
 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 1 

Em Nome do Proibido – controle da liberdade de expressão, justificativas para 

interdições e reflexos da censura
1
 

 

Ivan PAGANOTTI
2
 

Universidade de São Paulo, São Paulo, SP 

 

RESUMO 

 

O controle comunicativo sustenta-se a partir de uma diversidade de aparatos e emprega 

justificativas para suas práticas de forma tão ampla quanto a própria multiplicidade de 

formas de expressão que busca constranger. Entretanto, a análise atenta de estudos clássicos 

sobre casos de censura à liberdade de expressão em localidades e espacialidades distintas 

pode apontar para algumas estruturas comuns empregadas na fiscalização da comunicação. 

Com isso, também é possível perceber como a censura funda suas justificativas, ecoando 

um leque de argumentos empregados semelhantemente em realidades diferentes. Esta 

pesquisa pretende, assim, não só rever a bibliografia sobre censura e liberdade de 

expressão, mas também propor uma sistematização que esboce como aparatos censórios se 

estruturam organizativamente e de que forma podem construir sua legitimidade discursiva. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Comunicação; liberdade de expressão; censura, autoritarismo, 

democracia. 

 

 

1. Introdução: a censura como arena simbólica de disputa entre tensões sociais 

 

Conflitos entre diferentes visões de mundo raramente respeitam as fronteiras entre o 

debate intelectual e a violência explícita. Não só as expressões de pontos de vista diferentes 

podem representar tensões sociais que eclodem em diferentes formas de ver a realidade 

(CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999); muitas vezes o próprio confronto de ideias 

tende a ser cerceado, impedindo o diálogo em meio ao embate. Ao invés da troca 

comunicativa em busca de aprimoramento e compreensão, tolhe-se a expressão alheia que 

incomoda ou vai contra o esperado, tolerável ou permitido por normas sociais. 

Como todo signo, as imagens, os sons e as palavras operam como cenário para a luta 

entre diferentes ideologias. Esse é o local de confronto entre diferentes formas de conceber 

a realidade: a palavra não só é a base usada para representar ideias em conflito, mas 

também opera como o próprio campo em disputa, pois se luta também para a definição dos 

seus significados, das circunstâncias em que deve ser proferida ou controlada, e quem tem o 
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poder para fazê-lo. Como lembra Bakhtin (2010, p.47), “o signo se torna a arena onde se 

desenvolve a luta de classes”, e reflete essas disputas, pois se busca garantir que a 

interpretação das palavras tenha um sentido único para fortalecer o poder de quem 

determina os significados legítimos. 

E como é possível “abafar ou ocultar” (BAKHTIN, 2010, p.48) a disputa por 

diferentes sentidos das palavras, das imagens e dos sons? A interdição conhecida 

amplamente como “censura” age justamente para garantir quais são as expressões 

adequadas, e tenta estabilizar o sentido das ideias, ao mesmo tempo mascarando suas 

origens sociais e a arbitrariedade de seus significados. A censura busca justamente garantir 

a supremacia na arena do simbólico, controlando a luta entre pontos de vista conflitantes ao 

suprimir representações desautorizadas. Ao calar o desviante, definem-se quais signos 

seriam pertinentes, quais seriam as formas legítimas no seu uso e quem seriam os agentes 

com legitimidade para fazê-lo. 

Entretanto, o nome do proibido torna-se com o tempo também um tabu: ainda se 

pode dizer que exista “censura” ativa em sociedades como o atual Estado Democrático de 

Direito brasileiro? Quais são as diferenças e as semelhanças entre o controle da 

comunicação atual em um ambiente democrático do Estado de Direito e os excessos 

cometidos em regimes ditatoriais distantes no tempo ou no espaço? 

Em muitos momentos, o próprio signo da censura foi também alvo de discussão e 

debate. A existência ou não da censura em certo período ou lugar também está aberta para 

disputa – um debate que pode ser, da mesma forma, simplesmente censurado. Em governos 

autoritários, a censura foi afirmada, desejada e defendida, mas também foi camuflada, 

assim como em democracias com a vigência do Estado de Direito a censura pode ser alvo 

de clamor popular ou tabu. Quatro exemplos, de quatro momentos distintos da realidade 

brasileira, ajudam a comprovar essa formulação contraintuitiva. Souza (2003, p.99) recorda 

um artigo publicado no Diário de S. Paulo de 11/02/1936, em que o diretor do serviço de 

censura à imprensa no Distrito Federal, Celso Vieira, defendia que “a censura não é um 

meio violento restritivo da liberdade”, pois o cerceamento promovido pela ditadura de 

Getúlio Vargas seria “um remédio profilático, preventivo, de que lança mão a autoridade 

pública, no legítimo exercício de sua defesa própria”. Décadas depois, entretanto, receosa 

por sua imagem autoritária, a ditadura militar proibia os jornais de mencionar a censura ou 

de sinalizar aos seus leitores que suas próprias páginas estariam sob controle: em março de 

1971, o decreto secreto n. 165-B/71, proibia a “divulgação de notícias a respeito da 
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existência de censura, salvo a de diversões públicas”; em 26/6/1973, a Polícia Federal 

distribuiu uma nota à imprensa determinando que  

 

“(...) de ordem superior fica proibido, até posterior liberação, qualquer crítica ao 

sistema de censura, seu fundamento e sua legitimidade, bem como qualquer notícia, 

crítica ou referência escrita, falada e televisada, direta ou indiretamente formulada 

contra órgãos de censura, censores e legislação censória” (KUSHNIR, 2004, p.121). 
 

Da mesma forma, a democracia da República Velha regulamentava, por meio do 

decreto 4.743, de 31 de outubro de 1923, a censura aos “abusos da imprensa” (MATTOS, 

2005, p.103) em relação à “moral e bons costumes” (Id., 2007, p.54), enquanto os novos 

tempos pregam a “livre expressão da atividade intelectual, artística científica e de 

comunicação, independentemente de censura ou licença”, como defendido no inciso IX do 

artigo 5º da Constituição Federal de 1988. 

Esses múltiplos usos do termo “censura” demonstram a dificuldade de firmar os 

pilares de uma suposta teoria da censura ou o desafio da construção de uma história – 

singular – da censura. Histórias – no plural – de práticas censórias já estão bem 

sedimentadas em aprofundados relatos historiográficos baseados na interpretação de 

arquivos e processos que trazem à luz do presente o que foi proibido no passado. Faltaria 

espaço – e foco – para um trabalho que buscasse, em tão poucas páginas, contemplar obras 

que discutem recortes da censura a partir do tipo de comunicação que buscavam controlar. 

Além disso, é indissociável a contextualização local, temporal e cultural desses fenômenos 

de controle: o controle à imprensa no Estado Novo brasileiro (SOUZA, 2003) apresenta 

algumas semelhanças com a censura aos jornais na ditadura militar no país após 1964 

(KUSHNIR, 2004), porém as tecnologias, a sociedade brasileira e os tempos eram outros. 

Com isso, temos peculiaridades que diferem nos períodos comparados de forma que só 

podem ser compreendidas ao se levar em consideração o horizonte cultural de cada um 

desses momentos. Da mesma forma, a censura ao teatro (COSTA, 2006) ou ao cinema 

(SOUZA, 2003) durante a ditadura Vargas se aproximam ao sujeitar a arte ao mesmo 

aparato burocrático do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), porém divergiam 

devido ao diferente estado de desenvolvimento nos palcos que já floresciam ou nos curta-

metragens de um cinema nacional ainda incipiente. O desafio se torna ainda mais complexo 

ao comparar realidades tão distintas no espaço e no tempo quanto o controle absolutista 

francês sobre a literatura clandestina nos reinados de Luis XV e Luis XVI (DARNTON, 

1998) e o recato pós-Vitoriano da Inglaterra ante publicações indecorosas, ou o 
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autoritarismo stalinista do controle sobre a poesia soviética que criticava a ditadura do 

proletariado e a crítica feminista norte-americana que clama por controle sobre a 

pornografia, ou ainda o controle do Apartheid sul-africano sobre relatos que questionassem 

a segregação racial (COETZEE, 2008). 

Mais do que uma história da censura, da imprensa de Gutenberg às redes sociais de 

Zuckerberg, pretende-se passear por momentos da sua historiografia que documentem 

práticas reveladoras dos elementos mais fundamentais dos mecanismos de controle da 

comunicação, que definem os potenciais de existência da censura como parte determinante 

de um “sistema para enunciados possíveis” (FOUCAULT, 2008, p.30). Assim, este trabalho 

foca alguns ecos da censura que não só se repetem em diferentes circunstâncias, mas que se 

apresentam como constantes apesar de importantes variações. Ao invés de se aprofundar no 

oceano de casos de censura, procura-se aqui delinear os principais pontos de contato 

costeiros entre o proibido submerso e o que vem à tona e foi marcado nos continentes 

históricos de documentação. 

Para isso, este trabalho procura avaliar as transformações pelas quais os processos 

de controle da comunicação passaram. Para isso, é necessário contrastar características 

marcantes da censura em outros períodos e lugares, para tentar construir um mínimo 

denominador comum entre suas variantes em diferentes episódios, comparando quadros de 

manifestação “clássica” da censura que apontem para a continuidade do emprego dos 

mesmos argumentos e da mesma lógica ao realizar uma censura “em nome de” objetivos 

maiores. Com isso, este trabalho pretende “circunscrever as possibilidades latentes” da 

cultura a partir de sua prática censória, preservada na documentação produzida pelas 

próprias estratégias de repressão (GINZBURG, 2006, p. 21). 

 

2. O esqueleto no armário: estruturas das práticas de censura 

 

Primeiramente, é crucial entender como a censura tradicionalmente atua – ou seja, 

em que estruturas ela se escora para demonstrar o poder de silenciar. Ao apontar as 

principais características presentes em diferentes sistemas de controle da comunicação em 

épocas e locais tão distintos quanto os expostos na introdução desta pesquisa, é possível 

apontar os principais elementos que compõem a estrutura das engrenagens da censura. O 

esboço a seguir não pretende exaurir todos os elementos de um aparato censório, mas 
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permite apontar a conexão entre sete instâncias: decisória, investigativa, de denúncia, 

legalidade, recurso, repercussão (tanto de contestação quanto de apoio) e registro. 

I. Decisão: via de regra, o Estado é tomador da decisão da censura, ou ao menos é 

consultado como árbitro sobre sua pertinência. O jovem Marx (2010, p.53) já apontava que 

“a censura é a crítica como monopólio do governo”, uma ação dominada pela administração 

pública que determina os critérios legais para o controle da comunicação e funciona como 

instância de apelo da sociedade – ou seja, o aparato do poder público age como quem “quer 

criticar, mas não quer aceitar críticas” (Id., ibid.). Costa lembra que esse monopólio não 

pode ser visto como “apenas uma prerrogativa do Estado”: a censura em meados dos século 

XX no Brasil “foi um amplo processo de aliança entre o governo, a Igreja Católica, os 

setores conservadores da sociedade e os da elite obscurantista para coibir o pensamento 

crítico e a livre expressão artística” (COSTA, 2006, p.253). Entretanto, agentes com 

interesses políticos, religiosos, morais e econômicos submetem suas decisões ao julgamento 

jurídico de corpos burocráticos estatais para o controle da censura, pois cabe ao Estado 

weberiano o monopólio legítimo de toda violência – inclusive a simbólica, como a censura. 

A instituição da censura no Brasil colônia já seguia essa centralização ao determinar, 

pelo alvará de 4 de dezembro de 1573, a impossibilidade de impressão de livros sem a 

licença do Rei, com a aprovação prévia dos Oficiais do Santo Ofício e do Ordinário local 

(COSTELLA, 2007, p.34). Posteriormente, o Desembargo do Paço passou também a 

compor esse tripé censório até que “não mais sobrasse lugar para uma censura que não 

fosse estatal”, cenário que levou à criação da Real Mesa censória, em 1768: “Com ela, o 

Estado se tornava, afinal, a única autoridade no controle da publicação e da circulação de 

impressos”. (Id., ibid., p.36). 

II. Investigação: a verificação da necessidade da censura pode partir de órgãos 

estatais ou de entidades como a Inquisição (SOUZA, 2009), mas envolve a análise dos 

temas ou das expressões consideradas como inadequadas em processos investigativos como 

inquéritos ou mesmo interrogatórios tão minuciosos quanto o questionamento a que se 

submeteu o moleiro italiano Menocchio ao tentar expor sua cosmogonia herege ante os 

ouvidos atentos do Santo Ofício do século XVI (GINZBURG, 2006, p.36). 

Nesse ponto, destaca-se a sujeição sistemática, automática e obrigatória de 

comunicações antes de sua publicação, que se apresentam ao controle comumente 

conhecido como “censura prévia”. Ao inverter a presunção da inocência que recomendaria 

a punição posterior dos abusos, a investigação parte do pressuposto de que todo o fluxo 
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comunicacional necessita de controle, permitindo a passagem somente do inofensivo, 

ortodoxo ou insípido. Petley (2007, p.54) aponta que o “controle prévio da mídia, e não sua 

censura pós-publicação, é geralmente visto como incompatível com o princípio da liberdade 

de expressão”. Essa sujeição da “censura prévia” pode também ser considerada como o 

mecanismo básico da “censura clássica”, visto que em sua ausência, a publicação de 

materiais inadequados pode ter consequências para seus autores (Id., ibid.), mas a liberdade 

de expressão seria preservada ao não se impedir a publicação em si de chegar ao crivo do 

público. Um exemplo da prática da “censura prévia” envolve a submissão dos textos de 

peças de teatro e sua encenação ante a censura, que poderia então determinar sua “liberação 

integral”, ou para uma “faixa etária”, ou apontar “cortes” de diálogos ou cenas, 

“modificações” em personagens ou situações ou até proibir o espetáculo como um todo 

(COSTA, 2006, p.148). Ainda assim, é importante destacar que mesmo períodos 

autoritários de censura nem sempre usaram da censura prévia – o controle de livros na 

ditadura militar, por exemplo, partia de denúncias de leitores depois de meses de circulação 

das obras subversivas (REIMÃO, 2011, p.159), como será discutido a seguir. 

III. Denúncia: a abertura para demandas da população permite que o processo de 

censura ganhe porosidade ao aumentar a percepção social sobre a existência do controle da 

comunicação, mas também se fortalece com o crescimento de sua capilaridade, pois 

diferentes grupos sociais podem apresentar suas demandas ao Estado ou à entidade que 

controla o processo investigativo. Denúncias acusavam para o Santo Ofício que o moleiro 

italiano Menocchio, citado anteriormente, era acusado de ter pronunciado palavras 

“heréticas e totalmente ímpias” sobre Cristo (GINZBURG, 2006, p.32). A peça Perdoa-me 

por me traíres, de Nelson Rodrigues, teve sua autorização prévia revista e negada após 

pedidos de membros da Ação Católica (COSTA, 2006, p.145). Cartas e abaixo-assinados 

com reclamações sobre a permissão indevida de livros, filmes ou programas de TV também 

estimulavam autoridades a continuar com a repressão, atendendo à demanda popular 

(KUSHNIR, 2004, p.142). Ao comentar a pressão da sociedade sobre a proibição da peça 

de Nelson Rodrigues, Costa afirma que o episódio “mostra que a censura não era apenas 

uma ação do estado mas uma reação conservadora de muitos setores da sociedade que, 

muitas vezes, cobravam o endurecimento das medidas restritivas ao desenvolvimento da 

arte e da cultura” (COSTA, 2006, p.145). 

IV. Legalidade: para travestir o Estado de exceção com roupagem legal, “dando 

aparência e conteúdo legais ao arbítrio” (KUSHNIR, 2004, p.106) ou para melhor garantir a 
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afinação das engrenagens censórias, o controle da comunicação baseia-se e produz 

instrumentos jurídicos que investem de legalidade e publicam (de forma mais ou menos 

restrita) os critérios da censura. Em estados autoritários, são os próprios órgãos de censura 

ou seus superiores hierárquicos que determinam seus critérios e processos, com pouca 

possibilidade de transformação dos métodos de controle por agentes externos (Id., ibid., 

p.117) – na maioria dos casos, só é possível reverter ações específicas de censura, apelando 

por sua liberação, mas não alterar o modelo de sujeição em si (COSTA, 2006, p.258-259). 

Já em governos democráticos, os critérios de controle podem, inclusive, ser definidos por 

instituições parlamentares eleitas democraticamente, com participação e/ou consulta da 

sociedade civil – como o atual modelo de Classificação Indicativa, poroso às sugestões de 

alterações parlamentares e da sociedade civil
3
. 

V. Recurso: Como mencionado anteriormente, a possibilidade de revisão de 

decisões de censura pode ser controlada ou possibilitada – inclusive abrindo espaço para a 

negociação de cortes. Ao analisar o encaminhamento de processos de censura de peças 

teatrais paulistas no século XX, Costa aponta que “alguns artistas iam ao Departamento de 

Diversões Públicas de São Paulo, onde eram recebidos pelos superiores, para a negociação” 

de cortes com censores (COSTA, 2006, p.212). Conhecendo o processo, alguns autores já 

deixavam trechos para serem cortados e, com a barganha, salvavam-se outros: “a 

negociação de palavras é a moeda do processo censório”, mas ao mesmo tempo em que 

permite trocar as proibições sacrificadas como “boi de piranha” por algumas liberações, 

acaba-se indiretamente representando o “elemento que justifica o processo e o reifica” (Id., 

ibid., p.247). Por outro lado, decisões recorridas também podem ampliar a possibilidade de 

debate (também censurado ou permitido) sobre a pertinência de casos de censura, como 

será tratada no tópico a seguir. 

VI. Repercussão: Em circunstâncias como a que será analisada ao final desta 

pesquisa, casos de censura encontram eco elogioso ou crítico em outros meios de 

comunicação. Assim, Osvaldo Chateaubriand reclamava, no seu Diário de S. Paulo de 

11/2/1931, que: 

 

“Ainda ontem tivemos um noticiário nosso censurado quando nele nada de grave 

poderia resultar, mesmo porque temos sempre o maior controle na divulgação da 

                                                 
3
 Atualmente em discussão no Supremo Tribunal Federal, o processo de Classificação Indicativa do Ministério 

da Justiça aceita críticas da sociedade às suas indicações, têm realizado audiências públicas no Congresso 

desde dezembro de 2011 e publica o “Guia Prático de Classificação Indicativa” em seu site: 

http://portal.mj.gov.br/classificacao 

http://portal.mj.gov.br/classificacao
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notícia. E a mesma notícia que foi censurada para o Diário de S. Paulo, foi 

publicada em outro jornal.” (SOUZA, 2003, p.53) 
 

Entretanto, o debate sobre os mecanismos do controle da comunicação e as 

justificativas de casos da censura pode ser, ele próprio, proibido – diminuindo a percepção 

social de sua existência, fundamentação ou arbitrariedade. Ao impedir que as publicações 

mencionem a censura, aparentemente estaria inviabilizada a participação de elementos de 

fora do aparato Estatal na censura (o tópico III, acima), mas mesmo em períodos em que a 

censura a alguns veículos de comunicação não podia ser mencionada, o controle a outros 

meios ainda era possível. Esse fenômeno aponta para as dificuldades de impedir a 

percepção da sociedade sobre um grau tão alto de controle dos meios de comunicação. No 

início dos anos 1970, por exemplo, os jornais brasileiros não podiam mencionar a censura 

prévia da imprensa (KUSHNIR, 2004, p.120-121), mas era possível – e até necessário – 

expor os casos de censura ao cinema, teatro, TV e livros, abrindo espaço para que a 

população clamasse por mais controle dessas formas de entretenimento. Como citado na 

introdução, a “divulgação de notícias a respeito da existência de censura, salvo a de 

diversões públicas” era estritamente proibida nos jornais brasileiros desde a nota da Polícia 

Federal em 26/6/1973 (Id., ibid., p.121), mas isso não impediu que no ano seguinte a 

senhora Usuana Buranelli Minetto, de Lençóis Paulista, pedisse em carta de 2 de setembro 

de 1974 que o ministro da Justiça Armarno Falcão proibisse o livro Dias de Clichy, de 

Henry Miller, por se tratar de “um verdadeiro atentado ao pudor” (REIMÃO, 2011, p.162). 

VII. Registro: Processos de censura são registrados, controlados e guardados em 

arquivos, podendo ser utilizados como balizas para outros censores – caso tenham acesso 

aos arquivos e a censura for sistematizada a partir de regras gerais – ou como jurisprudência 

em casos de recurso ou pedidos de censura – se acessível ao público. Ao atrair todos como 

suspeitos para dentro da armadilha panóptica da visibilidade, “essa vigilância se apoia num 

sistema de registro permanente” (FOUCAULT, 1987, p.163). As normas de censura podem 

compilar listas de publicações e autores proibidos, como o católico Index Librorum 

Prohibitorum criado pelo papa Paulo IV em 1559 e atualizado diversas vezes (PETLEY, 

2007, p.6-9), até a regulamentação de temas que não devem chegar ao público, como as 

instruções da Polícia Federal brasileira de 1/10/1970, que proibiam a divulgação de notícias 

sobre atos terroristas, crimes ou cenas obscenas, greves, guerrilhas e outras atividades 

subversivas, além de quaisquer críticas clericais ou econômicas (KUSHNIR, 2004, p.118). 

Entretanto, a análise de Costa defende que “a censura, como toda forma de coerção, não 
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encontra limites”, pois, da ditadura Vargas ao regime militar passou-se “do controle do 

texto à fiscalização e à perseguição dos artistas” (COSTA, 2006, p.265). Longe de conterem 

o arbítrio da censura, apontam diretrizes que podem ser ampliadas e interpretadas de acordo 

com as conveniências: 

 

Arbitrária, injusta, obscurantista, a censura acaba por possibilitar desmandos. Ela 

passou [no teatro] da análise do texto à interpretação da encenação; da interpretação 

do espetáculo à prática de denúncia; da denúncia à perseguição; da perseguição à 

prática da violência; da violência à coerção e ao sigilo, desses à pressão econômica, 

chegando à hipocrisia e ao cinismo. (COSTA, 2006, p.265) 
 

Paradoxalmente, com a depuração dos detalhes necessárias para o funcionamento 

burocrático da censura, os inquéritos dos inquisidores e os processos dos censores guardam 

para os tempos modernos uma fonte de “documentos fragmentários e deformados, 

provenientes quase todos de ‘arquivos da repressão’” (GINZBURG, 2006, p.21). Além de 

fonte viciada por ser produzida justamente por quem quer calar, o fascínio por esses 

registros históricos é igualmente viciante, pois preservam facetas da sociedade e da cultura 

que passariam desapercebidas se não fossem consideradas tão ameaçadoras. Também 

permitem que, sob as ruínas vivas de sua estrutura esboçada até aqui, seja possível trazer à 

luz os motivos que ainda pulsam e ecoam no silêncio que clama pela censura. 

 

3. Em Nome de Quê se proíbe – as justificativas da censura 

 

Ao lembrar que “a censura quase sempre se ergueu sobre o duplo argumento de 

Deus e de César”, Caldeira (2008, p.16) aponta que “hoje, o novo bezerro de ouro chama-se 

mercado”. O altar pode ser religioso, político ou econômico, mas o sacrifício da censura é 

feito em nome de quê? Para compreender melhor o combustível que move as engrenagens 

censórias, é importante analisar alguns argumentos empregados na justificativa da sua 

existência (ou seja, por que a proibição é legítima e necessária), do seu funcionamento (por 

que se devem seguir os passos exigidos para o melhor controle) e da sua aplicação (por 

quais motivos foram tomadas as decisões que envolvem a liberação ou a proibição de 

publicação/apresentação de obras). 

A. Segredo de Estado: Motivação diretamente ligada ao primeiro elemento da 

estrutura avaliada no tópico anterior, visto que o Estado é o tomador de decisão tradicional 

da censura, é evidente que os temas sensíveis que desejar proteger recebem um cuidado 

especial. A revelação dos bastidores dos palácios do poder pode trazer aos curiosos olhos 
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públicos os “jogos de poder” pela determinação das decisões políticas e também a 

libertinagem e a “vida íntima” de figuras cuja segurança e privacidade são revestidas de 

força institucional e, não raro, furor cívico e patriótico (DARNTON, 1998, p.170). Não só a 

revelação de detalhes da vida privada do poder público pode incorrer em censura de libelos 

e acusações de crime de “lesa-majestade” (Id., ibid., p.125). As principais informações 

proibidas são as que envolvem estratégias e planos sigilosos, cuja divulgação inviabilizaria 

seu efeito – como licitações em planejamento, propostas de alteração cambial ou estratégias 

e movimentações de recursos em conflitos armados (LIPPMAN, 2010, p.50-51)
4
. 

B. Vulnerabilidade das instituições: Como um corolário do tópico acima, procura-

se controlar os fatos ou opiniões que depreciam ou contestam autoridades, sejam elas 

governamentais, religiosas, do mercado ou de organizações da sociedade. Entretanto, 

diferencia-se do segredo de Estado porque a divulgação dessas informações não ameaça a 

segurança do funcionamento do aparelho, mas sim deslegitima a fundamentação de seu 

poder, seu saber ou seu fazer: 

 

Em 1771, o subdelegado intendente de Caen, informou às autoridades que a 

Normandia estava inundada de livros proibidos e que os leitores os levavam a sério. 

“A leitura desses maus livros produz perturbações entre os cidadãos e 

constantemente os incita a romper os grilhões da submissão, da obediência e do 

respeito”. Labadie, um livreiro aposentado de Valenciennes, acoselhou a polícia a 

tomar medidas enérgicas, conquanto não fosse possível mudar o rumo da opinião 

pública: “Hoje em dia, todos querem pensar filosoficamente e discutir assuntos 

governamentais. Todo o mundo discursa sobre tais questões e corre a comprar as 

obras que as abordam, por mais perigosas que sejam”. (DARNTON, 1998, p.239) 
 

O absolutismo estava certo ao temer que o interesse “filosófico”
5
 e a curiosidade da 

população sobre a sua administração poderia levar, afinal, à vontade popular de tomar as 

rédeas da determinação de seus próprios interesses públicos. Da mesma forma, governos 

autoritários como a ditadura militar brasileira tentaram determinar um “Manual de 

comportamento” para “obter da imprensa falada, escrita e televisiva o total respeito à 

                                                 
4
 Além das motivações evidentes para o controle de informações sobre ações bélicas que precisam não 

somente surpreender o inimigo como garantir a fidelidade dos “corações e mentes” da sua própria população, 

Lippman também revela que a propaganda exige a construção de barreiras entre o público e o evento, 

impedindo a formulação de pontos de vista discordantes ou o aparecimento de informações que contradigam o 

discurso oficial: “O Estado-Maior de um exército no campo de batalha é assim posicionado de forma que 

dentro de largos limites pode controlar o que o público irá perceber. Ele controla a seleção dos 

correspondentes que vão ao front, controla seus movimentos, lê e censura suas mensagens e opera a telegrafia. 

(...) Mas no caso de um exército o controle está longe de ser perfeito.” (LIPPMAN, 2010, p.50-51) 
5
 É importante frisar que “filosófico”, nesse período, não se restringe ao interesse teórico, abstrato e desligado 

da prática, mas inclui uma ampla classe de publicações clandestinas que abarcava a teoria política, 

superstições, libelos críticos ao clero e à nobreza, pornografia etc. (DARNTON, 1998). 
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Revolução de Março de 1964” além de considerar intocáveis as Forças Armadas e símbolos 

nacionais de poder como o hino e a bandeira (KUSHNIR, 2004, p.108). 

C. Conhecimento/ideologia subversiva: Até mesmo o contato com visões ou fatos 

que contradigam o ideário oficial defendido pelo patrulhamento ideológico pode significar a 

contaminação do corpo social: opiniões ou informações divergentes são tóxicas ou, pior, 

viróticas, e exigem sua cura pelo isolamento do contagiado. Assim, obras que relatavam a 

história da independência dos EUA eram proibidas na colônia portuguesa no Brasil 

(FRIEIRO, 1957, p.51), visto que o estudo do mau exemplo da contestação alheia poderia 

induzir a insubordinação local. Percebe-se a intenção de proteger a religião e o poder divino 

de padres e reis nas listas de autores proibidos pelo Vaticano nos Indexes citados 

anteriormente: os humanistas como Boccaccio, Rabelais, Erasmo e Maquiavel da primeira 

leva de proibição, em 1559, foram seguidos pelos heréticos na lista de 1564 e pela proibição 

de publicar Bíblias e livros obscenos ou de superstição (PETLEY, 2007, p.6-7). 

Posteriormente, cientistas como Copérnico, Galileu e Pacal, além de filósofos como 

Descartes e Hobbes também foram banidos no novo Index de 1664, somando-se aos 

iluministas como Diderot, Kant, Montesquieu e Roussseau em 1758, romancistas como 

Flaubert, Dumas, Hugo e Zola em 1881 (quando a lista negra já somava 4 mil títulos) e até 

Sartre, na última lista de 1948, até ser abolida em 1966 (Id., ibid., p.9). E não só o conteúdo 

subversivo precisava submeter-se ao controle da ideologia dominante: formas de expressão 

que fogem dos paradigmas estéticos também são banidas. A acusação de alienação 

burguesa no caso do abstracionismo, do subjetivismo e do modernismo explica sua 

proibição na URSS, pois não condiziam com o materialismo histórico socialista e não se 

ligavam à desejada perspectiva proletária (COETZEE, 2008, p.155). 

D. Proteção da moral e dos bons costumes: Como práticas desviantes representam 

o que não deve ser visto e difundem maus exemplos de conduta, a censura procura proteger 

fundamentos da socialização, como as normas morais e os bons costumes. Não deixa de 

surpreender, com isso, a ideia de que os pilares de sustentação da família e da religião 

sejam tão frágeis a ponto de estremecer quando contrapostos a exemplos em livros, peças, 

filmes, programas de TV, rádio ou notícias que apresentem outras formas indesejadas ou 

contraventoras de agir ou pensar. Sem questionar os limites para o impacto e a influência 

dos meios de comunicação, pressupõe-se o pior. Assim, ao analisar a censura da peça Roda 

viva em 1968, Costa aponta que 
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O processo continuou percorrendo seções diferentes da Polícia Federal até ser 

anexada matéria publicada em O Estado de S. Paulo, na qual Wadih Helou diz ser o 

espetáculo uma afronta à sociedade e à família. São palavras suas: “Torna-se 

necessário que nos juntemos às autoridades federais e estaduais responsáveis, 

porque, se continuar assim, não temos dúvida em afirmar que, mais cedo ou mais 

tarde, a família se verá destruída como também a tradição, porque iremos assistir 

aqui em São Paulo e em todo o Brasil espetáculos dantescos como os que ocorrem 

atualmente na França”. (COSTA, 2006, p.225) 
 

É interessante frisar que, no trecho citado pela autora, a ameaça da força subversiva 

da arte (a peça censurada) é somente comparada à fé no poder da crítica publicada (o artigo 

do Estado), usado no processo de censura não somente como argumentação da 

periculosidade da peça, mas também como eco representativo dos anseios da população que 

se quer ver livre do contágio pernicioso. Assim, não só o jornal se junta às “autoridades”, 

mas também o aparato colhe nas páginas da publicação a legitimidade do seu poder de veto. 

Kushnir (2004, p.146) destaca uma declaração reveladora do ex-ministro da justiça da 

ditadura militar, Armando Falcão ao comentar a censura ao filme Je vous salue, Marie, já 

no governo Sarney: “Se fosse ministro, não deixaria passar. Todo mundo deve ser poupado 

da tentação de ver”. Na origem da censura oculta-se a necessidade de represar a tentação da 

visibilidade (CALVINO, 2001, p.79), o desejo “indesejável” (COETZEE, 2008, p.10). 

E. Tutela da opinião pública: Em perspectiva travestida de racionalidade, a 

censura advogaria a necessidade do controle feito por uma elite esclarecida formada por 

burocratas, clérigos ou intelectuais, que devem determinar o que o público ignóbil pode 

querer ver ou saber, de forma a melhor educá-lo, evitando estímulos indesejados. Petley 

contrapõe esse raciocínio com a visão de Milton, para quem “as pessoas são perfeitamente 

capazes de distinguir o certo do errado, bom do mau, pelo exercício de sua razão e, para 

poder exercitar essa capacidade, devem ter acesso ilimitado às ideias e pensamentos dos 

outros” (PETLEY, 2007, p.37). Kushnir (2004, p.148) também apresenta um artigo 

publicado no Jornal do Brasil em 16/1/1987 por Coroliano Fagundes, censor e diretor da 

Divisão de Censura de Diversões Públicas (DCDP), que deseja “destituir o Estado do papel 

de proibir. A tutela estatal sobre a vontade do maior de idade é exorbitância”. Ainda assim, 

o Estado de Direito que reconhece a autonomia do cidadão ainda protegem “públicos 

vulneráveis”, como crianças, através da classificação indicativa discutida anteriormente. 

F. Representação de ofensa é também uma ofensa em si: Como visto dois tópicos 

acima, a censura tenta apontar que a representação do interdito estaria inexoravelmente 

ligada à própria existência do que deveria ser proibido, como uma pista que denuncia o 

crime e seu responsável. Um dos casos talvez mais evidentes seja o da representação 
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pornográfica de violências sexuais em filmes que exigem o registro de sua própria 

encenação (COETZEE, 2008, p.85). Assim, o signo da contravenção não estaria “no lugar” 

do que busca representar, em uma concepção peirceana tradicional, mas ameaçaria trazer o 

próprio rastro “real” daquilo que se encena. Seria um retorno utópico do poder que 

“autoriza ‘manter juntos’ (ao lado e em frente umas das outras) as palavras e as coisas”, 

como se fossem indissociáveis (FOUCAULT, 1992, p.8). 

G. Monopólio da representação legítima: Por fim, essa linha de argumento revela 

a disputa e o controle sobre quem detém a legitimidade para representar outros indivíduos e 

temas de interesse social – o “direito privilegiado ou exclusivo do sujeito que fala” 

(FOUCAULT, 2002, p.9). Em outras palavras, retoma a luta bakhtiniana de delimitar os 

sentidos das palavras mencionadas na introdução. Ao analisar a disputa sobre a 

representação de “colonos” sul-africanos como indivíduos “em passagem”, ou seja, sem 

raízes na África e passíveis de remoção, a contestação do apartheid  apontava uma inversão 

reveladora nos papéis de “quem tinha o poder de aplicar os nomes, tantos o seu próprio 

como o do outro” (COETZEE, 2008 p.16). A representação, aqui, não significa somente a 

possibilidade de falar em nome de outros, mas também o poder quase mágico de controle 

sobre as imagens produzidas sobre os outros. Como visto antes, o clero tenta determinar o 

monopólio legítimo sobre o acesso ao sagrado (PETLEY, 2007, p.6), da mesma forma 

como a administração pública busca controlar a legitimidade de quem pode falar em nome 

do poder, segregando os dissidentes e impedindo, em alguns casos, a menção a 

representantes cassados, um tabu nas ditaduras como a militar brasileira (KUSHNIR, 2004, 

p.109). São particularmente reveladoras as organizações sociais que pretendem guiar as 

práticas recomendadas com prêmios e excluir comportamentos indesejados com “listas 

negras”, usando a tradicional estratégia de “name and shame” que procura, mais do que 

censurar, corroer a legitimidade do que se busca condenar (COETZEE, 2008, p.87). 

 

4. Conclusão: “falhas” entre “folhas, troncos e raízes” da repressão 

 

A partir do quadro teórico consultado, foi possível apontar alguns dos elementos 

centrais às práticas de censura próprias de regimes centralizadores. A análise dos 

argumentos empregados para a censura mostra como seu mecanismo continua ativo e 

acessível para reedições, alimentado por um desejo social de controle sobre a expressão 

alheia. Kushnir (2004, p.213) já discutia, com uma ilustrativa metáfora, o encontro de 
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“raízes” (as origens históricas das estruturas da repressão e os desejos conservadores da 

população), “troncos” (os aparelhos autoritários da opressão que impõem a violência em 

regimes de exceção) e “folhas” (tanto os decretos e a burocracia do regime ditatorial que 

registram o desviante a ser oprimido, quanto as páginas dos jornais, livros e roteiros que são 

tolhidos da crítica e da expressão inerente, submetidas às determinações da interdição) em 

uma cultura da repressão como a brasileira no período mais negro da ditadura militar 

iniciada em 1964. Entretanto, a própria autora demonstra que haveria uma incorreção no 

raciocínio que aponta um fim para a censura com o fim dos governos ditatoriais e com o 

retorno do Estado Democrático de Direito com a promulgação de uma nova Constituição: 

“a censura introjeta conceitos e formas de agir que ‘canetada’ nenhuma consegue apagar de 

uma hora para outra, do dia para a noite” (KUSHNIR, 2004, p.129): 

 

(...) o papel do censor, do superego, seria o do defensor, guardião, vigilante e 

zelador, para que partes recalcadas do inconsciente não emergissem no consciente. 

Trazendo essas noções para o Brasil de fins da década de 1980, percebeu-se como é 

difícil para alguns abrir mão desse “zelador” da moral e dos bons costumes. Assim, 

para muitos o censor tem de ser personificado pelo Estado, senão não há serventia e 

eficácia. E esses muitos que desejam a censura, na época, estavam tanto no aparelho 

de governo como na sociedade civil, como se demonstrou anteriormente. É do pacto 

entre esses dois polos que a necessidade e materialidade desse “defensor” se 

concretiza. Mas não se quer dizer, entretanto, que o fim da censura, no caso 

brasileiro, reflita o término desse pacto. O que se perceberá é que o acordo, também 

camaleonicamente, se adaptou e a censura não terminou, mas se enquadrou. (Id., 

ibid., p.156). 
 

É preciso permanecer atento às brechas – ou “falhas” – na legislação que ainda 

permitem o controle “enquadrado” da liberdade de expressão, utilizando-se de estratégias e 

argumentos que, se não podem ser mais os mesmos de regimes ditatoriais, ainda 

manifestam seus resquícios e agem de maneira análoga. É por essas brechas da antiga 

censura que se sorve a luz do que é proibido e por onde ainda escorre o silêncio. 
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