 1949 e 1964. Junto 

de Jorge Maia, um de seus parceiros mais constantes, é um dos principais autores de 

revistas de São Paulo, e sua trajetória é marcada também por passagens pelo rádio e pela 

televisão e pela proximidade com o humor. 

                                                 
3 Era exigido, para a encenação das peças, que os textos teatrais fossem submetidos à censura prévia, que poderia ter 
como resultado pareceres de liberação, liberação parcial ou veto. Em 1968, a censura prévia ao teatro tornou-se 
federal, motivo pelo qual os documentos a partir dessa época não constam no Arquivo Miroel Silveira.  
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 Pela extensão de sua produção, influência na cena revisteira e presença no AMS, 

tomamos Max Nunes como representante do teatro de revista – que, junto à categoria 

das comédias, constitui uma maioria entre as peças presentes no Arquivo e catalogadas 

(Gomes, 2008, p. 100). Esse gênero – que foi, em termos de produção teatral, o mais 

expressivo nas primeiras décadas do século XX – caracterizava-se por uma linguagem 

que “estabelecia uma ponte entre palco e plateia através do humor, do deboche e da 

crítica”, nas palavras de Delson Antunes. Assim, as revistas se popularizaram, 

construindo vínculos com o público urbano. (Antunes, 2002, p. 11).  

 Não obstante sua popularidade, o gênero não foi levado a sério pela elite 

intelectual brasileira mesmo em seu período áureo, quando foi “vivo, atuante, amado e 

apoiado pelo seu público e por seus atores” (Veneziano, 1991, p. 15). Para essas elites, a 

revista representava não um gênero artístico, mas um “representante de uma tradição 

atrasada e indesejável”. (Antunes, 2002, p. 11). 

 Com Abílio Pereira de Almeida, temos um teatro que se afasta da proposta 

popular das revistas, ligando-se ao chamado “teatro sério”. Abílio foi ator, dramaturgo, 

cineasta e produtor e, ao longo de sua carreira, tornou-se o autor nacional mais montado 

pelo Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), fundado por Franco Zampari – uma das 

companhias responsáveis pela renovação de nossos palcos. Nas palavras da Sábato 

Magaldi, deve-se a Zampari “o surto admirável do teatro paulista” (1962, p. 195).  

 Por meio da encenação de peças de Abílio Pereira de Almeida, o TBC quebrou 

recordes de bilheteria sucessivas vezes (Magaldi, 1962, p. 197). Por sua atuação na 

companhia, o autor participou do momento em que São Paulo assumiu a liderança 

teatral do país, na década de 1950. A grande contribuição do Teatro Brasileiro de 

Comédia foi transferir o papel central das peças dos atores para os encenadores e, junto 

com o grupo Os Comediantes, do Rio de Janeiro, introduzir a renovação cênica no país. 

Não obstante, o TBC pautava-se ainda por modelos europeus (Magaldi, 1984, p. 7).  

 As trajetórias dos outros dois autores de nossa seleção, Augusto Boal e 

Gianfrancesco Guarnieri4, vinculam-se a um teatro de resistência política e preocupado 

em refletir a realidade brasileira. No Teatro de Arena, suas participações foram 

decisivas: Boal tornou-se a principal liderança da companhia nos anos 1960 e Guarnieri 

é autor de Eles não usam black-tie, espetáculo a partir do qual o Arena consolidou sua 

                                                 
4 A opção por considerar os dois dramaturgos em nossa pesquisa deve-se não apenas ao fato de ambos terem 
alcançado, individualmente, grande expressividade, mas também às significativas parcerias que fizeram. São de 
autoria de Boal e Guarnieri, por exemplo, os textos de dois célebres espetáculos do Teatro de Arena: Arena conta 
Zumbi e Arena Conta Tiradentes, encenados em 1965 e 1967, respectivamente.   
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especificidade, convertendo-se em “porta-voz das aspirações vanguardistas de fins dos 

anos cinquenta” (Magaldi, 1984, p.7). 

 Desse modo, a partir da peça de Guarnieri, o Arena buscou afastar-se de 

modelos importados. Por isso, nas palavras de Sábato Magaldi: “O Teatro de Arena de 

São Paulo evoca, de imediato, o abrasileiramento do nosso palco, pela imposição do 

autor nacional” (Magaldi, 1984, p. 7).  

 Apresentamos todos esses dados a respeito dos dramaturgos escolhidos na 

pesquisa a fim de mostrar sua diversidade e representatividade em termos de produção 

teatral.  São autores ligados a diferentes (e importantes) faces do teatro brasileiro e, mais 

especificamente, do teatro paulista. Nesse sentido, é possível observar a relação do 

jornalismo com a censura a partir de um universo significativo, que abrange propostas e 

estéticas variadas e, consequentemente, possíveis diferenças em termos da relação do 

teatro com a crítica, a censura e a opinião pública.  

 
Considerações históricas sobre a censura 
 
 As representações das peças teatrais consideradas na pesquisa, cujos textos 

foram escritos pelos autores escolhidos, datam de 1946 a 19685, conforme consta nos 

documentos do Arquivo Miroel Silveira. Este é, portanto, o período que interessa ao 

presente estudo.  

 Trata-se de um intervalo de grande interesse para a compreensão da censura e, 

principalmente, da relação entre imprensa e censura. Isso porque esse período está 

situado, majoritariamente, em um intervalo que entrou para a historiografia como 

democrático, transcorrido entre o final do Estado Novo de Getúlio Vargas, em 1945, e o 

golpe militar, em 1964. Mesmo os anos finais desse período, os quais já transcorreram 

sob a ditadura militar (1964 a 1968), antecedem ainda a edição do Ato Institucional 

N.º56 - que, conhecido como o “golpe dentro do golpe”, radicalizou a repressão. 

 Entretanto, apesar do caráter democrático da maior parte do período que 

constitui nosso foco de atenção – e ao contrário do que poderia parecer à primeira vista 

                                                 
5 Como veremos mais adiante, considerou-se, na pesquisa, apenas as montagens de peças dos autores em foco que 
sofreram cortes em seu texto ou proibição integral pela censura. No caso de Max Nunes, os espetáculos que atendem 
a tal critério datam de 1949 a 1964. No caso de Abílio Pereira de Almeida, temos peças com cortes de trechos datadas 
de 1946 a 1964. E, no caso de Augusto Boal e Gianfrancesco Guarnieri, considerando-se conjuntamente suas 
produções, as obras que se encaixam no recorte estabelecido foram encenadas de 1954 a 1968. Podemos considerar, 
portanto, que o período total que nos interessa estende-se de 1946 a 1968. 
6  
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–, houve, sim, censura teatral na época em foco. A censura prévia ao teatro não apenas 

continuava a ser exercida, como foi, inclusive, intensificada.  

 No Brasil, a burocracia de controle e fomento das manifestações artísticas 

atingiu seu auge depois de 1937, com a implantação do Estado Novo. Criado em 1939, 

o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) – ao qual se ligavam os 

Departamentos Estaduais de Imprensa e Propaganda (DEIP) – realizava censura prévia 

dos textos das peças, orientando-se pelos objetivos de assegurar a defesa da moral e dos 

bons costumes, garantir a ordem, a paz e a segurança da nação e proteger a infância e a 

adolescência (Costa, 2006, p. 108). 

 Em 1945, porém, mesmo com a extinção do DIP, a censura teatral continuou a 

ser exercida por diferentes órgãos. Em 1946, o Decreto 20.493 criou o Serviço de 

Censura de Diversões Públicas (SCDP), ligado ao Departamento Federal de Segurança 

Pública - que herdava as mesmas funções censórias vigentes no Estado Novo.  

Por isso é que, mesmo com o fim do Estado Novo, a censura prévia ao teatro não 

foi extinta e, embora aparecesse sob nova roupagem, ainda mantinha sua função 

coercitiva, enfrentando o ambiente democrático que se estabelecia no país. Nas palavras 

de Maria Cristina Castilho Costa, “procurava-se disfarçar o quanto esses procedimentos 

autoritários e coercitivos estavam fincados em nossa cultura e como se eternizava seu 

aparato burocrático e sua cotidianidade” (Costa, 2006, p. 124).  

Na mesma época, assistia-se à grande “estréia” do teatro brasileiro e, sobretudo, 

paulista. Nos anos 1940, o Teatro Brasileiro de Comédia (TBC) ganhava destaque na 

cena teatral, além de grande importância em São Paulo para a renovação de nossos 

palcos, modernizando a montagem das peças (Costa, 2006, p. 111). Mas foi justamente 

nesse momento, à medida que o teatro se firmava, desenvolvendo-se “como arte e 

manifestação consciente de expressão dos anseios sociais que a fiscalização endureceu” 

(Costa, 2006, p. 141).  

Já a censura à imprensa, em seu exercício sistemático, entrou em declínio a 

partir de 1945, como aponta Sérgio Mattos (2005, p. 109). No lugar da ação censória ao 

jornalismo que vigorara no Estado Novo, surgiu uma censura que era acionada apenas 

em situações específicas - como no caso da repressão que se impôs, no pós-guerra, aos 

jornais acusados de ligação com o Partido Comunista. Embora tenha havido, no período 

de redemocratização, casos notórios de repressão à imprensa, é importante ter em mente 

que esta não se encontrava sob censura prévia naquele momento. 
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 Mas e entre 1964 e 1968 – intervalo que também faz parte do período em foco 

neste estudo – como podemos caracterizar a censura?   

Desde o golpe militar, o Estado adotou uma política autoritária e coercitiva. Já 

em 1964, por exemplo, foi criado o Serviço Nacional de Informações (SNI). Este órgão, 

junto ao Conselho de Segurança Nacional (CSN), tinha, entre outras funções, a 

incumbência de vigiar a produção cultural e artística.  

Assim como nos anos anteriores, o teatro continuou a ser previamente censurado 

no regime militar. Simultaneamente, vivia-se no país uma explosão cultural, sobre a 

qual atuaram a censura e a repressão. Neste cenário, Costa aponta que o teatro tornou-se 

alvo de violenta repressão e, também, pólo de resistência política. Foi em 1964 mesmo, 

por exemplo, que estreou no Rio de Janeiro o show Opinião, posteriormente trazido a 

São Paulo. Segundo Costa, a peça já representava uma resposta ao golpe militar. “O 

sucesso foi tão grande que o grupo assumiu o nome e a militância política. Era a estreia 

do chamado ‘teatro de resistência’” (Stephanou, 2001, p. 120 apud Costa, 2006, p. 184).  

Instaurava-se, desde os primeiros anos do regime militar, um ambiente de 

repressão no país. Em tal cenário, a Lei de Imprensa de 1967 (que permitia a apreensão 

de jornais e revistas pelo Ministério da Justiça) contribuía com a violência e perseguição 

aos meios de comunicação e à imprensa (Mattos, 2005, pp. 113). Porém, e não obstante 

os casos de repressão ao jornalismo que ocorriam desde o início da ditadura militar, a 

censura prévia à imprensa (à qual foram submetidos alguns periódicos) só foi 

implantada um pouco mais tarde, com a edição do AI-5 em 13 de dezembro de 1968. 

Foi com a implantação deste Ato, pois, que a censura passou ser exercida com toda a 

força no Brasil (Mattos, 2005, p. 115).  

 No período compreendido por esta pesquisa, houve duas Constituições a reger o 

país: a primeira delas datando de 1946 e a segunda, de 1967. Mattos chama atenção para 

o fato de que, tanto em uma quanto na outra, zelava-se pela liberdade de expressão e de 

informação, com ressalvas apenas quanto aos espetáculos e diversões públicas. Em 

trecho do artigo 150, parágrafo 8, da Carta Magna de 24 de janeiro de 1967, conforme 

citado por Mattos, dizia-se que “A publicação de livros, jornais e periódicos independe 

de ordem ou preconceito de raça ou de classe” (Mattos, 2005, pp. 116). 

 Em 1969, porém, a Emenda Constitucional n.º1 adicionou ao artigo 150, 

parágrafo 8, ressalvas também quanto à atividade jornalística. Mantinha-se, com a 

emenda, a afirmação de que a publicação de livros e periódicos independia de licença de 

autoridades, mas apontava-se que não seriam toleradas “propaganda de guerra, de 
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subversão da ordem ou de preconceitos de religião, de raça ou de classe e as publicações 

e exteriorizações contrárias à moral e aos bons costumes” (Mattos, 2005, p. 116). Há, 

portanto, um acirramento da vigilância sobre o jornalismo. 

 Os aspectos históricos citados apontam para duas questões fundamentais à 

compreensão da atuação da censura no período em foco nesta pesquisa. A primeira 

questão diz respeito a um maior foco da ação censória sobre os espetáculos e diversões 

públicas, em que se insere o teatro – e, de fato, as apresentações teatrais estiveram sob 

censura prévia durante todo o intervalo de 1946 a 1968. Em segundo lugar, há o fato de 

que a censura e a repressão de modo geral - e, notadamente, ao jornalismo - acirraram-

se, de fato, após 1968, com o AI-5. 

 Por tudo isso, as considerações históricas que fizemos apontam para um aspecto 

da ação censória que é fundamental ao presente estudo. Trata-se do fato de que, em todo 

o período de 1946 a 1968 - embora o teatro fosse cerceado por uma censura prévia 

sistemática e burocratizada (que se intensificou, de fato, com o golpe militar), e embora 

tenha havido casos pontuais de repressão à imprensa (principalmente a partir de 1964) -, 

o jornalismo não se encontrava sob censura prévia. Isto quer dizer que, no período 

considerado na pesquisa aqui apresentada, a imprensa não esteve proibida, a priori, de 

falar sobre a censura.  

  
Levantamento em jornais: o que foi dito sobre a censura  
  
  A pesquisa junto à imprensa foi desenvolvida a fim de localizar referências a 

peças dos quatro autores de nossa seleção (e, sobretudo, à censura a essas obras). Para 

isso, fizemos um recorte: como ponto de partida para o levantamento, consideramos 

apenas as peças desses autores que façam parte do Arquivo Miroel Silveira e cujas 

apresentações tenham sofrido censura mais severa, ou seja, cortes de palavras e trechos 

ou veto integral do texto7. Tal critério de seleção deve-se ao objetivo de localizar nos 

jornais, justamente, possíveis referências à prática censória.  

 A partir, então, de tal conjunto de obras, o rastreamento concentrou-se na 

imprensa tradicional, representada pelos principais veículos de imprensa de São Paulo 

em termos de circulação – sendo que, para cada peça teatral, o levantamento foi 

realizado em duas publicações distintas.  Por isso, elegemos como foco de observação 

as editorias e espaços destinados à cobertura de cultura, artes e espetáculos do jornal O 

                                                 
7 Os pareceres dos censores às peças teatrais constam nos certificados de censura que integram os prontuários do 
Arquivo Miroel Silveira. 
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Estado de S. Paulo e de veículos do Grupo Folha da Manhã – tendo sido a Folha da 

Tarde escolhida para a pesquisa sobre Max Nunes e a Folha da Manhã observada no 

caso dos demais dramaturgos8.  

 Para a definição dos períodos de observação, o referencial adotado foi a data de 

estreia dos espetáculos dos autores em foco, conforme consta nos documentos dos 

processos censórios do AMS. Desse modo, foi possível cobrir as sete edições anteriores 

e as sete posteriores à data em que as apresentações teatrais estreariam, além do próprio 

dia da estreia (totalizando quinze edições para cada encenação em foco)9.  

 Tendo-se em vista os critérios de seleção das peças e de definição dos períodos 

de observação, apresentamos a seguir as ocorrências localizadas nos jornais em foco 

sobre os autores teatrais de nossa seleção: 

 
a) Max Nunes 
 
 De um total de 61 montagens de peças de Max Nunes, aquelas consideradas na 

pesquisa – a saber, aquelas que constam no Arquivo Miroel Silveira e cujos pareceres 

indicam vetos de palavras ou trechos – correspondem a 31,1% do total (ou seja, 

dezenove apresentações teatrais). Trata-se de um número significativo, sobretudo tendo-

se em vista o fato de que esses pareceres indicativos de cortes foram emitidos em um 

período quase integralmente democrático.  

 Na pesquisa em jornais, observamos que 78,4% das peças enfocadas foram 

citadas por pelo menos um dos dois veículos consultados (Folha da Tarde – que, entre 

1960 e 1967, foi fundida aos demais jornais do grupo Folha, passando a ser publicada 

como Folha de S. Paulo – e O Estado de S. Paulo), em notas e quadros de programação 

teatral.  

 Ao mesmo tempo – e não obstante tal presença de menções a Max Nunes nos 

jornais e a significativa incidência da censura às suas peças –, constatamos um total 

silêncio com relação à prática censória sobre a obra do autor. Isso significa que, nos 

jornais e períodos observados10, não foram publicadas quaisquer referências à censura a 

espetáculos de Max Nunes.  

                                                 
8 A opção por realizar a pesquisa na Folha da Tarde atrela-se ao fato de que Max Nunes é autor de teatro de revista, 
um gênero popularesco. Como a Folha da Tarde também apresentava apelo popular - principalmente se comparada à 
Folha da Manhã -, haveria maior possibilidade de se encontrar referências ao autor em questão por meio da pesquisa 
no vespertino. 
9 No caso de processos censórios que não contêm informações sobre a data de estréia das peças, adotou-se a data do 
certificado de censura como referencial à delimitação dos períodos de observação. 
10 Vale ressaltar que, no levantamento realizado em jornais, as edições da Folha da Tarde (ou Folha de S. Paulo) 
referentes à pesquisa sobre treze das dezenove representações de peças de Max Nunes em foco não estavam 
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 Como veremos, o silêncio na imprensa sobre a prática censória não constitui um 

fenômeno isolado ao caso deste autor. 

 
b) Abílio Pereira de Almeida 
 
 Dentre os processos censórios do Arquivo Miroel Silveira, há 21 pareceres de 

censura a peças de Abílio Pereira de Almeida, dos quais onze (ou seja, 52,4% do total) 

indicam vetos de palavras ou trechos dos textos. Temos novamente, assim, uma 

incidência significativa da censura sobre a obra do autor em questão. 

 No rastreamento de menções à obra de Abílio Pereira de Almeida junto aos 

jornais Folha da Manhã (e Folha de S. Paulo, a partir de 1960) e O Estado de S. Paulo, 

tendo como foco de atenção as onze apresentações que sofreram cortes no texto, foi 

possível levantar um material consideravelmente extenso, com citações ao autor em 

notas, notícias, quadros de programação e críticas. Das onze apresentações teatrais 

pesquisadas, nove (81,8%) foram citadas por ao menos um dos jornais observados. 

 Não obstante a elevada presença de menções a peças de Abílio Pereira de 

Almeida na imprensa, não foram encontradas referências à censura de sua obra. 

Constatamos novamente, portanto, um silêncio no jornalismo sobre a prática censória. 

 
c) Augusto Boal e Gianfrancesco Guarnieri 
 
 Somando-se as peças de autoria de Augusto Boal e Gianfrancesco Guarnieri, há, 

nos processos de censura do Arquivo Miroel Silveira, pareceres referentes a 24 

apresentações teatrais. Desses pareceres, doze (50%) indicam incidência de censura 

mais severa, sendo dez referentes a cortes nos textos das peças e dois relativos à 

proibição de espetáculos. Temos, portanto, uma incidência muito significativa da 

censura no caso das obras de Boal e Guarnieri. 

 Das representações teatrais enfocadas, foram encontradas menções a 66,7% 

delas em ao menos um dos dois jornais considerados (a saber, Folha da Manhã – ou, a 

partir de 1960, Folha de S. Paulo – e O Estado de S. Paulo). Não houve menções à 

censura da imensa maioria das obras consideradas. A única exceção, nesse sentido, foi a 

peça A Semente11, de Gianfrancesco Guarnieri, cuja censura foi mencionada em quatro 

textos veiculados n’O Estado de S. Paulo e em uma matéria da Folha de S. Paulo. 

                                                                                                                                               
disponíveis no acervo do Arquivo Público do Estado de São Paulo (consultado, para fins da presente pesquisa, entre 
outubro e novembro de 2010). 
11 Esta peça consta no Arquivo Miroel Silveira sob o registro DDP 5157. 
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 A Semente foi inicialmente proibida pela censura e, posteriormente, liberada para 

ser encenada pelo Teatro Brasileiro de Comédia. Os textos encontrados nos jornais 

sobre a censura da peça noticiam esse processo, citando que a revisão de censura foi 

feita mediante o envio de uma nova versão do texto para apreciação, da qual haviam 

sido suprimidos os trechos que teriam levado ao veto. Tal questão evidencia o interesse 

de membros da classe teatral em apresentar o espetáculo, desejosos de que o parecer 

censório fosse revisado, e ao mesmo tempo uma negociação com a censura, verificada 

na modificação do texto da peça para que ela fosse liberada. 

 Dentre os textos localizados nos jornais sobre a censura à peça A Semente, um 

noticia as movimentações em torno da possível liberação do espetáculo; dois abordam 

sua estréia, após a liberação pela censura; e dois concentram-se, especificamente, na 

questão de sua liberação. De modo geral, os textos apresentam tom neutro, que é 

algumas vezes quebrado pela concessão de espaço a pontos de vista e entrevistas dos 

responsáveis pela encenação da peça. Confere-se, assim, um sutil tom de elogio à obra. 

Há, ainda, uma nota que expressa visão claramente favorável à liberação do espetáculo. 

Trata-se de uma nota publica em 30 de abril de 1961 n’O Estado de S. Paulo, em que se 

faz a seguinte afirmação:  

“Se não fosse a pronta e oportuna ação do secretário de Segurança autorizando 
o reexame por uma comissão de intelectuais da interdição imposta à peça ‘A 
Semente’ pela Divisão de Diversões Públicas, teríamos mais um caso de 
cerceamento da liberdade de expressão.” 

 Temos, pois, uma ruptura – ainda que, devemos dizer, de caráter muito pontual - 

com relação ao silêncio nos jornais sobre a censura.  Como veremos mais adiante, esta 

ruptura deve ser entendida à luz da repercussão causada na época pelo processo 

censório de A Semente, além do fato de seu autor já contar então com certa consagração, 

conhecido pela obra Eles não usam black-tie, de 1958.  

 
Considerações finais: o silêncio sobre a censura 
 
 O rastreamento em acervos jornalísticos de referências às obras dos autores 

teatrais de nossa seleção aponta para uma relação entre imprensa e censura teatral que é 

marcada pelo predomínio de uma ausência de menções à prática censória nos jornais e 

período observados. Como vimos, os textos jornalísticos, em sua quase totalidade, não 

noticiavam a censura teatral. As únicas exceções são as notas veiculadas nos jornais 

sobre a peça A Semente, de Gianfrancesco Guarnieri.  
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 Quem se informasse exclusivamente por meio dos conteúdos que levantamos 

poderia pensar que a censura ao teatro no Brasil, na época, fosse algo pontual. 

Acontece, no entanto, que a censura teatral era uma prática cotidianizada, como 

apontado por Costa (2006, p. 184) – e este caráter de “cotidianidade”, justamente, é 

ponto fundamental à compreensão do predominante silêncio sobre a ação censória 

observado nos jornais pesquisados, conforme se retomará mais adiante. 

 O grande silêncio sobre a censura no jornalismo, identificado entre 1946 e 1968, 

é muito significativo sobretudo porque, em todo esse período, a imprensa não estava sob 

censura prévia. Em outras palavras, os jornais não estavam proibidos de falar sobre a 

ação censória – e, de modo geral, não havia mesmo a proibição de se falar sobre a 

censura. É interessante notar, nesse sentido, que houve inclusive peças teatrais que 

continham em seu texto referências (e até mesmo críticas) à censura, mas que não 

tiveram esses trechos específicos cortados12. Isso quer dizer que não havia uma 

proibição de se falar sobre a censura – e os jornais, portanto, não estavam proibidos a 

priori de noticiá-la ou comentá-la. Não se trata, portanto, de uma postura de silenciar 

para garantir a própria sobrevivência. 

 Por isso, o silêncio sobre a censura nos jornais deve ser entendido dentro de 

fatores conjunturais da época em que foi identificado (1946-1968). Isso porque é de 

fundamental importância levar em conta o entendimento corrente na época sobre a 

censura e o papel do jornalismo frente a essa prática.  

 Nesse sentido, é fundamental ter em mente que a censura, tendo sempre existido, 

consistia em um mecanismo de regulação da ordem social e, fora de situações 

extremadas, era concebida como algo natural. É este o caso do intervalo de tempo em 

foco no presente estudo, dado se tratar de um período majoritariamente democrático e, 

mesmo os anos transcorridos durante o regime militar, antecedem ainda o AI-5, quando 

a censura de fato radicalizou-se, tornando-se escancaradamente política e violenta.  

 Cabe aqui um parêntese para dizer que, em épocas de forte autoritarismo – como 

após a implantação do Ato Institucional n.º 5 –,  a censura adquire nova dimensão. Ela 

se torna abertamente política e passa a ser entendida como violenta, no sentido de 

mutilar a arte. Ela adquire a dimensão de instrumento imposto à força por um regime 

político em prol de sua manutenção no poder. Assim, por mais que possa ser proibido 

                                                 
12 É este o caso, por exemplo, das peças A criação do mundo segundo Ary Toledo, de Augusto Boal e Gianfrancesco 
Guarnieri (preservada no Arquivo Miroel Silveira sob o número de registro DDP 5797), e Oedupus Rex, de Tatiana 
Belinky (registrada no AMS com o DDP 4457), ambas submetidas à censura em 1957. 
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falar sobre a censura nesses contextos, passa a haver a necessidade de se trazer o 

assunto à tona. Como exemplo, podemos citar as referências que Mattos faz às 

“inúmeras” – nas palavras do autor – manifestações contrárias à censura veiculadas por 

jornais brasileiros em 1972 (Mattos, 2005, p. 192). Outro exemplo é o do crítico teatral 

Clovis Garcia, que chegou a expressar posicionamento contrário à censura em fins dos 

anos 1970, quando escrevia para O Estado de S. Paulo (Guimarães, 2006, p. 239).  

 Mas voltemos à questão da concepção da censura enquanto algo natural – 

entendimento ao qual se relaciona, justamente, a ideia da cotidianidade da censura. O 

predominante silêncio no jornalismo sobre a prática censória, conforme constatamos, 

liga-se à ideia corrente da censura enquanto algo natural, reforçando-a. Nessa 

concepção, a prática censória adquire a função de zelar pela manutenção da moralidade, 

o que assume a aparência de naturalidade sob a ótica paternalista de que é função do 

Estado a proteção dos cidadãos. Por esse motivo, a censura pode até ser vista como algo 

positivo. Ela busca a manutenção dos valores do decoro e calar manifestações de 

sexualidade é algo tradicionalmente aceito pela sociedade. Nota-se, assim, a existência 

de uma formação discursiva sobre uma atribuição “moralizante” da censura. 

 Tal entendimento acerca da censura torna-se claro se levarmos em conta 

manifestações que vêm à tona frente a algumas peças teatrais – como se torna evidente, 

por exemplo, no caso da obra de Nelson Rodrigues. Podemos citar, nesse sentido, o 

processo de censura a Perdoa-me por traíres13, datado de 1957, em que estão anexadas 

cartas de setores da sociedade civil pedindo à censura que proibisse a peça, com base na 

premissa da defesa de valores morais, da família e dos bons costumes.  

 Nota-se, por tudo isso, a existência de uma visão da censura enquanto um 

procedimento natural, mecanismo de regulação da ordem social. Tal concepção se 

relaciona à quase total ausência de menções à censura nos jornais observados. Não 

obstante, não podemos esquecer que constatamos, também, exceções a este fenômeno. 

Assim, as notícias publicadas pelos jornais observados a respeito da censura à peça A 

Semente, em 1961, mostram uma ruptura em relação ao predominante silêncio sobre a 

censura na imprensa. Mas o que tal postura por parte da imprensa representa? 

 Em primeiro lugar, há o fato de que o empenho da censura em interditar a peça 

de Gianfrancesco Guarnieri em questão baseava-se em motivos abertamente políticos14. 

                                                 
13 No Arquivo Miroel Silveira, este processo está guardado sob o número de registro DDP 4469. 
14 Tal motivação da censura fica evidente no processo censório à peça preservado no Arquivo Miroel Silveira. Em 
parecer de 17 de abril de 1961, por exemplo, Benjamin Raymundo da Silva, responsável pelam Delegacia 
Especializada de Ordem Social, afirma: “É sabido que, para os comunistas, a instituição que deve ser combatida com 
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Esse caráter explicitamente político da censura à obra A Semente apresenta, na 

abordagem das matérias jornalísticas localizadas, certo distanciamento com relação à 

censura concebida enquanto moralizante e, por isso, natural. Neste caso, a censura 

emergia como uma questão concernente ao debate político. Pode-se dizer, pois, que 

estava em jogo uma concepção da censura que se aproximava (ainda que de modo muito 

incipiente) daquela observada em situações extremadas (conforme dissemos 

anteriormente). 

 A explicação dada, porém, não dá conta de esclarecer os fatos sozinha. Isso 

porque há outro dado fundamental a ser considerado: a grande repercussão pública 

gerada pela censura de A Semente. Deve-se observar, pois, que a censura da peça em 

questão constitui um assunto privilegiado inclusive em termos das manifestações da 

opinião pública. Isso porque, no processo de A Semente preservado no Arquivo Miroel 

Silveira, há dezessete telegramas de associações, empresas e pessoas físicas em favor da 

proibição do espetáculo. As motivações de tais reivindicações giram em torno do 

suposto caráter subversivo da obra e de seus elementos desagregadores da ordem social. 

 De assunto privilegiado no debate público, a censura de A Semente foi parar na 

imprensa. Uma razão para a publicação de menções à ação censória sobre a peça está, 

justamente, na polêmica por ela gerada. Não se tratava de falar sobre a censura de modo 

geral, enquanto prática permanente, mas de se acompanhar um caso de grande 

repercussão.  

 Não obstante, a publicação de referências à censura de A Semente pelos jornais 

considerados na pesquisa representa, sim, uma ruptura com relação ao silêncio sobre a 

prática censória que predominava na imprensa. Isso porque o jornal não apenas noticiou 

a censura, como também (ainda que modo muito sutil) delineou críticas a ela, chegando 

a evocar pontualmente o princípio da liberdade de expressão. Tratava-se, nesse sentido, 

de romper com concepções da censura enquanto algo natural ou positivo, estimulando o 

debate de ideias – função primordial do jornalismo.  

 No entanto, o caso de A Semente constitui uma exceção em meio à 

predominância do silêncio sobre a censura – em vigor antes e depois de tal episódio. O 

próprio caráter excepcional da abordagem pela imprensa da censura à peça em questão 

reforça o predomínio de uma visão, na imprensa, da prática censória censura enquanto 

                                                                                                                                               
veemência e intransigência é o policial porque constitui a ação coercitiva que impede a propagação do ideal 
vermelho. Isso o autor consegue com maestria. Parece um Lenine revivido [...] A representação é prejudicial”. 
Também em despacho do dia 19 de abril, assinado pelos censores Nestorio Lips, Dalva Janeiro e Willy de Paula 
Teixeira, diz-se que “A Semente é, ora implícita ora explicitamente, uma obra claramente subversiva”.  
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algo natural. Pois, ao silenciar, o jornalismo abstém-se da discussão ou denúncia das 

ameaças à liberdade de expressão que se configuram na censura.  

 Assim, com o silêncio, a imprensa mostra-se colada às concepções correntes da 

censura como algo normal e aceitável, deixando de fomentar o debate público sobre tal 

questão. Reforça-se, dessa maneira, a ideia de que os jornalistas, ao longo da história 

brasileira, não apresentaram um posicionamento homogêneo diante da censura. Trata-

se, na verdade, de uma relação complexa, que não pode ser reduzida à ideia de que a 

imprensa tenha sempre apresentado uma postura combativa frente à censura.  
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