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RESUMO 
 

A partir de uma intervenção física em local povoado por audiência de interesse, foi realizada uma 
experiência de registro de material primário para projeto de pesquisa sobre a conceituação da censura 
no coletivo popular. A experiência seguiu regras claras de aplicação, deixando, no entanto, o 
participante alheio à qualquer análise apriorística de sua participação, fazendo com que este se 
sujeitasse a um momento confessional de livre fluxo narrativo sobre o tema proposto e, durante o 
processo, com base em sua reflexão em tempo real, gerasse precisos depoimentos sobre o tema que 
circunscreve a pesquisa maior de análise das diversas facetas da censura em nosso coletivo social.  

 
PALAVRAS-CHAVE: liberdade de expressão; censura; sociedade civil; Video Box; opinião.  
 

 

A censura de qualquer forma é o inimigo da 
criatividade, uma vez que estanca o sangue 

de vida da criatividade: ideias. 
Allan Jenkins 

 

A Comunicação, entendida como objeto de estudo, em toda sua complexidade e diante 

de uma infinidade de facetas, vertentes e direções, tem instigados pesquisadores a perseguir 

um projeto comum entre diferentes disciplinas, rumo ao que Morin chama de complexos 

inter-multi-trans disciplinares (MORIN, 2006). Interdisciplinaridade, porque se trata de um 

resultado de trocas e cooperações, na medida do possível orgânicas, entre as disciplinas; 

multidisciplinaridade, pelas associações de disciplinas diferentes, por conta de projetos que 

lhe sejam comuns; transdisciplinaridade, quando falamos de esquemas cognitivos que 

atravessam as disciplinas. Um dos objetos, dentro da Comunicação, que demanda esse tipo de 

abordagem, é a censura.  

 

Na visão de Milton, as pessoas eram perfeitamente capazes de distinguir entre o certo 

e o errado, o bem e o mal, pelo exercício de sua razão sendo que, para exercer tal faculdade, 

devem ter acesso ilimitado a ideias e pensamentos de outros. A visão progressista do pensador 
                                                 
1 Trabalho a ser apresentado no DT 8 – Estudos Interdisciplinares, GP Comunicação, Mídias e Liberdade de Expressão no 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7 de setembro de 2012. 
2 Doutorando em Ciências da Comunicação da ECA-USP, integrante do Núcleo de Pesquisa em Comunicação e Censura. E-
mail: cesar.bargo@usp.br  



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

 
 

 2

foi confrontada ao longo da história por diferentes forças político-sociais que afetam e 

influenciam uma definição perene do conceito de censura e liberdade de expressão. 

 

De fato, Julian Petley, em estudo sobre a censura reporta a história da restrição à 

manifestação escrita da criação humana, colocando as linhas que se desenvolvem ao longo 

dos séculos segundo os diferentes detentores do poder censor, ou seja, a igreja, o estado e, por 

fim, o mercado e o poder econômico, expresso na forma de grandes corporações de mídia, 

que a partir de uma oferta vasta de produtos que acreditam e definem como sendo o que 

público “quer”, restringem o que não lhes interessa. 

 

“dar ao público o que ele quer’ pode ser uma expressão enganosa, uma vez que em 
seu uso comum tem a aparência de princípio democrático, mas as aparências 
enganam... 

... se há um sentido no qual essa expressão deve ser usada, é este: o que o público 
quer e o que tem o direito de obter é a liberdade de escolha a partir da maior gama 
possível de programação.3” 

 

As influências do mercado, ou das forças “censoras” contemporâneas, são 

reconhecidas a partir de uma confrontação de conceitos que nem sempre é clara, uma vez que 

se subjetivam também mediante uma alternância de perspectivas políticas. Segundo o filosofo 

John Mill, 

“A história é vista não como uma marcha vitoriosa de melhoria inevitável, mas sim 
como um processo altamente cíclico, no qual diferentes partes da verdade, 
repetidas vezes se alternam, uma parte se impondo enquanto a outra cai4” 

 
O público que recebe a influência e a mediação dos geradores de informação tende a 

formar um conceito pessoal “sugestionado” de verdade, liberdade de expressão e censura. A 

censura, como instrumento de restrição ao livre pensamento, em sua própria ação cerceadora, 

ao longo do processo histórico nacional no século XX, como resultado, acaba por deixar vaga 

sua interpretação e sua incorporação como um padrão consolidado no imaginário popular. É 

uma presença sensível, porém alienada de um padrão coletivamente convencionado de 

entendimento semântico. O indivíduo busca no senso comum a justificativa da censura 

restritiva, mas não qualifica tal senso comum segundo padrões classificáveis de interpretação.  

 

                                                 
3 Relatório Pilkington sobre Rádio e TV Difusão Britânica, 1960 in PETLEY, Julian, Censoring the Word.  
4 Mill, in PETLEY Julian. Censoring the Word, Seagull Books, 2007 
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Somente a partir da análise de exemplos palpáveis da ação do órgão censor é que se 

pode começar a entender as instâncias da aplicação da censura, sua manifestação na produção 

artística e, como extensão dessa ação, sua incorporação na vida social. 

 

Um ponto de partida possível para análise da ação censora na vida brasileira vem com 

o conjunto de obras que hoje se abriga no Arquivo Miroel Silveira, nome dado em 

homenagem ao Professor Miroel Silveira5, da Escola de Comunicação e Artes da 

Universidade de São Paulo. 

 

O Arquivo Miroel Silveira (AMS) é um acervo composto por 6.137 processos de 

censura prévia ao teatro, elaborados pelo Serviço de Censura da Divisão de Diversões 

Públicas do Estado de São Paulo (DDP-SP), durante os períodos ditatoriais – de 1930 a 1970, 

ano em que a censura aos espetáculos passou a ser centralizada em Brasília6. As diferentes 

pesquisas atualmente conduzidas a partir deste acervo são organizadas no Projeto Temático 

Comunicação e Censura: análise teórica e documental de processos censórios a partir do 

Arquivo Miroel Silveira (AMS) da biblioteca da ECA-USP, coordenado pela Profª Dra 

Cristina Costa. O acervo cobre importantes momentos históricos e políticos do país: a Velha 

República, o Estado Novo e a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), o 

período de redemocratização no pós-guerra, o desenvolvimentismo do período Juscelino 

Kubitscheck, o Golpe Militar, a promulgação do AI-5, chegando até o início da década de 

1970, quando as instâncias burocráticas estaduais foram extintas e a censura foi federalizada e 

centralizada em Brasília. 

 

Trata-se um patrimônio documental valioso em autenticidade, formado por fontes 

primárias e originais de informação que preservam e resguardam a memória cultural e 

histórica desse período. Cada processo permite o estudo dos trâmites censórios e seus efeitos 

sobre a produção artística e cultural brasileira. De forma geral, um processo é constituído por 

um requerimento de censura, sua solicitando de avaliação da peça; uma peça de teatro 

                                                 
5 Importante diretor teatral, principalmente na década de 1950. Participou do surgimento do grupo Os Comediantes, um dos 
mais importantes do teatro brasileiro na época, e dirigiu espetáculos com Bibi Ferreira e outros tantos artistas de na cena 
nacional. Formado em Direito pela Faculdade de São Paulo, foi contista, teatrólogo, tradutor, ensaísta e autor de livros para 
crianças. Miroel foi considerado um dos grandes renovadores do teatro brasileiro moderno. 
6 Para mais informações, acessar < http://npcc.vitis.uspnet.usp.br/?q=npcc/quem_somos>  
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completa, datilografada, mimeografada ou impressa; uma autorização da Sociedade Brasileira 

de Autores Teatrais ou órgão similar; e um Certificado de Censura.  

 

A coleção de peças do Arquivo Miroel Silveira é parte da memória do Estado de São 

Paulo. Essa memória incorpora também a influência dos imigrantes, que trazem a o país seus 

costumes, crenças e referências culturais e simbólicas nas peças que aqui desejavam produzir. 

Essa diversidade se materializa nos idiomas das peças que integram o arquivo. Nem todas 

estão escritas em português, porque eram apresentadas para avaliação dos censores e, depois 

de liberadas, também encenadas no idioma original dos autores: italiano, alemão, espanhol, 

iídiche, lituano, armênio entre outros.  

 

O material disponibilizado pelo Arquivo gerou o desenvolvimento de alguns eixos de 

pesquisa que se complementam em diferentes enfoques sobre o material de análise. Ele se 

divide em vários eixos temáticos, que exploram diferentes vieses de estudo, como a censura 

ao teatro amador ou o das palavras censuradas. Atualmente, há três eixos: a) Comunicação, 

Censura e Liberdade de Expressão no Mundo Contemporâneo; b) Liberdade de Expressão: 

Manifestações no Jornalismo; c) Censura, Mídias e Teatro Amador: Antropofagias e 

Mestiçagens. 

 

Antes do projeto de Comunicação e Censura, outros Projetos Temáticos já deram 

apoio às pesquisas sobre o AMS desde 2002, quando estes documentos começaram a ser 

analisados. O trabalho desenvolvido pelos pesquisadores do Arquivo Miroel Silveira foi 

institucionalizado em agosto de 2009 na forma do NPCC – Núcleo de Pesquisa em 

Comunicação e Censura. 

 

Um desses eixos de pesquisa do NPCC trata de Comunicação, Censura e Liberdade de 

Expressão no Mundo Contemporâneo. Coordenado pela Profa Dra Maria Cristina Castilho 

Costa, ele se propõe a analisar as diferentes etapas da censura e o seu processo social e 

histórico, da passagem do âmbito da Igreja para a responsabilidade do Estado e, hoje, para as 

instituições ligadas ao mercado. Objetiva, também, investigar as implicações dessa 

transferência nos critérios e nas relações estabelecidas, a partir desses paradigmas, no mundo 

contemporâneo. 
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É nesse eixo que surgiu um projeto de registro em vídeo da opinião popular sobre 

censura e liberdade de expressão. Tal projeto, iniciado em maio de 2010, buscou traçar um 

perfil da interpretação que a sociedade faz dos conceitos de censura e liberdade de expressão, 

e possibilitar, a partir da disponibilização dessas entrevistas online, um livre processo de 

interpretação em “instância ao vivo” dos valores e conceitos registrados. 

 

Eugenio Bucci afirma:  

“Se no século XIX a palavra impressa nos jornais diários ocupava o lugar de 
suporte de inscrição da verdade factual – ela carregava as notícias e as informações 
e sediava, soberana, o vértice da formação da opinião pública –, a partir da segunda 
metade do século XX irrompe outra instância, que passaria a ser o altar mais 
elevado da comunicação social: a «instância da imagem ao vivo». No curso dessa 
transformação, a «instância da palavra impressa» perdeu centralidade para a 
«instância da imagem ao vivo» 

A Noção de Instância - designa uma relação comunicativa entre sujeitos em torno 
de processos de significação que não se cristalizam, mas reproduzem-se sobre si 
mesmos em permanente revisão de seus próprios termos7.”  

 
O projeto tem o suporte em material de leitura, seja no acesso online ao acervo, seja na 

transcrição dos registros das entrevistas e da tabulação vocabular, com referência online ao 

glossário construído para terminologia citada nos registros das entrevistas. O suporte da esfera 

literária deve estar presente em todo o viés de análise, fazendo uso dos diversos eixos e 

projetos que advém do Arquivo Miroel Silveira. 

“A esfera pública política provém da literária; ela intermedia, através da opinião 
pública, o Estado e as necessidades da sociedade” (HABERMAS, 1984: 46).8” 

 
As pautas das entrevistas foram elaboradas de forma a buscar discursos narrativos 

assertivos, enquanto evitam a mera resposta afirmativa ou negativa.  

 

Dividem-se os registros em três famílias distintas de depoimentos, assim definidas para 

posterior análise: 1) Entrevistas em uma linguagem de tomada de opinião9 em ambiente 

público; 2) Grupo de entrevistas com aqueles que vivenciaram a perseguição nos Anos de 

Chumbo, seja em censuras a trabalhos pessoais, ou pelo engajamento nos grupos de 

resistência às forças censoras; e 3) Entrevistas feitas com um segmento mais qualificado 

                                                 
7 BUCCI, Eugenio. Em torno da instância da imagem ao vivo in MATRIZES, Vol. 3, no. 1. 2009. 
8 HABERMAS, Jürgen. Mudança estrutural da esfera pública. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984 
9CHANTLER e HARRIS (1992) classificam esta abordagem como “o povo fala” – são entrevistas realizadas com populares 
sobre assuntos leves– rápidas declarações de pessoas escolhidas ao acaso, na rua, e editadas juntas. Recomenda-se, neste 
caso, manter a mesma pergunta e variar entre jovens, idosos, homens e mulheres.  
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(juristas, jornalistas, professores universitários) que desenvolvem seu discurso de forma mais 

elaborada a partir de referências pessoais e uma visão elaborada sobre o tema. No primeiro 

grupo, buscou-se abordar pessoas em um espectro amplo de faixa etária, e dentro do tempo 

possível, envolver indivíduos de diferentes segmentos sociais. O segundo grupo retratou 

momentos de depoimentos intimistas, com histórias e impressões deixadas pela experiência 

da censura na carne. Já o grupo de referência contou com pessoas cuja visão do tema é 

expressa de forma resoluta, típica de formadores de opinião. São entrevistas com pessoas que 

expressam uma opinião fundamentada sobre as facetas que entendem componham a censura 

na atualidade. 

 

A condução da pesquisa via registro audiovisual calca-se em um formato 

conversacional que quer o envolvimento, o mimetismo participativo, onde o ouvinte final da 

narrativa, da peça audiovisual que resulta da entrevista identifica-se com o que ouve e em sua 

vez de passar adiante a história incorpora nela sua própria história pessoal. 

 

Daniel Wallace, autor do romance Big Fish: A Novel of Mythic Proportions, e do 

roteiro para o filme homônimo Big Fish / Peixe Grande, expressa essa característica 

imortalizante da repetição narrativa: 

“Um homem conta suas histórias tantas vezes, que acaba por se tornar as histórias 
que conta. Elas continuam vivas após sua morte. E é desse modo que ele se torna 
imortal10”. 

 

Mesmo quando o individuo entrevistado não é um homem comum, “de carne e de 

memória, de osso e esquecimento,” como diria o poeta11, ou seja, trata-se de alguém que lidou 

ou enfrentou questões de restrição de liberdades ao longo de sua vida/carreira, a apresentação 

da experiência sensível que esse indivíduo traz do tema é estranhamente inconclusiva. 

 

Outro aspecto de questionamento vem da mediação invariável imposta pelas escolhas 

de enquadramento, plano de gravação, cenário, e edição do material captado. A intenção de 

interpretar o depoimento começa invariavelmente na mesa de edição, onde, embora tenha se 

optado por cortar mínimas recorrências narrativas ou digressões que fujam ao foco da 

entrevista, inclui-se um viés que deixa de ser neutro, como toda a realidade mediada.  

                                                 
10 PEIXE Grande, EUA, 2003. DVD (125min), son., color. 
11 Homem Comum, (1963) poema de GULLAR, Ferreira in Toda Poesia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. 
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Meu entendimento frente a esse processo de registro é que somente a partir de um 

apanhado maior, uma amostragem mais abrangente do tecido social e de uma edição 

hipertextual pode-se chegar perto de um registro factualmente relevante dos conceitos de 

censura, seus efeitos e interpretação na sociedade contemporânea. A possibilidade de 

interação midiática com ações de diálogo com o cidadão que acessa o material deve 

retroalimentar a pesquisa. Entendo ser relevante o estudo das formas que compõe essa 

imagem de cunho hipermediático da censura em termos de sociedade brasileira. Tal imagem 

ao longo de seu processo de elaboração pode e deve gerar material para um documentário do 

processo, desde o próprio Núcleo de Pesquisa, com suas discussões e definições de processos 

e métodos, até os depoimentos editados, postados na Web, com seus complementos 

informacionais (glossário de vocabulário chave das entrevistas, transcrições, espaço de 

discussão e interação com usuário via fóruns e redes sociais afins) 

 
A Video Box 

“O que digo assim de mim é 
quase nada do que mostro.  
O que não falo é sempre mais.” 

Cesar Bargo Perez 

 

Diferente do processo descrito acima de registro em espaço controlado, porém 

presencial, diante de uma equipe e confrontando o objeto da gravação com a presença de um 

entrevistador e sua equipe, aqui a proposta é dar ao indivíduo a possibilidade de confrontar-se 

com sua interioridade dentro de um espaço confessional. 

 

Na privacidade simulada desse confessionário digital proposto, cabe ao individuo que 

aceitou participar do experimento abrir seu coração e mente, voluntariamente, e deixar que 

seu gestual valide ou não seu discurso, involuntariamente. 

 

A abordagem direta de uma entrevista em espaço público ou em uma situação em que 

o entrevistado se vê diante de seu entrevistador reforça a intenção do sujeito em responder de 

acordo com a leitura que este faz da expectativa do entrevistador frente ao tema, filtrada pela 

intenção política do indivíduo de agir de acordo com as regras ou não. 
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Nesta experiência, o indivíduo é surpreendido com uma pergunta que não espera, em 

um ambiente acusticamente isolado, que induz a percepção de isolamento e privacidade, onde 

pela ausência de instruções mais precisas sobre a intenção do exercício (outras que não uma 

série de procedimentos técnicos, cuja real intenção é divergir o pensamento prévio do tema 

até a hora da gravação) resultam em um conjunto representativo de depoimentos que servem 

de material primário para a pesquisa atualmente em curso no Núcleo de Pesquisa em 

Comunicação e Censura. 

 

O projeto de instalação da Video Box12 acompanhou as atividades do Núcleo de 

Pesquisa em Comunicação e Censura (NPCC) no CONFIBERCOM - 1º Congresso Mundial 

de Comunicação Ibero-Americana, que ocorreu na cidade de São Paulo no período de 31 de 

julho a 4 de agosto de 2011, tendo como tema central os Sistemas de comunicação em tempo 

de diversidade cultural. 

 

Com o objetivo de captar depoimentos/registros do público participante do evento, foi 

preparada no hall do prédio da Escola de Comunicações e Artes da USP (ECA/USP) uma 

cabine isolada acusticamente, denominada Video Box. Dentro da 

cabine posicionou-se uma cadeira de forma a deixar o participante 

diante do foco de uma câmera, informada, porém oculta ao 

participante (que captava as imagens do participante pelo lado de 

fora), e doze cartões dispostos em uma mesa, com a face escrita para 

baixo, trazendo perguntas e temas para digressão relacionados à 

censura e a liberdade de expressão. 

 

Uma equipe de pesquisadores trabalhou na orientação dos participantes. Ao ser 

abordado o participante era instruído tecnicamente a entrar na cabine, selecionar uma, e 

apenas uma, das cartas dispostas a sua frente, refletir sobre o tema proposto na carta (1 

minuto) e, ao sinal luminoso (Luz Vermelha) discorrer por um período de até 4 minutos.  

 

                                                 
12 O conceito da Vídeo Box é baseado na sensação de privacidade simulada por ambiente controlado e pela descaracterização 
da entrevista clássica com seu entrevistador presencial olhando nos olhos do entrevistado. Aqui, o sujeito olha nos olhos de si 
próprio, uma vez que a câmera é posicionada diante de um vidro espelhado que faz com que o próprio sujeito acerte o 
enquadramento de seu registro. 
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Durante os três dias em que esteve em operação, a Vide Box coletou 120 depoimentos, 

matricialmente controlados, ou seja, para cada pergunta foram colhidos 10 depoimentos. 

Além da divulgação das ações do Núcleo de Pesquisa, a Video Box contribuiu para a geração 

de um buzz13 sobre o tema e para a reflexão não mediada sobre aspectos relevantes ao grupo 

sobre o tema em questão no desenvolvimento das pesquisas. 

 

Video Box – Montagem 

 

Definidos os procedimentos para elaboração da experiência, com todo o planejamento 

da produção e execução da experiência, a equipe foi dividida em duas frentes de ação: uma de 

pré-produção, encarregada da aquisição dos materiais para a Video Box e uma administrativa, 

encarregada dos trâmites internos da instituição, visto que o projeto seria realizado no saguão 

de entrada do prédio central da Escola de Comunicações e Artes. Coube a essa segunda 

equipe também a divulgação da intervenção, fazendo uso preferencialmente de espaços 

virtuais, redes sociais e portais na internet, que tivessem relação com a Universidade de São 

Paulo ou com especialidades do campo da comunicação.  

 

A montagem estrutural da Video Box foi realizada no dia 31 de julho, um dia antes do 

início do evento nas dependências da Escola de Comunicações e Artes a partir da estrutura de 

uma Cabine de Interpretação alugada para o evento e dos materiais disponibilizados pela 

produção (parte elétrica, forração da cabine e pintura). O intuito da montagem foi de, 

primeiramente, seduzir os participantes do evento, provocando-lhes a curiosidade através de 

sua aparência externa inusitada e da deliberada exposição da câmera e de seu operador na 

parte frontal da Video Box. Em um segundo momento, em seus aspectos internos, facilitar a 

construção de uma sensação de isolamento, ao mesmo tempo em que expondo de forma clara 

os procedimentos a serem respeitados pelo depoente.  

 

                                                 
13 Buzz ou Buzz marketing é uma estratégia de marketing que encoraja indivíduos da sociedade a repassar uma 
mensagem de marketing para outros, criando potencial para o crescimento exponencial tanto na exposição como 
na influência da mensagem. Como os vírus reais, tais estratégias aproveitam o fenômeno da rápida multiplicação 
para levar uma mensagem a milhões de pessoas." 
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Abaixo, fotos ilustrativas do processo de montagem.  

    

    

    
 

 

Foto acima: sequência de comandos de luz no interior da intervenção. 

 

  Ambas as luzes estão apagadas. Participante tem 1 minuto para elaborar a resposta 

  Luz amarela acesa. Em 15 segundos começa a gravação 

  Luz vermelha acesa. O Participante tem 4 min. para discorrer sobre o tema proposto 

  Luz amarela e luz vermelha acesas. Gravação se encerra em 15 segundos. 

  Ambas Luzes apagadas. Término do registro. 

  Fotos ao lado: características externas da cabine. 
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A Video Box operou nos dias 1, 2 e 3 de agosto de 2011, no saguão do prédio central da 

Escola de Comunicações e Artes. A equipe foi dividida em três frentes de ação: a primeira, 

responsável por convidar as pessoas a concederem seus depoimentos, utilizando-se para isso 

de flyers promocionais; a segunda, responsável em acompanhar o trabalho do operador de 

câmera contratado, auxiliando-o na contagem do tempo das respostas e no acionamento das 

luzes que orientaram os depoentes; por fim, a terceira, responsável pela coleta dos termos de 

autorização de uso de imagem.   

 

Perguntas constantes nos cartões da Vídeobox 

1. Defina censura  

2. Defina Liberdade de Expressão  

3. Você é da opinião que deveria haver censura? Discorra sobre o tema. 

4. Se você pudesse censurar alguma coisa, o que censuraria? 

5. Você é uma celebridade. Famosa e popular. Alguém pesquisa sua vida, 

cavando os detalhes mais particulares e até alguns que depõe contra sua 

imagem. Essa pessoa lança uma biografia de sua vida. O que você faz? 

Discorra sobre o tema. 

6. A liberdade de expressão é um direito garantido pela constituição brasileira. Você acha que este 

direito é respeitado? Discorra sobre o tema.  

7. Censura e preconceito. Seriam esses conceitos irmãos? Discorra sobre o tema. 

8. Você alguma vez já se auto-censurou? Discorra sobre o tema. 

9. Você acha que ainda existe censura hoje? Quem é o censor? Discorra sobre o tema.  

10. “Eu acredito que sem liberdade de expressão não há história, não há questionamentos, não há 

avanços, não há sonhos, nada leva os homens a transformar sua realidade.” Comente o pensamento. 

11. “Há necessidade de um controle de qualidade na TV brasileira sem que isso resulte em censura.” 

Discorra sobre o tema. 

12. Em que contexto surge a censura? Quais as condições para que ela se instaure? Discorra sobre o 

tema.  

 

Instruções para utilização da Video Box 

1. Após entrar na Video Box, o participante escolhe uma, e apenas uma, das cartas dispostas a sua 

frente com o texto para baixo. Não é permitido escolher qual pergunta responder; 

2. O Participante tem 1 minuto para elaborar sua resposta antes da efetiva gravação; 

3. Após um minuto, a luz AMARELA é acesa, indicando o início da gravação em 10 segundos; 



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

 
 

 12

4. Acende-se então a luz VERMELHA, indicando a gravação por 4 minutos; 

5. Ao mesmo tempo, apaga-se a luz AMARELA; 

6. Após 3 minutos e 45 segundos (3:45) a luz AMARELA volta a acender indicando que faltam 15 

segundos para o fim da gravação; 

7. Terminado o tempo limite apagam-se as DUAS luzes; 

8. O participante sai com a carta e a entrega ao monitor. 

 

Video Box – Divulgação  

 

A divulgação se deu por intermédio de redes sociais (Facebook 

e Orkut) com a criação de uma conta para a experiência, além 

da distribuição de 600 folhetos de divulgação (flyers) nos 

arredores do prédio onde acontecia o CONFIBERCOM. 

 

A cobertura dada pela imprensa durante o primeiro dia da 

instalação, principalmente diante do ineditismo da ideia e sua 

implantação logisticamente privilegiada, junto à porta de 

entrada do edifício principal da Escola de Comunicação e Artes 

também teve papel de destaque na atração de interessados em 

participar do experimento.  

 

Em um segundo momento, a divulgação também se focou em portais de 

variedades mais amplos, tais como:  

Eca Notícias – LAC:  http://www3.eca.usp.br/node/2253 
Agencia USP de noticias: http://www.usp.br/agen/?p=65771 
Comunique-se:  http://www.casadoscontos.blog-
se.com.br/conteudo/materia_prima/ver_materia_prima.asp?menu=MP&id_tipo=3&pg=1&id_area=20
&id_post=198156&id_post_key=182152&caller=/conteudo/materia_prima/busca_result.asp 
Planeta Universitário: 
http://www.planetauniversitario.com/index.php?option=com_content&view=article&id=23156:nucleo
-de-pesquisa-da-usp-coleta-depoimentos-em-video-sobre-censura-em-evento-internacional-de-
comunicacao&catid=29:outros-eventos&Itemid=65 
Mundo Bibliotecário: http://mundobibliotecario.wordpress.com/2011/07/19/video-box-nucleo-de-
pesquisa-da-usp-coleta-depoimentos-em-video-sobre-censura-em-evento-internacional-de-
comunicacao/ 
Link Ninja: http://linkninja.com.br/20/07/2011/nucleo-de-pesquisa-da-usp-coleta-depoimentos-em-
video-sobre-censura-em-evento-mundial-de-comunicacao/ 
Muito, o portal de variedades:  www.muito.com.br 
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Análise da Experiência  

Diante de uma situação de aparente isolamento o participante, em grande parte dos 

registros, não hesitou em expressar seu pensamento momentâneo sobre o tema, despindo-se 

da máscara social que o levaria, de outra forma, a buscar atender de forma reativa a 

formulação do entrevistador. A reflexão de um dos participantes sobre o experimento ilustra 

bem este pensamento:  

Nome:  Ramiro Gonçales 

Natural de: São Paulo – SP 

Cartão No. 10: “Eu acredito que sem liberdade de expressão não há 

história, não há questionamentos, não há avanços, não há sonhos, nada 

leva os homens a transformar sua realidade.” Comente o pensamento. 

Pediram para eu falar um pouquinho sobre censura, e a primeira reação que eu 
tive foi a de me autocensurar. Eu não conheço quem está me entrevistando, eu não 
sei para que será utilizado isso. Aí eu vejo o perigo da autocensura. Eu já começo a 
tentar elaborar aquilo que as pessoas querem ouvir, tenho medo de dizer o que eu 
penso por que não sei quem está me entrevistando. 

Mas acho interessante essa discussão, porque, com o advento das redes sociais, 
o conceito de censura, que passava pela edição da informação, mudou. Eu acredito 
que agora, a edição da informação está disponível a qualquer um. Quando sigo 
alguém no Twitter, por exemplo, estou delegando àquela pessoa o poder de fazer 
uma censura àquilo que chega a mim. Na realidade ela edita, e censura isso. Acho 
que essa discussão que vocês estão trazendo sobre a censura começa no seu nível 
mais primitivo, que seria a autocensura. A autocensura, o que racionalizo ao 
responder. Da maneira como foi criado esse exercício, eu fiquei totalmente perdido 
porque não tinha ideia do contexto em que estavam perguntando isso, o que é 
muito bom. Faz com que, primeiro, eu possa divagar sobre o assunto como estou 
fazendo agora, e do outro lado, permite que eu tente entender os modelos que 
fazem as pessoas se autocensurarem. A primeira reação foi “Quem é? Por que? 
Qual o motivo?”. Tinha pouca informação. Isso é ótimo, porque permitiu que eu 
falasse e me expressasse sobre um assunto e um impacto da censura nas redes 
sociais. Eu acho que esse é o ponto, um pouco confuso, mas acho que a gente é 
confuso por natureza. 

 
À medida que o participante Ramiro Gonçales pauta seu discurso na observação do 

experimento em si, ele reflete sobre a essência do momento censor, a autocensura. O 

componente observado, complementar ao registro claro da palavra, está evidente no gestual, 

nos olhares e nas nuances de comportamento apresentadas em uma opção de enquadramento 

de Primeiro Plano14 revelador que, embora indelével no registro da câmera, fica imperceptível 

                                                 
14 Também chamado de Close-up é um tipo de plano, caracterizado pelo seu enquadramento fechado, mostrando 
apenas uma parte do objeto ou assunto filmado - em geral o rosto de uma pessoa. 
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ao participante, que diante de um espelho interioriza sua leitura pessoal enquanto reforça a 

elaboração de seu pensamento e valida, pelo gestual, a autenticidade de seu depoimento.  

 

O posicionamento da câmera, por trás de um vidro espelhado permite que o 

participante escolha, relativamente, seu enquadramento preferencial. A própria postura deste 

enquanto sendo gravado revela traços de segurança, medo, incerteza, dúvida e até mesmo 

agressividade instigadas pela carta lida, que não se manifestariam com tamanha naturalidade 

diante de uma situação de confrontação com um entrevistador. 

 

É importante ressaltar a necessidade de ser breve e sucinto nas instruções dadas ao 

participante, fazer com que ele não tenha tempo para se armar ou tentar “desvendar” a 

intenção da Video Box.  

 

Por fim, o experimento de completa com a efetiva transcrição dos registros, aos 

moldes do participante acima citado, e disponibilização do material para desenvolvimento das 

pesquisas que se pautam no projeto original de videoentrevistas. 

 

Teoricamente, vale comentar que a construção de um modelo de análise dos 

depoimentos se pauta por questões que Winkin15, trás a luz, recuperando proposições teóricas 

e empíricas da comunicação entendida como um processo plural e orquestrado: 

Não nos comunicamos, participamos da comunicação (...) O ator social participa 
dela não só com suas palavras, mas também com seus gestos, seus olhares, seus 
silêncios...A comunicação torna-se assim performance da cultura (...) fazemos 
parte da comunicação, assim como os músicos fazem parte da orquestra. Mas, 
nessa vasta orquestra cultural, cada um toca adaptando-se ao outro. (WINKIN, 
1998, p. 13). 
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