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Resumo 
 

O trabalho se debruça sobre o arquivo da censura de diversões públicas no Brasil. 

Seu foco é a censura e, mais especificamente, a censura cinematográfica durante 

o período da ditadura civil-militar (1964-1985). O fundo de censura 

cinematográfico é composto por mais de trinta e cinco mil processos. A apreciação 

de cada filme pelos censores visava à emissão de um selo de exibição para o 

cinema e outro para a televisão. No caso dos filmes nacionais, era necessário um 

terceiro selo para exportação e exibição no exterior. 

 

O objetivo é analisar a especificidade da censura aos filmes, pois se entende que 

o estatuto da imagem cinematográfica e a escala de exibição no Brasil guardam 

particularidades em relação ao livro, ao teatro, à música. Se todas essas 

produções eram censuradas e avaliadas a partir de crivos comuns, cada uma 

tinha (e tem) suas próprias redes de circulação e produção. Para este estudo 

centra-se a análise nos documentos que compunham o processo de censura: sua 

organização como discurso, as chaves de leitura fornecidas aos censores, as 

mudanças operadasnos documentos (estrutura dos documentos, linguagem dos 



 

censores), ao longo dos anos. Ao mesmo tempo, não se pode deixar de analisar a 

forma como os censores seguiam tais chaves e criavam outras. Não se trata de, 

por meio do documento, discutir os critérios de qualidade dos filmes, mas a grade 

a partir da qual foram interpretados, apreendidos, vistos e as ações daí 

decorrentes. 

 

Busca-se romper com uma perspectiva dominante nos estudos sobre a censura, 

que tendem a considerar os censores como pessoas destituídas de senso estético 

ou artístico. Partindo dessa premissa, muitos estudos focam preferencialmente 

filmes considerados de qualidade artística segundo critérios da crítica nacional e 

estrangeira. Dessa forma, a ênfase das pesquisas nestes filmes dificultou a 

compreensão sobre a diversidade de mecanismos, critérios e práticas que 

organizavam a censura cinematográfica.A censura era uma ação articulada com 

instâncias governamentais, setores da sociedade civil e baseada em um 

pensamento que fundamentava a ideologia de Estado1.  

 

Introdução 
 

Este trabalho analisa a censura de diversões públicas no Brasil e, mais 

especificamente, a censura cinematográfica durante o período da ditadura civil-

militar ocorrida entre 1964 e1985.O fundo de censura cinematográfico é composto 

por mais de trinta e cinco mil processos localizados no Arquivo Nacional em 

Brasília. A apreciação de cada filme pelos censores visava à emissão de um selo 

                                                            
1 Este projeto se origina de uma pesquisa sobre a mobilização de gênero pelo governo durante a 
ditadura civil-militar (1964-1985), tendo propiciado o contato com dois conjuntos principais de 
documentos: o acervo da Comissão de Moral e Civismo e o arquivo da censura, ambos localizados 
em Brasília. A escolha pelos dois arquivos fundamentou-se na seguinte premissa: a construção da 
figura do inimigo mobilizou o gênero, construindo modelos e interditando outros. Assim, a moral é 
pensada como dimensão política. A pesquisa teve apoio do CNPq e da FUNCAP e foi coordenada 
pela Profa. Dra. Ana Rita Fonteles Duarte. 
 



 

de exibição para o cinema e outro para a televisão. No caso dos filmes nacionais, 

era necessário um terceiro selo para exportação e exibição no exterior. Além dos 

processos foram analisados os documentos do Ministério da Justiça e do SNI 

(Sistema Nacional de Informações) criado em 13 de junho de 1964 com o objetivo 

de supervisionar e coordenar as atividades de informação e contrainformação no 

país.  

 

Neste estudo duas conclusões se destacam. A primeira diz respeito ao 

aperfeiçoamento da censura ao longo dos anos, sua associação com a ação 

policial e, principalmente, sua modernização no período ditatorial. A censura teve 

início no Brasil com a chegada da família real ao Brasil, em 1808, em virtude do 

surgimento da imprensa até então proibida na colônia. A partir de 1897 a censura 

passa a ser função do departamento de polícia.As leis censórias tinham cunho 

político e moral, nitidamente marcado pelo pensamento católico, características 

que permaneceram nas décadas seguintes. Nos anos 1930a censura foi 

institucionalizada com a criaçãoem 1932 do DOP (Departamento Oficial de 

Propaganda) e, em 1934, em substituição ao DOPS, é criado o DPDC 

(Departamento de Propaganda e Difusão Cultural), responsável, entre outros, pela 

censura. Em 1945, surge o Serviço de Censura de Diversões Públicas (MARTINS, 

2009).Logo, o modelo censório desenvolvido no Brasil não pode ser pensado fora 

dessa referência temporal mais larga.  

 

No entanto, não se pode perder de vista a especificidade da censura durante a 

ditadura. Em 1966, o governo decide centralizar a censura em na capital do país, 

Brasília, e em 1972 foi instalado a DCDP (Divisão de Censura de Diversões 

Públicas) subordinada ao Departamento de Polícia Federal do Ministério da 

Justiça.Conjuntamente às mudanças de organização, a estrutura da censura 

acompanha a modernização burocrática do Estado. 



 

 

A segunda conclusão é concernente ao pensamento que direcionou as ações do 

Estado.Imprescindível analisar a ESG (Escola Superior de Guerra) criada em 1949 

(cito - http://www.esg.br/a-esg/) “é um Instituto de Altos Estudos de Política, 

Estratégia e Defesa, integrante da estrutura do Ministério da Defesa, e destina-se 

a desenvolver e consolidar os conhecimentos necessários ao exercício de funções 

de direção e assessoramento superior para o planejamento da Defesa Nacional, 

nela incluídos os aspectos fundamentais da Segurança e do Desenvolvimento.” 

 

Intelectuais que ocuparam cargos estratégicos ou que propuseram projetos 

fundamentais foram formados nesta escola. Caso de alguns presidentes e chefes 

do Serviço Nacional de Informação. Dois dos objetos de estudo destes ideólogos 

sãocruciais para compreender a censura: os escritossobre moral e civismo e a 

ideia de guerra interna. O civismo pautava e propagava por diferentes canais, 

como a escola e os meios de comunicação, modelos de conduta além de defender 

as instituições que, segundo a doutrina militar, integravam a Pátria, tais como 

Família, Escola, Justiça, Igrejas, Forças Armadas. Com relação a guerra,pode-se 

aplicar ao caso brasileiro o conceito de guerra interna, total e permanente, pois a 

defesa do regime implicou no desrespeito às leis, criação de legislação arbitrária, 

uso da força, adoção da vigilância constante. 

 

O foco do trabalho é analisar a especificidade da censura aos filmes, pois se 

entende que o estatuto da imagem cinematográfica e a escala de exibição no 

Brasil guardam particularidades em relação ao livro, ao teatro, à música. Se todas 

essas produções eram censuradas e avaliadas a partir de crivos comuns, cada 

uma tinha (e tem) suas próprias redes de circulação e produção. Para este estudo 

centra-se a análise nos documentos que compunham o processo de censura: sua 

organização como discurso, as chaves de leitura fornecidas aos censores, as 



 

mudanças operadasnos documentos (estrutura dos documentos, linguagem dos 

censores), ao longo dos anos. Ao mesmo tempo, não se pode deixar de analisar a 

forma como os censores seguiam tais chaves e criavam outras. Não se trata de, 

por meio do documento, discutir os critérios de qualidade dos filmes, mas a grade 

a partir da qual foram interpretados, apreendidos, vistos e as ações daí 

decorrentes. 

Busca-se romper com uma perspectiva dominante nos estudos sobre a censura  

no Brasil que tendem a considerar os censores como pessoas destituídas de 

senso estético ou artístico. Partindo dessa premissa, muitos estudos focam 

preferencialmente filmes considerados de qualidade artística segundo critérios da 

crítica nacional e estrangeira. Dessa forma, a ênfase das pesquisas nestes filmes 

dificultou a compreensão sobre a diversidade de mecanismos, critérios e práticas 

que organizavam a censura cinematográfica.A censura era uma ação articulada 

com instâncias governamentais, setores da sociedade civil e baseada em um 

pensamento que fundamentava a ideologia de Estado.  

 

I 
 

Pelo exposto, presume-se que a censura pode e deve ser entendida, no caso 

brasileiro, como uma ação ao mesmo tempo política e moral. Muitos estudos 

consideram política e moral como esferas distintas e, por vezes, autônomas. As 

interdições de cunho moral são assim vistas como expressão de ignorância ou 

ações destituídas de caráter político. No entanto, observa-se que moral e política 

compõem um mesmo movimento de construção do inimigo e dos modelos 

positivos a serem forjados.   

 

Ao tratar da imagem devemos nos perguntar sobre o seu poder. Quais suas 

funções na sociedade, seu estatuto e usos. Aqui estamos a falar estritamente das 



 

imagens em movimento, cujo potencial – dado o grau de realismo que a elas é 

conferido – se diferencia das imagens construídas a partir da leitura de textos pela 

mente do leitor (MARIN, 2000). Cabe lembrar que a censura de diversões públicas 

era legal, reconhecida como legítima e estruturada antes do abril de 1964. Assim, 

é preciso pensar no lugar que lhe cabia junto à sociedade civil. Se muitos foram os 

detratores da censura, notadamente os intelectuais, muitos a apoiaram e atuaram 

em seu favor o que é possível comprovar a partir da leitura das dezenas de carta 

que apoiavam a censura e solicitavam maior rigor em sua atuação. 

 

Interditar é uma das ações da censura. O outro é propor. O proposto tem como 

seu par o interdito. Este deriva de uma prática cujas marcas delineiam-se nos 

documentos oficiais. Não simplesmente nos conteúdos, imagens e palavras, que 

são suprimidas e impedidas de circular. A forma e o discurso que organizam os 

processos de censura dizem, sobretudo, das diretrizes do Estado. Em seus 

recortes, formas de classificar, ordenar, hierarquizar, expressam o discurso da 

ordem, que é também o da interdição. 

 

Identificamos diretrizes comuns nas políticas públicas, nas propostas da Comissão 

de Moral e Civismo (que atingiam mais diretamente o sistema escolar e a família) 

e no controle das produções por meio da censura, não se pode perder de vista as 

particularidades de cada uma das diferentes produções. Livros, filmes, revistas, 

peças de teatro, livros escolares existem e se fazem em distintos campos de 

produção, circulação e recepção.Logo, a interdição e o diálogo – pois não se pode 

esquecer as margens de manobra existentes – deveriam ser distintos. Importa 

ainda lembrar que imagem e texto são (e eram) entendidos como linguagens com 

formas e forças de expressão diferentes. Cumpre igualmente não desconsiderar 

os intensos debates sobre os males e benefícios da televisão, na época em franca 

expansão no Brasil. 



 

 

Os filmes são muitos e distintos em sua origem, enredo, temática, linguagem, 

gênero. No entanto, cabe perguntar se é possível encontrar uma única diretriz, um 

único vetor de corte, uma única forma de olhar diferentes filmografias. Talvez 

devamos deslocar a ênfase posta sobre os filmes e pensar as formas de que se 

revestiu o discurso da censura por meio dos documentos. A mudança na 

configuração dos documentos, seus parâmetros, suas classificações indicam que 

a censura não foi um bloco imutável e homogêneo. Não cabe também a crença 

ingênua num aperfeiçoamento necessário de seus mecanismos.  

  

  II  
 

Alguns exemplos permitem pensar melhor sobre a ação da censura 

cinematográfica no Brasil. 

 

O filme Os deuses malditos (The damned, 1969)2, dirigido por Luchino Visconti, 

teve seu processo aberto em 23 de abril de 1970. A película foi liberada para o 

cinema com a proibição para menores de 18 anos e cortes, mas teve exibição 

negada para televisão. Em 1975 houve novo pedido para sua liberação para a 

televisão. Este foi negado, assim como outra solicitação feita em 1984. A “temática 

excessivamente dramática” que enfoca uma aristocrática família alemã durante a 

ascensão do nazismo foi considerada inadequada para exibição. A citação, 

retirada do comunicado da Divisão de Censura de Diversões Públicas (DCDP) 

assinado por Solange Maria Teixeira Hernandez, resume o texto dos pareceristas, 

que pontuam os comportamentos pervertidos, violentos e incestuosos presentes 

                                                            
2 Fundo “Divisão de Censura de Diversões Públicas”, Arquivo Nacional, Coordenação Regional do 
Arquivo Nacional no Distrito Federal. Série “Censura prévia”. Subsérie: “Programação 
cinematográfica”. Caixa 37. 



 

na família. Ainda inconvenientes e interditados às famílias em momento de 

transição para a democracia. 

 

Filmes de temática estritamente política também eram alvo da censura com base 

em leis, originadas da Doutrina de Segurança Nacional, que justificavam os 

pareceres. No processo do filme Toda nudez será castigada (Brasil, 1973)3 

encontramos a Portaria 3/3 assinada pelo general Antonio Bandeira, diretor do 

Departamento de Polícia Federal, que determina “I – avocar, para reexame e 

decisão...; II – proibir a exibição, em todo território nacional...; III – determinar o 

recolhimento dos certificados” dos seguintes filmes: Sopro no coração (França, 

1971), A classe operária vai ao paraíso (Itália, 1971), Mimi, o metalúrgico 

(Itália,1972), Sacco e Vanzetti (Itália, 1971), A aventura é uma aventura (França, 

1972), Cama com música (Dinamarca, 1972), Queimada (Inglaterra, 1969), Toda 

nudez será castigada (Brasil, 1973) e Os garotos virgens de Ipanema (Brasil, 

1973). Na relação destaca-se o número de filmes políticos, no caso, A classe 

operária vai ao paraíso, Mimi, o metalúrgico, Sacco e Vanzetti, Queimada. Logo, 

pode-se crer que há lupas diferentes: há filmes que já chegam com uma 

prescrição própria, caso de filmes de rotulados pelo seu teor político, como o 

acima mencionado, A classe operária vai ao paraíso. A história de um operário 

padrão que ao longo do filme questiona seus valores e os da sociedade em que 

vive, a Itália dos anos de 1970, teve quatro pareceres. Em um deles, o censor opta 

pela liberação com cortes para 18 anos com base no julgamento de que a “vida 

familiar, irregular, contribui no contexto de suas decisões equivocadas”4. Assim, 

sua revolta, “quebra de hierarquia” e indisciplina repentinas são relacionadas ao 

“comunismo”, aos “estudantes profissionais” e à sua condição de homem 

                                                            
3 Fundo de Censura de Diversões Públicas, Arquivo Nacional, Coordenação Regional do Arquivo 
Nacional no Distrito Federal. Caixa 72. 
4Fundo de Censura de Diversões Públicas, Arquivo Nacional, Coordenação Regional do Arquivo 
Nacional no Distrito Federal. Caixa 508. 



 

separado que mantém relação com mãe solteira. A avaliação do operário torna 

indissociável o perfil político e moral. Filmes de ampla repercussão internacional, a 

exemplo de Laranja Mecânica (Inglaterra, 1971) e Último tango em Paris (França, 

1972) deram origem a longos processos. No caso do filme britânico, o processo 

iniciado em 1977, tem início com uma longa carta da Warner, distribuidora do 

título, em que aponta a crítica positiva recebida em vários países. Junto anexa 

cerca de trinta certificados de liberação do filme em diversos países do mundo. 

Táticas que se desenvolvem a partir das grades de ação da censura. 

 

Após o exame dos processos, nota-se o baixo número de produções liberadas 

sem cortes e censura livre em contraposição ao alto número de filmes liberados 

com a censura para dezoito anos. Entre os filmes liberados uma surpresa é o filme 

Yellowsubmarine produção britânica de 1968 com os Beatles. Sua liberação foi 

justificada pela complexidade da mensagem e das imagens do filme que não 

seriam compreendidas pelo público brasileiro. 

 

Conclusão 
 

A construção da imagem de um Estado harmonioso e necessário buscou na 

construção de modelos morais e comportamentais suporte político e simbólico 

para sua sustentação. As forças de oposição tiveram modelos análogos de 

feminino, masculino e sexualidade que justificavam a perseguição e repressão 

pelo Estado. A solidez também se assentava na exclusão de instâncias de conflito 

e violência ou, melhor dizendo, da exclusão de sua representação pelos filmes. 

 

As ideias de família, pátria e religião, presentes na Doutrina de Segurança 

Nacional estavam sempre atreladas à de defesa da propriedade e a certos 

modelos de comportamento e conduta auferidos pelo Estado e por setores da 



 

sociedade civil. Os modelos comportamentais minuciosamente trabalhados pela 

Comissão de Moral e Civismo eram difundidos a partir do âmbito escolar, 

atingindo crianças, jovens e suas famílias.  

 

À censura coube controlar as imagens de conflitos étnicos, socioeconômicos e 

religiosos, expressas na observância recorrente de temas e figuras sobre os quais 

tende a incidir maior prevenção, a exemplo da aparição de clérigos e 

manifestações de crenças afro-brasileiras, relações privadas à época definidas 

como entre brancos e negros, quebra de hierarquia entre patrões e empregados, 

ricos e pobres.  

 

Para se manter a ditadura no Brasil recorreu a duas instâncias de poder: a 

violência e a cultura. No primeiro caso, houve a construção de um inimigo comum 

contra o qual lutar e manter vigilância, o que implicou a perda das singularidades 

dos diferentes grupos de oposição e a mobilização de medos e temores presentes 

no imaginário. A partir do segundo, discursos e símbolos de unidade e coesão 

foram construídos como contrapontos aos potenciais elementos de desagregação.  
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