Censores em transe: análise do processo de censura do filme Terra em transe

Censores em transe: análise do
processo de censura do filme
Terra em transe
Talita Souza Magnolo

Doutoranda, Universidade Federal de Juiz de Fora Juiz de Fora, MG, Brasil
talita.magnolo@yahoo.com.br

Ramsés Albertoni Barbosa
Mestre, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, Brasil
ramses.albertoni@ich.ufjf.br

Christina Ferraz Musse

Doutora, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, Brasil
cferrazmusse@gmail.com

Resumo
O artigo investiga o desempenho da Censura Federal, no Brasil,
desde a época da Colônia até a década de 1960, durante a
vigência da ditadura civil-militar de 1964, especificamente com
relação à proibição e liberação do filme Terra em transe (1967),
de Glauber Rocha. São analisados os documentos que a Censura
produziu, a partir dos pareceres dos censores, para atuar como
guardiã da ditadura, da Igreja Católica, dos poderes constituídos
e da moral vigente. Durante essa época, a atuação da Censura se
estendeu ao controle político, preocupando-se, igualmente, com
a manutenção da ordem política e da segurança nacional,
sistematizando o trabalho da repressão. O acesso aos
acontecimentos em questão se deu a partir dos arquivos da
própria Censura; não obstante, se os arquivos são instituições de
memória cultural, também são lugares de memória investidos de
uma aura simbólica que ultrapassa sua mera aparência material
e sua funcionalidade, cujos documentos refletem as atividades
que lhes deram origem. Portanto, é preciso compreender e
analisar as contradições, o velamento e o desvelamento desses
arquivos, pois foram produzidos na vigência de regimes de
exceção, caracterizados pela hipertrofia documental, fraudando
as práticas funcionais do Estado, porquanto suas práticas de
vigilância e de controle agenciam um minucioso trabalho de
documentação. Após a análise dos documentos da Censura foi
possível concluir que o trabalho dos censores era atuar como
guardiões da ditadura civil-militar de 1964, da Igreja Católica,
dos poderes constituídos e da moral vigente. Entretanto, tal
contexto repressivo e autoritário abriu perspectivas para os
novos pensadores e idealizadores da liberdade de expressão.
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1 Introdução
A questãã o dã censurã ãà produçãã o culturãl, no Brãsil, eé umã prãé ticã sociãl que vem de
longã dãtã, iniciãndo-se nã eé pocã dã Coloô niã, quãndo ã Igrejã Cãtoé licã erã ã responsãé vel por
conduzir os processos inquisitoriãis; poreé m, ã censurã institucionãl surge no Impeé rio ã
pãrtir dã censurã de livros e jornãis, por pãrte de D. Joãã o VI, e dã censurã teãtrãl, por D.
Pedro I. Em 1843 forã criãdo o Conservãtoé rio Drãmãé tico Brãsileiro (CDB), que tinhã entre
seus fundãdores o pãdre Jãnuãé rio dã Cunhã Bãrbosã e Mãnoel de Arãué jo Porto Alegre, cujo
objetivo erã incentivãr o desenvolvimento do teãtro nãcionãl, mãs que ãtuou como guãrdiãã o
dã Igrejã Cãtoé licã, dos poderes constituíédos e dã morãl vigente. Entre seus pãreceristãs se
encontrãvã o escritor Mãchãdo de Assis, ãutor de 17 pãreceres entre 1862 e 1864, dentre
outros intelectuãis do Segundo Reinãdo (OLIVEIRA; CHEVALIER; ROCHA; LEMOS, 2014). EÉ
preciso observãr que foi ã pãrtir dã criãçãã o do CDB que se ãbrirãm precedentes pãrã que os
futuros oé rgãã os oficiãis dã censurã se estruturãssem.
Foi no Estãdo Novo1 que se configurou de mãneirã mãis soé lidã ã estruturã dã
censurã, pois Getué lio Vãrgãs criãrã o Depãrtãmento de Imprensã e Propãgãndã (DIP), oé rgãã o
subordinãdo ãà Presideô nciã dã Repué blicã responsãé vel pelã reãlizãçãã o dã repressãã o, cujãs
funçoã es erãm ãs de controlãr ã comunicãçãã o sociãl e impedir ã contrãpropãgãndã dã
oposiçãã o. Esse oé rgãã o possuíéã cinco divisoã es, treô s dãs quãis reãlizãvãm controle preé vio, quãis
sejãm, ã Divisãã o de Rãdiodifusãã o, ã Divisãã o de Cinemã/Teãtro e ã Divisãã o de Imprensã
(CANCELLI, 1993).
Durãnte esse regime políético, forã promulgãdã, em 1934, umã novã Constituiçãã o
brãsileirã, e os oé rgãã os censoé rios ficãrãm sob ã responsãbilidãde dã políéciã, cujã gãrãntiã de
liberdãde de expressãã o nãã o se estendiã ãà s diversoã es pué blicãs, e que nãã o tolerãvã ã difusãã o de
mensãgens violentãs e ã subversãã o dã ordem políéticã ou sociãl. A repressãã o pãssãrã ã ser
comãndãdã, entãã o, pelo militãr e políético Filinto Muü ller que se destãcãrã por suã ãtuãçãã o
como chefe dã políéciã políéticã, e que forã ãcusãdo de promover prisoã es ãrbitrãé riãs e ã torturã
de prisioneiros.
Os Depãrtãmentos Estãduãis de Imprensã e Propãgãndã (DEIPs) constituíéãm os
cãnãis secundãé rios do DIP, que se encãrregãvã de trãnsmitir “[...] orientãçãã o teé cnicã e
1

Regime políético brãsileiro instãurãdo por Getué lio Vãrgãs em 10 de novembro de 1937, que vigorou ãteé 31 de jãneiro de 1946,
cãrãcterizãdo pelã centrãlizãçãã o do poder, nãcionãlismo, ãnticomunismo e ãutoritãrismo.
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doutrinãé riã ãos serviços estãduãis de imprensã, rãdiodifusãã o, diversoã es pué blicãs,
propãgãndã, publicidãde e turismo reunidos do DEIP” (GOULART, 1990, p. 77).
Com o teé rmino do Estãdo Novo, o presidente dã Repué blicã Joseé Linhãres, cujo
governo de trãnsiçãã o durãriã 3 meses e cinco diãs - 29 de outubro de 1945 ã 31 de jãneiro
de 1946 -, ãprovou, em 24 de jãneiro de 1946, o Decreto nº 20.493 (BRASIL, 1946) que
vigorãriã por mãis de 40 ãnos, ãteé ã Constituiçãã o de 1988. Com isso, foi criãdo o Serviço de
Censurã de Diversoã es Pué blicãs (SCDP), responsãé vel pelã censurã preé viã dãs diversoã es
pué blicãs e mãnifestãçoã es ãrtíésticãs. A fundãçãã o desse oé rgãã o demãrcãvã ã sepãrãçãã o dos
cãmpos dã censurã ãà imprensã e dã censurã ãà s produçoã es ãrtíéstico-culturãis; contudo, o
oé rgãã o permãneciã sob ã gereô nciã do chefe de políéciã e ãtuãvã de formã ãutoô nomã nos
estãdos. Ateé 1964, ã censurã de diversoã es pué blicãs concentrou-se em oito itens do Artigo 41
do referido decreto:
Art. 41. Serãé negãdã ã ãutorizãçãã o sempre que ã representãçãã o, exibiçãã o ou
trãnsmissãã o rãdiotelefoô nicã: ã). contiver quãlquer ofensã ão decoô ro
pué blico; b). contiver cenãs de ferocidãde ou foô r cãpãz de sugerir ã prãé ticã
de crimes; c). divulgãr ou induzir ãos mãus costumes; d). foô r cãpãz de
provocãr incitãmento contrã o regime vigente, ã ordem pué blicã, ãs
ãutoridãdes constituíédãs e seus ãgentes; e). puder prejudicãr ã
cordiãlidãde dãs relãçoã es com outros povos; f). foô r ofensivo ãà s
coletividãdes ou ãà s religioã es; g). ferir, por quãlquer formã, ã dignidãde ou o
intereô sse nãcionãis; h). induzir ão desprestíégio dãs foô rçãs ãrmãdãs.
(BRASIL, 1946).

Nã deé cãdã de 1960, o governo do presidente Joãã o Goulãrt pãssou por um períéodo de
profundã instãbilidãde, enfrentãndo umã grãve crise econoô mico-sociãl e grãnde mobilizãçãã o
políéticã. O pãíés foi prãticãmente dividido em dois: de um lãdo, ãs forçãs populãres que
exigiãm reformãs sociãis; do outro, os setores conservãdores que temiãm ã onipresente
ameaça comunista. Todã essã mobilizãçãã o refletiã tãmbeé m o pãnorãmã internãcionãl dã
Guerrã Friã, com o eô xito dã revoluçãã o comunistã em Cubã, ocorridã em 1959. Dessã formã,
entre os diãs 31 de mãrço e 1º de ãbril de 1964, forã dãdo um golpe de Estãdo pelos
militãres brãsileiros e, como consequeô nciã, chegãvã ão poder o generãl Cãstello Brãnco,
dãndo iníécio ãà sãngrentã ditãdurã civil-militãr no Brãsil (GASPARI, 2002). Os cãstellistãs
visãvãm ã um governo temporãé rio e mãis democrãé tico, enquãnto os militãres dã linha-dura,
forçã de oposiçãã o ão novo regime, defendiãm o nãcionãlismo e sustentãvãm ã ideiã de que,
pãrã mudãr o pãíés, seriã necessãé rio um longo períéodo de ditãdurã. Logo depois de tomãr o
poder, os militãres derãm iníécio ã investigãçoã es e ã prisoã es de membros dã Esquerdã,
jornãlistãs, estudãntes, intelectuãis ou quãlquer outrã pessoã que fosse considerãdã umã
ãmeãçã ão governo. A utilizãçãã o dos meios de comunicãçãã o foi intensificãdã pãrã retrãtãr ãs
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vitórias do governo e tãmbeé m pãrã exibir incessãntemente propãgãndãs políéticãs,
principãlmente no rãé dio e nã televisãã o, ãleé m de ser constituíédo um forte esquemã repressivo
(PELLEGRINI; FERREIRA, 1998).
A Uniãã o Nãcionãl dos Estudãntes (UNE) forã proibidã de exercer ãtividãdes políéticãs
devido ã suã forte cãrgã ideoloé gicã. Tãl proibiçãã o deflãgrou vãé riãs pãsseãtãs, como formã de
protesto contrã o governo, que forãm durãmente reprimidãs. A seguir, outros ãtos
institucionãis forãm editãdos, extinguindo o pluripãrtidãrismo, criãndo ãs eleiçoã es indiretãs
pãrã governãdores e proibindo ã pãrticipãçãã o de estrãngeiros no processo de rãdiodifusãã o
no pãíés. No entãnto, no iníécio, ãà medidã que o sistemã ditãtoriãl intensificãvã suã repressãã o,
ãs mãnifestãçoã es populãres forãm gãnhãndo forçã (PELLEGRINI; FERREIRA, 1998). Em
1966, diãnte desses fãtos, ã linha dura do Exeé rcito conseguirã impor o generãl Arthur dã
Costã e Silvã como presidente dã Repué blicã eleito pelo Congresso Nãcionãl, cujo governo
intensificãriã ã ediçãã o dos ãtos institucionãis e, consequentemente, ã repressãã o, tornãndo ã
situãçãã o políéticã muito tensã.
A pãrtir do golpe civil-militãr de 1964, ã censurã se estendeu ão controle políético,
preocupãndo-se, outrossim, com ã mãnutençãã o dã ordem políéticã e dã segurãnçã nãcionãl,
orientãndo-se pelãs diretrizes do Ministeé rio dã Justiçã e dã Políéciã Federãl, ãssim como pelãs
determinãçoã es do sistemã de informãçãã o e de vigilãô nciã dã ditãdurã. Com esse golpe,
sistemãtizou-se o trãbãlho dã repressãã o e servidores forãm convocãdos pãrã ãvãliãr ãs
normãs dã Censurã, ãdequãndo ã estruturã ão regulãmento policiãl, constituindo grupos
pãrã ãnãlisãr os roteiros, criãndo umã comissãã o pãrã discutir questoã es poleô micãs e
exãminãr ã legislãçãã o e, por fim, instituindo um grupo de trãbãlho responsãé vel por
uniformizãr os criteé rios proibitivos e ãssessorãr ãs delegãciãs regionãis no exercíécio dã
repressãã o. Foi o presidente do Brãsil, generãl Cãstello Brãnco, quem ãprovãrã o regulãmento
do Depãrtãmento Federãl de Segurãnçã Pué blicã (DFSP), que definiã o orgãnogrãmã dã
Censurã. De ãcordo com ã estruturã do DFSP, cãbiã ão setor dã Políéciã Federãl de Segurãnçã
(PFS) ãcompãnhãr o trãbãlho do SCDP (KUSHNIR, 2004ã).
Conforme Kushnir (2004b), hãviã umã preocupãçãã o com ã formãçãã o e o bom
desempenho dos censores, pois o generãl Bretãs Cupertino, diretor-gerãl do Depãrtãmento
dã Políéciã Federãl (DPF) no governo Costã e Silvã, ãcreditãvã que o censor deve ser um
perito com vãsto conhecimento do ãssunto e excelente níével intelectuãl. O ãutor enfãtizã que
todos os censores
[...] erãm reciclãdos periodicãmente em cursos de ãperfeiçoãmento e
especiãlizãçãã o nã ANP [Acãdemiã Nãcionãl de Políéciã]. Estã prãé ticã –
instãurãdã pelo entãã o chefe do DCDP [Divisãã o de Censurã de Diversoã es
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Pué blicãs], Antoô nio Romero Lãgo, segundo ãs normãs dãs portãriãs 123, de
10/10/1966, e 134, de 24/11/1966 – existiu por quãse 20 ãnos. [...]
Quãnto ãà estruturã ãcãdeô micã instãlãdã nesses cursos de formãçãã o e
ãtuãlizãçãã o de censores, o primeiro, de 1966, foi composto pelos seguintes
professores: o coronel Oswãldo Ferrãro de Cãrvãlho ministrou teé cnicã de
censurã; o censor Coriolãno Fãgundes, direito ãplicãdo; e ã ãtriz Sylviã
Orthof, teãtro. Em 1976, ã professorã de teé cnicã e censurã de teãtro foi
Mãriã Clãrã Mãchãdo e, no ãno seguinte, professores dã Universidãde de
Brãsíéliã ministrãrãm tãmbeé m disciplinãs pãrã os censores. O exercíécio de
ter docentes vindos de oé rgãã os de inteligeô nciã do Exeé rcito, representãntes
dã censurã e membros dãs universidãdes e do cãmpo dãs ãrtes foi umã
prãé ticã constãnte. Pãrã se prepãrãrem melhor, como “mestres do ãto
censoé rio”, os censores Coriolãno Fãgundes e Joseé Vieirã Mãdeirã, tãmbeé m
jornãlistã, cursãrãm, em 1967, ã cãdeirã de censurã cinemãtogrãé ficã com o
professor Eidemãr Mãssoti, nã Universidãde Cãtoé licã de Minãs Gerãis.
(KUSHNIR, 2004ã, p. 111)

EÉ preciso ressãltãr que, de 1940 ãteé 1960, ã Censurã encontrãvã-se sob o comãndo
dos estãdos e, posteriormente, forã centrãlizãdã em Brãsíéliã com o ãuxíélio dos setores
regionãis, ãteé retornãr ão domíénio dos estãdos.
A pãrtir dã segundã metãde dã deé cãdã de 1970, os produtores culturãis, no Brãsil, se
mobilizãrãm pãrã resistir e protestãr contrã os desmãndos e ãrbíétrios dã ditãdurã,
destãcãndo-se o “Manifesto dos 1046 intelectuais contra a censura”, entregue ão ministro dã
Justiçã, Armãndo Fãlcãã o, em 25 de jãneiro de 1977. Um ãno depois, em 13 de outubro de
1978, ã Emendã Constitucionãl Nº 11 revogou, ã pãrtir de 1° de jãneiro de 1979, o Ato
Institucionãl Nº 5, de 13 de dezembro de 1968 (BRASIL, 1979), responsãé vel pelã censurã de
500 filmes, 450 peçãs de teãtro, 200 livros, dezenãs de progrãmãs de rãé dio, 100 revistãs,
mãis de 500 letrãs de mué sicã e umã dué ziã de cãpíétulos e sinopses de telenovelãs (REIMAÃ O,
2014).
Com ã posse de Joãã o Figueiredo nã Presideô nciã dã Repué blicã, em mãrço de 1979, e ãs
indicãçoã es de Petroô nio Portellã (Ministeé rio dã Justiçã) e Eduãrdo Portellã (Ministeé rio dã
Educãçãã o), ã ditãdurã civil-militãr procurou impor novãs diretrizes ão processo dã censurã
no Brãsil. O ministro dã Justiçã nomeou o censor Joseé Vieirã Mãdeirã pãrã o cãrgo de diretor
dã Divisãã o de Censurã de Diversoã es Pué blicãs (DCDP), desãtivou o Decreto-lei 1.077/1970
(BRASIL, 1970), extinguiu ã censurã de livros e revistãs, regulãmentou o Artigo 15 dã Lei
5.536/1968 (BRASIL, 1968) e instituiu o Conselho Superior de Censurã (CSC), que
providenciou o reexãme dos vetos ãà s produçoã es ãrtíéstico-culturãis, instãurãndo, inclusive, o
sistemã de clãssificãçãã o por fãixã etãé riã pãrã filmes e peçãs teãtrãis, deixãndo de lãdo,
contudo, o rãé dio e ã televisãã o, que permãnecerãm sob ríégidã vigilãô nciã.
Em meãdos dã deé cãdã de 1980, ã pãrtir dã emergeô nciã dos movimentos sociãis que
levãntãrãm ã cãmpãnhã Diretãs Jãé , o ministro dã Justiçã, Fernãndo Lyrã, implementou um
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projeto políético que visãvã ã desãtivãr ã legislãçãã o vigente que sustentãrã ãs prãé ticãs do
regime ditãtoriãl, um ãnteprojeto de decreto-lei pãrã trãnsformãr o serviço censoé rio em
oé rgãã o de clãssificãçãã o. Portãnto, em mãrço de 1985, Brãsíéliã sediou ã primeirã reuniãã o do
ministro dã Justiçã com ã comissãã o de ãrtistãs e intelectuãis encãrregãdã de revisãr ã
legislãçãã o vigente. Durãnte essã eé pocã o Congresso Nãcionãl exãminou vãé rios projetos de
reformã e extinçãã o do oé rgãã o dã Censurã, e, em 1987, ã trãmitãçãã o do ãnteprojeto dã novã
Constituiçãã o promulgou seu fim. Dessã mãneirã, os profissionãis dã Censurã se tornãrãm
meros funcionãé rios pué blicos sem quãlquer expressividãde políéticã.

2 O Cinema Novo e a interpretação de um país
A indué striã culturãl brãsileirã, em meãdos do seé culo XX, lidãvã com umã seé rie de
entrãves que impediãm ã reãlizãçãã o de produçoã es cinemãtogrãé ficãs; por isso, ãlguns jovens
intelectuãis e ãrtistãs brãsileiros pãssãrãm ã discutir um novo rumo pãrã o cinemã nãcionãl,
cujã respostã ãà s insãtisfãçoã es se concretizou com ã orgãnizãçãã o do I Congresso Paulista de
Cinema Brasileiro que procurou discutir ãlternãtivãs pãrã o cinemã no Brãsil e os problemãs
e ãs questoã es ligãdãs ãà reãlidãde nãcionãl, pois, conforme Shohãt e Stãm (2006),
As condiçoã es difíéceis em que os cineãstãs do Terceiro Mundo trãbãlhãm
sãã o bãstãnte desconhecidãs de seus colegãs do Primeiro Mundo. Aleé m dos
bãixos orçãmentos, dãs tãxãs de importãçãã o sobre os mãteriãis e dos
custos de produçãã o, eles tãmbeé m se confrontãm com mercãdos mãis
limitãdos e menos ricos. Aleé m disso, precisãm competir com os filmes
estrãngeiros luxuosos e de orçãmentos ãltos que sãã o despejãdos sem
“cerimoô niãs” em seus pãíéses. Essãs diferençãs nã produçãã o
inevitãvelmente se refletem tãnto nã ideologiã como nã esteé ticã dos filmes.
(SHOHAT; STAM, 2006, p. 368).

Os pãrticipãntes desse congresso se mostrãrãm preocupãdos em se distãnciãr do
prestigiãdo modelo ficcionãl do cinemã estãdunidense, diãlogãndo com os elementos
esteé ticos do Neorreãlismo e dã Nouvelle Vague. A pãrtir de entãã o, seus interesses centrãis
pãssãrãm ã ser ã reãlizãçãã o de um cinemã que fosse cãpãz de discutir os problemãs e ãs
questoã es ligãdos ãà reãlidãde nãcionãl, utilizãndo, pãrã tãnto, umã linguãgem mãrcãdãmente
brãsileirã.
Em 1955, o filme Rio 40 graus, de Nelson Pereirã dos Sãntos, inãugurou o Cinemã
Novo com umã nãrrãtivã simples, preocupãdã em ãmbientãr suã histoé riã com personãgens e
cenãé rios que pudessem fãzer um pãnorãmã do Rio de Jãneiro, nã eé pocã cãpitãl do Brãsil. A
pãrtir disso, vãé rios jovens cineãstãs lãnçãrãm filmes que discutiãm ã problemãé ticã do
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subdesenvolvimento nãcionãl, inserindo trãbãlhãdores rurãis e sertãnejos nordestinos em
suãs criãçoã es. Segundo Xãvier (2006), no cinemã brãsileiro ãs respostãs ãà privãçãã o de
liberdãde emergirãm ãtrãveé s de estrãteé giãs de ãlguns cineãstãs que ãssumiãm
[...] umã forte toô nicã de recusã do cinemã industriãl – terreno do
colonizãdor, espãço de censurã ideoloé gicã e esteé ticã – o Cinemã Novo foi ã
versãã o brãsileirã de umã políéticã de ãutor que procurou destruir o mito dã
teé cnicã e dã burocrãciã dã produçãã o, em nome dã vidã, dã ãtuãlidãde e dã
criãçãã o. Aqui, ãtuãlidãde erã ã reãlidãde brãsileirã, vidã erã o engãjãmento
ideoloé gico, criãçãã o erã buscãr umã linguãgem ãdequãdã ãà s condiçoã es
precãé riãs e cãpãz de exprimir umã visãã o desãlienãdorã, críéticã, dã
experieô nciã sociãl. Tãl buscã se trãduziu nã “esteé ticã dã fome”, nã quãl
escãssez de recursos teé cnicos se trãnsformou em forçã expressivã e o
cineãstã encontrou ã linguãgem em sintoniã com os seus temãs. […] Com ã
perspectivã ãutorãl, houve espãço pãrã ã expressãã o pessoãl e ã invençãã o de
soluçoã es que, emborã problemã pãrã ã comunicãçãã o mãis imediãtã,
conferirãm ãos filmes umã densidãde poeé ticã e umã dimensãã o de
ãmbiguidãde, interrogãçãã o, responsãé vel por suã mãior consisteô nciã.
(XAVIER, 2006, p. 63).

O cineãstã Glãuber Rochã (2004) pontuã que ã fome nãã o eé ãpenãs um “sintomã
ãlãrmãnte”, mãs o nervo centrãl dã sociedãde em que estãé inserido, por isso, ã “trãé gicã
originãlidãde” do Cinemã Novo eé ã cãpãcidãde de retrãtãr essã durã reãlidãde, e
Onde houver um cineãstã disposto ã filmãr ã verdãde e ã enfrentãr os
pãdroã es hipoé critãs e policiãlescos dã censurã, ãi hãverãé um germe vivo do
Cinemã Novo. Onde houver um cineãstã disposto ã enfrentãr o
comerciãlismo, ã explorãçãã o, ã pornogrãfiã, o tecnicismo, ãíé hãverãé um
germe do Cinemã Novo. Onde houver um cineãstã, de quãlquer idãde ou de
quãlquer procedeô nciã, pronto ã poô r seu cinemã e suã profissãã o ã serviço
dãs cãusãs importãntes de seu tempo, ãíé hãverãé um germe do Cinemã
Novo. A definiçãã o eé estã e por estã definiçãã o o Cinemã Novo se mãrginãlizã
dã indué striã porque o compromisso do cinemã industriãl eé com ã mentirã e
com ã explorãçãã o. A integrãçãã o econoô micã e industriãl do Cinemã Novo
depende dã liberdãde dã Ameé ricã Lãtinã. Pãrã estã liberdãde, o Cinemã
Novo empenhã-se, em nome de si proé prio, de seus mãis proé ximos e
dispersos integrãntes, dos mãis burros ãos mãis tãlentosos, dos mãis frãcos
ãos mãis fortes. EÉ umã questãã o de morãl que se refletirãé nos filmes.
(ROCHA, 2004, p. 65-66).

Dessã formã, os cineãstãs ãssumem ã precãriedãde de recursos e inventãm umã
linguãgem que eé ã negãçãã o revolucionãé riã ãnãé logã ãà violeô nciã do oprimido nã prãé xis
histoé ricã.
O primeiro períéodo do Cinemã Novo vãi de 1960 ã 1964 com o lãnçãmento dos
primeiros filmes dos cineãstãs Cãcãé Diegues, Ruy Guerrã, Pãulo Ceé sãr Sãrãceni, Leon
Hirszmãn, Dãvid Neves, Joãquim Pedro de Andrãde, Luiz Cãrlos Bãrreto, Glãuber Rochã e
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Nelson Pereirã dos Sãntos. No segundo períéodo, de 1964 ã 1968, ocorre umã mudãnçã nã
poeé ticã dos diretores que ãrticulãm um diãé logo com o ãgitãdo contexto de instãlãçãã o dã
ditãdurã, e o Cinemã Novo ãlterã o foco de suãs lentes, mãs continuã ã fãlãr do Brãsil, e os
cãmponeses explorãdos dãã o lugãr ãos intelectuãis de Esquerdã. O filme O desafio, de 1965,
de Pãulo Ceé sãr Sãrãceni, foi ã primeirã respostã cinemãtogrãé ficã ão golpe de Estãdo.
Como o Cinemã Novo erã feito por jovens intelectuãlizãdos, e suã plãteiã tãmbeé m erã
formãdã por intelectuãis, ã ãtitude ãutocríéticã dã Esquerdã se rãdicãlizou mãis cedo; isso
ocorreu ãtrãveé s dã revisãã o dã culturã políéticã nãcionãl-populãr e de seu mito dã aliança de
classes pãrã consolidãr o nãcionãlismo econoô mico e ãs reformãs políéticãs e sociãis. Poreé m,
esse discurso políético engãjãdo perderiã suã forçã ã pãrtir dã promulgãçãã o do AI-5. Nã tãrde
do diã 13 de dezembro de 1968, o presidente dã Repué blicã, generãl Costã e Silvã, reuniu o
Conselho de Segurãnçã Nãcionãl e ãprovou o Ato, que forã redigido pelo ministro dã Justiçã,
Gãmã e Silvã, Rondon Pãcheco, chefe dã Cãsã Civil, e Tãrso Dutrã, ministro dã Educãçãã o.
Durãnte ã reuniãã o, o ministro do Trãbãlho, coronel Jãrbãs Pãssãrinho, confirmou o golpe
dentro do golpe e disse ão presidente, conforme ãtestã ã Atã dã Reuniãã o do Conselho de
Segurãnçã Nãcionãl:
[...] estãmos diãnte de umã contingeô nciã, de umã contingeô nciã imperãtivã,
que implicã, portãnto, nã necessidãde dã retomãdã dã Revoluçãã o, como
contingeô nciã do momento histoé rico nãcionãl. Por isso, suponho de minhã
pãrte, senhor presidente, muito interessãnte que o Conselho considere ã
possibilidãde de compãtibilizãr ãs restriçoã es, que me pãrecem como sendo
mãis dã formã que de substãô nciã, que oferece o senhor vice-presidente em
seu pensãmento, com o nosso quãndo se ãdmite umã novã Revoluçãã o, pãrã
ir direto ãà s origens dã primeirã. [...] Sei que ã vossã exceleô nciã repugnã,
como ã mim, e creio que todos os membros deste Conselho, enveredãr pãrã
o cãminho dã ditãdurã purã e simples, mãs pãrece clãrãmente, que eé elã
que estãé diãnte de noé s. Eu seriã menos cãuteloso do que o proé prio ministro
dãs Relãçoã es Exteriores, quãndo diz que nãã o sãbe se o que restou
cãrãcterizã ã nossã ordem juríédicã como sendo ditãtoriãl, eu ãdmitiriã que
elã eé ditãtoriãl. Mãs, senhor presidente, ignoro todos os escrué pulos de
conscieô nciã. Quãndo noé s encontrãmos ã necessidãde de tomãr umã decisãã o
fundãmentãl, tudo ãquilo que eé fundãmentãl em situãçoã es normãis, pãssã ã
ser secundãé rio em situãçoã es ãnormãis. Eu creio que noé s estãmos ãqui
fãzendo umã peniteô nciã, que foi o diã dã ãutolimitãçãã o, que foi o
ãçodãmento que ã Revoluçãã o de mãrço de 1964 se impoô s. (O GRANDE
IRMAÃ O, 1968).

Consequentemente, o governo ditãtoriãl fechou o Congresso, cãssou mãndãtos,
decretou o estãdo de síétio, proibindo quãlquer tipo de reuniãã o e criãndo ã censurã preé viã,
conforme se pode verificãr ã seguir nos ãrtigos do Ato:
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Art. 2º - O Presidente dã Repué blicã poderãé decretãr o recesso do Congresso
Nãcionãl, dãs Assembleiãs Legislãtivãs e dãs Cãô mãrãs de Vereãdores, por
Ato Complementãr, em estãdo de sitio ou forã dele, soé voltãndo os mesmos
ã funcionãr quãndo convocãdos pelo Presidente dã Repué blicã.
§ 1º - Decretãdo o recesso pãrlãmentãr, o Poder Executivo correspondente
ficã ãutorizãdo ã legislãr em todãs ãs mãteé riãs e exercer ãs ãtribuiçoã es
previstãs nãs Constituiçoã es ou nã Lei Orgãô nicã dos Municíépios.
Art. 3º - O Presidente dã Repué blicã, no interesse nãcionãl, poderãé decretãr
ã intervençãã o nos Estãdos e Municíépios, sem ãs limitãçoã es previstãs nã
Constituiçãã o.
Pãrãé grãfo ué nico - Os interventores nos Estãdos e Municíépios serãã o
nomeãdos pelo Presidente dã Repué blicã e exercerãã o todãs ãs funçoã es e
ãtribuiçoã es que cãibãm, respectivãmente, ãos Governãdores ou Prefeitos, e
gozãrãã o dãs prerrogãtivãs, vencimentos e vãntãgens fixãdos em lei.
Art. 4º - No interesse de preservãr ã Revoluçãã o, o Presidente dã Repué blicã,
ouvido o Conselho de Segurãnçã Nãcionãl, e sem ãs limitãçoã es previstãs nã
Constituiçãã o, poderãé suspender os direitos políéticos de quãisquer cidãdãã os
pelo prãzo de 10 ãnos e cãssãr mãndãtos eletivos federãis, estãduãis e
municipãis.
Art. 5º - A suspensãã o dos direitos políéticos, com bãse neste Ato, importã,
simultãneãmente, em:
I - cessãçãã o de privileé gio de foro por prerrogãtivã de funçãã o;
II - suspensãã o do direito de votãr e de ser votãdo nãs eleiçoã es sindicãis;
III - proibiçãã o de ãtividãdes ou mãnifestãçãã o sobre ãssunto de nãturezã
políéticã;
IV - ãplicãçãã o, quãndo necessãé riã, dãs seguintes medidãs de segurãnçã:
ã) liberdãde vigiãdã;
b) proibiçãã o de frequentãr determinãdos lugãres;
c) domicíélio determinãdo. (BRASIL, 1968).

A pãrtir desses fãtos, que refletiãm ã eficãé ciã dos instrumentos de censurã e de
repressãã o estãbelecidos pelã ditãdurã civil-militãr, ã críéticã ãcerbã e diretã encontrãdã nãs
produçoã es do Cinemã Novo perderãé lugãr pãrã ã representãçãã o de um Brãsil mãrcãdo por
suã exuberãô nciã e outrãs figurãs tíépicãs; deste modo, ãs questoã es nãcionãis pãssãrãm ã ser
reãrticulãdãs forã dos limites dã esteé ticã reãlistã.
Os cineãstãs do Cinemã Novo, ão driblãrem ã censurã pãrã mãnter ã produçãã o,
virãm-se obrigãdos ã substituir o discurso direto por metãé forãs e ãlegoriãs, filmãndo
ãdãptãçoã es de clãé ssicos dã literãturã e fãzendo releiturãs de personãgens histoé ricãs. Sãã o
deste períéodo Macunaíma, de 1969, e Os Inconfidentes, de 1972, de Joãquim Pedro de
Andrãde; Azyllo muito louco, de 1971, de Nelson Pereirã dos Sãntos; e Dona Flor e seus dois
maridos, de 1976, de Bruno Bãrreto. Produtores e cineãstãs desenvolverãm, nesse períéodo,
vãé riãs formãs de resisteô nciã e pãrã sãlvãguãrdãr o conteué do de suãs obrãs, desviãndo ã
ãtençãã o dos censores de cenãs importãntes do filme, umã dãs estrãteé giãs erã rodãr e montãr
cenãs atraentes, com poucã ou nenhumã importãô nciã no roteiro, mãs que erãm oferecidãs
ãos censores pãrã cortes.

Intexto, Porto Alegre, UFRGS. n. 50, p. 90-110, set./dez. 2020. DOI: http://dx.doi.org/10.19132/1807-8583202050.90-110

98

Censores em transe: análise do processo de censura do filme Terra em transe

Portãnto, no Brãsil, o finãl dos ãnos 1960 ficãriã ãssinãlãdo pelã rupturã entre o
ãutoritãrismo do regime ditãtoriãl e ã posturã inconformãdã dos produtores culturãis e dã
militãô nciã estudãntil. O levãntãmento dãs vozes de protestos se dãrãé ãtrãveé s dã mué sicã, do
teãtro, do cinemã, dã literãturã e dãs ãrtes plãé sticãs. Nã mué sicã, o Tropicãlismo
dimensionãvã ã problemãé ticã sociãl ão contexto lãtino-ãmericãno; no teãtro, Opinião, Arena
conta Zumbi, Barrela e Roda Viva expunhãm ãs mãzelãs dã reãlidãde brãsileirã. O Cinemã
Novo redefiniã suã poeé ticã, e cãdã diretor, ãà suã mãneirã, trãnsmitiã os sintomãs de um pãíés
em crise. A explosãã o criãtivã dos jovens ãrtistãs dã exposiçãã o Opinião 65 trãziã umã novã
figurãçãã o, com ã presençã do pop e do novo reãlismo frãnceô s. Nessã eé pocã, dois filmes
mãrcãrãm ã rupturã no cenãé rio do cinemã brãsileiro e tornãrãm-se o ponto de pãrtidã pãrã
umã reflexãã o do cinemã nãcionãl, quãis sejãm, Terra em transe, de 1967, de Glãuber Rochã, e
Bandido da luz vermelhã, de 1968, de Rogeé rio Sgãnzerlã.

3 Terra em transe
O filme Terra em transe, de 1967, do cineãstã Glãuber Rochã, ãprofundã, de formã
contundente, o estudo dã situãçãã o nãcionãl colocãndo em cenã, nã fictíéciã e ãlegoé ricã
repué blicã de Eldorãdo, um ãmplo leque de personãgens envolvidãs nã disputã pelo poder,
como
[...] ãs mulheres do grãnde cãpitãl ele mesmo, ã diplomãciã dos pãíéses
sociãlistãs, os militãres progressistãs, cãtoé licos e pãdres de esquerdã,
intelectuãis do Pãrtido, poetãs torrenciãis, pãtriotãs em gerãl, uns em
trãjes de rigor, outros em blue jeans. Noutrãs pãlãvrãs, postã de lãdo ã lutã
de clãsses e ã expropriãçãã o do cãpitãl, restãvã do mãrxismo umã tinturã
roé seã que ãproveitãvã ão interesse de setores (burguesiã industriãl?
burocrãciã estãtãl?) dãs clãsses dominãntes. (SCHWARZ, 1978, p. 65-66,
grifo do ãutor).

A personãgem Pãulo Mãrtins eé o poetã e intelectuãl ferido de morte no momento do
golpe de Estãdo que poã e fim ã seus sonhos revolucionãé rios. Ao longo dã nãrrãtivã, essã
personãgem recãpitulã ã vidã políéticã de Eldorãdo e reãvãliã suã proé priã trãjetoé riã que, no
iníécio, ligou-se ã Porfíério Diãz, um cãrismãé tico líéder dã Direitã, e que depois se juntou ão
políético Vieirã, nã províénciã de Alecrim, onde conheceu Sãrã.
No entãnto, o diretor do filme, Glãuber Rochã, negã que o filme sejã umã metãé forã,
mãs eé um “documentãé rio sobre ã metãé forã”, ou sejã, eé um filme reãlistã cujã poeé ticã se
constroé i nã simultãneidãde e nãã o no pãrãlelismo. De ãcordo com Bentes,
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Fãzer entrãr em Trãnse ou em crise seriã ã primeirã figurã do pensãmento
e do cinemã de Glãuber. O trãnse eé trãnsiçãã o, pãssãgem, devir e possessãã o.
Pãrã entrãr em crise ou em trãnse eé preciso se deixãr ãtrãvessãr, possuir,
por um outro. Glãuber fãz do trãnse umã formã de experimentãçãã o e
conhecimento. Entrãr em trãnse eé entrãr em fãse com um objeto ou
situãçãã o, eé conhecer de dentro. (BENTES, 1997, p. 26).

Ao escrever umã cãrtã pãrã o ãmigo Alfredo Guevãrã, ã respeito do Festivãl de
Cãnnes de 1968, Glãuber comentã que o seu filme
EÉ mãis poemãé tico do que ficcionãl. Isto eé , ã estruturã eé livre, cãdã
sequeô nciã eé um bloco isolãdo, nãrrãdo em estilos os mãis diversos
possíéveis, e cãdã sequeô nciã procurã ãnãlisãr um ãspecto deste temã
complexo. Unindo tudo, como nãrrãçãã o, o delírio verbal de um poeta que
morre, víétimã dã políéciã, no clíémãx de umã revoluçãã o frustrãdã. (ROCHA
apud BENTES, 1997, p. 37, grifo do ãutor).

Glãuber constroé i dois movimentos complementãres nesse filme, quãis sejãm, ã
progressãã o lineãr e ã circulãridãde dãs repetiçoã es, conforme ãssinãlã Xãvier (2013). O
movimento dã alegoria horizontal e linear “[...] condensã ã sucessãã o dos fãtos e fãz de
Eldorãdo ã representãçãã o dã cenã brãsileirã, hierãrquizãndo ãgentes, espãços, ãçoã es pãrã
figurãr um ãcontecimento: o golpe de 64” (XAVIER, 2013 p. 63). Jãé o movimento circulãr e
bãrroco de Glãuber Rochã, cujã representãçãã o políéticã se ãproximã dã incoereô nciã, ãrticulã
[...] o impulso de totãlizãçãã o com umã conscieô nciã ãgoniãdã do colãpso de
umã concepçãã o de mundo. Reconhecidã ã crise dãs representãçoã es
disponíéveis, o que resultã eé ã fãlã indignãdã diãnte do jogo de ãpãreô nciãs
que contãminã todos os ãspectos dã vidã nãcionãl. Impossíével umã ãlegoriã
dã esperãnçã, umã teleologiã dã histoé riã: tem lugãr o drãmã bãrroco.
(XAVIER, 2013, p. 79).

O filme Terra em transe (ROCHA, 1964) chegou ã ser proibido pelã Censurã durãnte
ãlgumãs semãnãs nos cinemãs brãsileiros, mãs depois foi liberãdo, tãlvez pelã dificuldãde de
compreensãã o por pãrte dos censores de suã mensãgem, em plenã e potente ãrticulãçãã o
entre políéticã e esteé ticã.

4 Os arquivos da Censura
O ãcervo dos ãrquivos dã Censurã, no Brãsil, encontrã-se espãlhãdo por diversãs
instituiçoã es como ã Bibliotecã Nãcionãl, o Arquivo Nãcionãl, o Acervo Miroel Silveirã e Escolã
de Comunicãçãã o e Artes dã Universidãde de Sãã o Pãulo (ECA-USP), dentre outrãs.
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Neste ãrtigo, o mãteriãl ãnãlisãdo dos ãrquivos dã Censurã brãsileirã se encontrã
disponíével pãrã ãcesso pué blico no site Memoé riã dã Censurã no Cinemã no Brãsileiro
(MEMOÉ RIACINEBR, 2019) – 1964-19882, coordenãdo pelã Drã. Leonor Estelã Souzã Pinto,
cujãs fontes de pesquisã remetem ão Arquivo Nãcionãl – Coordenãçãã o Regionãl no Distrito
Federãl – AN/DF, ão Arquivo Pué blico do Estãdo de Sãã o Pãulo (Acervo DEOPS), ão Arquivo
Pué blico do Rio de Jãneiro, ãà Cinemãtecã do Museu de Arte Modernã do Rio de Jãneiro (MAMRJ) e ão Setor de Pesquisã do jornãl O Globo.
Conforme informã o site, o projeto disponibilizou grãtuitãmente, em dezembro de
2005, mãis de seis mil documentos relãtivos ã 175 filmes brãsileiros, dentre eles, processos
de censurã, documentos do Depãrtãmento Estãduãl de Ordem Políéticã e Sociãl de Sãã o Pãulo
(DEOPS-SP) e mãteriãl de imprensã. A segundã ediçãã o do projeto, lãnçãdã em outubro de
2007, disponibilizou mãis 269 filmes, de 35 cineãstãs. Recentemente, em junho de 2016, foi
lãnçãdã ã terceirã ediçãã o do projeto, com mãis 283 filmes. A documentãçãã o disponibilizãdã
pãssou por um judicioso cruzãmento dos nué meros de mãtríéculã dos censores, de suãs
ãssinãturãs e de seus cãrimbos de identificãçãã o; dessã formã, foi possíével identificãr ã
ãutoriã de vãé rios documentos que ãpresentãvãm ãpenãs um ou outro destes treô s elementos,
ãlguns documentos, mesmo incompletos, forãm mãntidos devido ãà importãô nciã dã
informãçãã o que continhãm. No que se refere ão mãteriãl dã imprensã, priorizãrãm-se ãs
publicãçoã es que ãpresentãvãm ã fonte e ã dãtã, e ãs considerãdãs relevãntes, mãs
incompletãs, forãm incluíédãs sem creé ditos ou com creé ditos pãrciãis.
Portãnto, deve-se ressãltãr que ã pãrtir de umã visãã o trãdicionãl, o ãrquivo constitui
um sistemã ordenãdo de documentos e registros com umã finãlidãde especíéficã e eé
interpretãdo como um locãl onde se depositam documentos, sendo umã fonte histoé ricã
fãctuãl, neutrã e imutãé vel, hãjã vistã que o pãssãdo eé ãlgo que jãé ãconteceu. Contudo, essã
visãã o vem se ãlterãndo desde o iníécio do seé culo XX; por isso, os conceitos de pãssãdo e de
ãrquivo precisãm ser lãrgueãdos, porquãnto Derridã (2001) perfãz umã reinterpretãçãã o dã
versãã o clãé ssicã do ãrquivo presente no discurso dã Histoé riã, enunciãndo umã concepçãã o
originãl, em que considerã o ãrquivo como ãlgo lãcunãr, sintomãé tico e descontíénuo,
perpãssãdo pelo esquecimento. Por conseguinte, o ãrquivo, por meio do exergo, o espãço, em
2

No momento o site encontrã-se forã do ãr por motivos econoô micos. Ao ãcessãé -lo encontrãmos este ãviso: “O Projeto Memoé riã
dã Censurã no Cinemã Brãsileiro completou 15 ãnos no ãr, dos quãis ãpenãs cinco tiverãm pãtrocíénio – Petrobrãs Culturãl, de
2003 ã 2007, e Rumos Itãué Culturãl ediçãã o 2014 / 2015. Por dez ãnos, mãntivemos o site no ãr com recursos proé prios. Nãã o
podemos continuãr destã formã. Temos 30 mil documentos cãdãstrãdos e disponibilizãdos, mãs o objetivo finãl somã 120 mil
documentos. Acreditãmos que o Memoriãcinebr merece continuãr no ãr, disponibilizãndo, de formã democrãé ticã e
horizontãl, este momento dã histoé riã do cinemã brãsileiro e do Brãsil, como temos feito ãteé ãgorã. Pãrã chegãr ãà umã soluçãã o
durãdourã e independente, estãmos buscãndo entidãdes civis, compromissãdãs com o resgãte dã memoé riã culturãl, que
tenhãm condiçoã es de ãssumir o Projeto Memoé riã, e possãm lhe dãr continuidãde. Ateé que umã soluçãã o sejã encontrãdã, nosso
site permãnecerãé forã do ãr. Durãnte este períéodo, contãtos poderãã o ser feitos, e pesquisãs, encomendãdãs, pelo emãil:
souzãpinto.leonor@gmãil.com. Nã esperãnçã de umã soluçãã o durãdourã. Recebãm meu ãbrãço, Leonor Souzã Pinto souzãpinto.leonor@gmãil.com Diretorã Memoriãcinebr”.
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moedãs ou medãlhãs, destinãdo ãà grãvãçãã o de dãtã ou de inscriçãã o, comete umã violência
arquival, ã violeô nciã do poder que colocã e conservã o direito,
[...] pois todo ãrquivo [...] eé ão mesmo tempo instituidor e conservãdor.
Revolucionãé rio e trãdicionãl. Arquivo eco-noô mico neste duplo sentido:
guãrdã, poã e em reservã, economizã, mãs de modo nãã o nãturãl, isto eé ,
fãzendo ã lei (nomos) ou fãzendo respeitãr ã lei. Hãé pouco, como dizíéãmos,
nomoloé gico. Ele tem forçã de lei, de umã lei que eé ã dã cãsã ( oîkos), dã cãsã
como lugãr, domicíélio, fãmíéliã ou instituiçãã o. (DERRIDA, 2001, p. 17-18,
grifo do ãutor).

Desse modo, empreender ã leiturã críéticã dos ãrquivos dã Censurã e propor suã
desconstruçãã o implicã, portãnto, nãã o somente ãrticulãr umã novã interpretãçãã o do pãssãdo
e dã trãdiçãã o, mãs, sobretudo, umã leiturã diversã dã concepçãã o dã Histoé riã. O ãrquivo dã
Censurã serãé interpretãdo, destãrte, como ãlgo lãcunãr e sintomãé tico, umã descontinuidãde
perpãssãdã pelo esquecimento e pelo ãpãgãmento. O que estãé em jogo eé o proé prio conceito
de verdãde histoé ricã, umã imposiçãã o, pois ã “vontãde de verdãde” (FOUCAULT, 2007) eé
conduzidã pelã formã como o sãber eé ãplicãdo em nossã sociedãde, jãé que discurso e poder
se imbricãm no conceito de ãrquivo, hãjã vistã que ã verdãde nãã o se dissociã dã
singulãridãde do ãcontecimento, pois ele eé produzido num espãço e num tempo especíéficos.
Posto isso, ã nossã ãnãé lise empreenderãé o exãme do processo dã Censurã de
proibiçãã o e liberãçãã o do filme Terra em transe (1967), do cineãstã Glãuber Rochã. Em 10 de
ãbril de 1967, ã produtorã do filme, Produçoã es Cinemãtogrãé ficãs Mãpã, requisitou ão SCDP ã
liberãçãã o do filme, que possuíéã 3057 metros e dez coé piãs (CAPA DO PROCESSO, 1967). No
diã seguinte, 11 de ãbril, o censor Síélvio Domingos Roncãdor emitirã o seu pãrecer, cujã
ãlegãçãã o conjugã ãnãé lise ideoloé gicã, esteé ticã e vãlores morãis, conforme se verificã ã seguir:
O filme procurã trãnsmitir umã mensãgem indiscutivelmente de cunho
esquerdistã e, neste ãmplo cãmpo de ideiãs ãfins, procurã timidãmente
umã visãã o mãrxistã, inclusive lãmentãndo que o povo sejã miserãé vel e
ãnãlfãbeto [...] O ãutor, contudo, perde-se muitãs vezes, interrompendo ã
sequeô nciã gerãl e fluente dã pelíéculã, primãriãmente confundindo
distorçoã es formãis dã ãdministrãçãã o pué blicã com ideãis filosoé ficos. [...] O
filme pode ser desdobrãdo em dois ãô ngulos distintos: o filosoé fico e o que
condenã ãs formãs dã ãdministrãçãã o. (PARECER 1, 1967).

Em seu pãrecer, esse censor defende, de mãneirã ufãnistã, ã revolução de 31 março
de 1964 que, segundo ele, veio pãrã sãlvãr o povo brãsileiro do engãno populistã e
demãgoé gico dos governos ãnteriores. Com relãçãã o ão ãngulo filosoé fico, o censor solicitã que
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o filme sejã ãssistido por um membro credenciãdo do Conselho de Segurãnçã Nãcionãl e
outro do Clero, pois seus pãreceres especíéficos seriãm mãis quãlificãdos e evitãriãm
[...] ãs oscilãçoã es ocorridãs em outros filmes, no pãssãdo, e que soé
prejudicãrãm ã ãtuãçãã o dã Censurã Federãl. [...] Entendemos que eé
preferíével um exãme completo dã pelíéculã, ãgorã, ãntes de quãlquer
decisãã o, do que ãbrir-se oportunidãde ã pedidos de revisãã o, que poderãã o
ou nãã o ser ãceitos, revisãã o que seriã solicitãdã pelo produtor, no cãso de
interdiçãã o, e ãíé gãnhãriã ele inestimãé vel propãgãndã, com pressoã es de
muitãs ãé reãs, prejudiciãis ãà imãgem do governo. (PARECER 1, 1967).

Percebe-se ã preocupãçãã o do profissionãl em proteger ã imãgem o governo. Dessã
formã, esse censor resolve tomãr umã “provideô nciã cãutelãr que ãtendã ãos interesses
censoé rios” (PARECER 1, 1967). Nesse mesmo diã, o censor V. Veloso, em pãrecer mãnuscrito,
ãpoé s resumir ã histoé riã do filme Terra em transe (ROCHA, 1967), resolve interditãé -lo e
ponderã que
Nãdã poderãé ser ãlegãdo em fãvor dã liberãçãã o do filme, por pãrte dos
interessãdos, principãlmente por visãrem, com o mesmo, o
sensãcionãlismo dãs coisãs proibidãs. Inclusive com provãé veis cãmpãnhãs
ãcintosãs ou subterrãô neãs envolvendo o bom nome dã Censurã Federãl.
(PARECER 2, 1967).

Novãmente, ã preocupãçãã o em proteger ã imãgem dã Censurã e, consequentemente,
do governo.
O censor Mãnoel Felipe de Souzã Leãã o Neto ãrgumentã, em seu relãtoé rio nãã o dãtãdo,
que ã personãgem Pãulo Mãrtins eé “um homem víétimã de problemãs criãdos pelã suã
proé priã conscieô nciã” (RELATOÉ RIO, 1967), pois nãã o sãbe se ficã do lãdo dos grupos
econômicos ou se ãcompãnhã ã grande massa popular. Aleé m disso, o censor ãnãlisã que o
filme
[...] contem [sic] umã vãriedãde de cenãs e diãé logos ãgitãdos [...] Algumãs
pãssãgens chegãm ã ser encãrãdãs como inãcreditãé veis, como ãquelã em
que um jovem delirãndo empunhã umã metrãlhãdorã ãpontãndo pãrã
ãlhures. [...] O produtor desejou imprimir ã suã obrã umã tonãlidãde
surreãlistã, complexã e ãà s vezes impressionistã. A equipe teé cnicã se
desdobrou em tomãdãs-de-cenã [sic] com ãngulãçoã es ãs mãis vãriãdãs,
repletãs de plãnos diversificãdos - ãlgumãs com grãnde impãcto sobre o
espectãdor menos ãvisãdo. (RELATOÉ RIO, 1967).

Percebe-se que, nã mesmã frãse, o profissionãl pontuã que o filme eé surrealista e
impressionista, demonstrãndo, ãssim, seu pãrco conhecimento de esteé ticã e de histoé riã dã
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ãrte. A preocupãçãã o com ã recepçãã o do pué blico se estende ãà trilhã sonorã que possui efeitos
musicãis com grandes variações, cujos efeitos possuem grande significação pãrã ã diegese
fíélmicã. Mãis ãdiãnte, esse censor ãfirmã que eé possíével captar, no filme de Glãuber Rochã,
“[...] frãses, cenãs e situãçoã es com propãgãndã subliminãr. AS MENSAGENS CONSIDERAMOS
NEGATIVAS E CONTRAÉ RIAS AOS INTERESSES DA SEGURANÇA NACIONAL” (RELATOÉ RIO,
1967, cãixã ãltã do ãutor). A pãrãnoiã dã Guerrã Friã e dã segurãnçã nãcionãl eé umã
constãnte nos pãreceres dos censores dã Censurã. Em certo momento, esse mesmo censor
virã um críético de cinemã e ponderã que
Apesãr de suã condiçãã o de filme de ficçãã o, ã obrã eé ousãdã e poleô micã, pois
representã outro pãsso dos produtores nãcionãis dã corrente do chãmãdo
“cinemã novo” em direçãã o ãà totãl liberãlidãde de pensãmento e de emissãã o
de mensãgens ãtrãveé s dã telã. Repete-se, ãssim, o fenoô meno iniciãdo com o
filme O desafio, quãndo cineãstãs pãé trios enveredãrãm por ãô ngulos novos
pãrã ã ãpresentãçãã o de seus trãbãlhos, pãssãndo ã exãminãr e focãlizãr
ãtrãveé s dã cãô merã problemãs de cãrãé ter políético-pãrtidãé rios ou drãmãs e
conflitos experimentãdos pelãs vãé riãs cãmãdãs dã sociedãde
contemporãô neã. (RELATOÉ RIO, 1967).

Por fim, como o filme Terra em transe (ROCHA, 1967) eé portãdor de mensãgens
contrãé riãs ãos interesses do pãíés, o censor resolve interditãé -lo.
No diã 18 de ãbril de 1967, o censor Joseé Vieirã Mãdeirã 3 constroé i ã mãis bem
ãrticulãdã ãpreciãçãã o do filme de Glãuber Rochã, tecendo ãnãé lises corretãs e consistentes,
ãpesãr de escorregãr nã definiçãã o de filme surreal. Segundo esse censor, o cineãstã fãz do
“irreãl umã ideiã mãis perfeitã que o originãl”, e
Poderíéãmos dizer que se trãtã de umã pelíéculã de estilo surreãlistã, pois
pãrte de umã ãtitude revolucionãé riã em filosofiã, cujo verdãdeiro objetivo
nãã o consiste em interpretãr o pequeno mundo de Eldorãdo, mãs sim
trãnsformãé -lo. E ãqui, o Reãlizãdor usãndo ã expressãã o esteé ticã que define
o estilo, procurã ãtrãveé s dã cãô merã, fãzer umã denué nciã sincerã e
ãutopunitivã de certos ãspectos desprimorosos de umã sociedãde [...] Mãs
o que vemos no decorrer dã pelíéculã, ãntes de tudo, eé ã mãrcã dã
personãlidãde do ãutor que chegã ã um virtuosismo notãdo pelo exãgero
de ãlgumãs ãngulãçoã es ousãdãs, e dos simbolismos usãdos em
determinãdãs tomãdãs [...] Por fim, ã composiçãã o dãs linhãs, ã colocãçãã o
dos plãnos e ã iluminãçãã o dãã o o necessãé rio decór psicoloé gico ão filme,
ãcentuãdo por vezes pelos trechos de mué sicã ãmbientãl, extrãíédã de
pãé ginãs clãé ssicãs bãrrocãs do seé culo XVIII. (PARECER 3, 1967).

3

Joseé Vieirã Mãdeirã erã considerãdo um censor compreensivo e que permitiã o diãé logo. Teve umã trãjetoé riã semelhãnte ãà de
outros censores e jornãlistãs, pois forã pãuteiro em vãé rios jornãis cãriocãs, ãteé ser ãprovãdo num concurso pãrã o Ministeé rio
dã Justiçã, quãndo se trãnsferiu pãrã Brãsíéliã e começou ã trãbãlhãr nã DCDP, sendo empossãdo seu diretor nã deé cãdã de 1970
(KUSHNIR, 2004ã).
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Todãviã, conforme esse censor, o ãssunto nãã o ãgrãdãrãé ão grãnde pué blico pelã suã
complexidãde e “montãgem elíépticã dã nãrrãtivã”, cujã construçãã o e formã de expressãã o eé
“por demãis cãrtesiãnã”, exigindo do espectãdor ã descobertã dã semãô nticã usãdã pelo
cineãstã nã definiçãã o ideoloé gicã do filme. Dessã formã, diãnte de umã obrã de difíécil
compreensãã o, “tendo em vistã o ãbstrãcionismo de certãs tomãdãs e o simbolismo
empregãdo” (PARECER 3, 1967), o censor Joseé Vieirã Mãdeirã resolve pelã liberãçãã o do filme
com ã impropriedãde de 18 ãnos.
O ué ltimo pãrecer forã dãdo em 18 de ãbril pelã Chefe dã Turmã dã Censurã
Cinemãtogrãé ficã, Jãcirã G. F. de Oliveirã. De ãcordo com essã profissionãl,
Apesãr dã interpretãçãã o corretã de todo o elenco, ã pelíéculã [...] tem um
enredo totãlmente confuso, tãlvez um subterfué gio de que tenhã lãnçãdo
mãã o o ãutor Glãuber Rochã pãrã poder reãlizãr umã obrã de fundo
nitidãmente subversivo sem ser molestãdo pelãs ãutoridãdes de nossã
pãé triã. (PARECER 4, 1967).

Dessã formã, o filme Terra em transe (ROCHA, 1967) eé considerãdo, pelã censorã,
ãltãmente subversivo, pois se vãle dos mesmos chavões utilizãdos em outros filmes; como
exemplo ã censorã citã o filme Os fuzis, lãnçãdo em 1964, por Ruy Guerrã. Os tãis chãvoã es
condenãé veis sãã o ã fome do povo, ã lutã pelã posse dã terrã e ã influeô nciã dã Igrejã no Estãdo.
No diã 19 de ãbril de 1967, o chefe dã Seçãã o dã Censurã do SCDP, Constãô ncio Montebello,
informou que o filme Terra em transe (ROCHA, 1967) receberã dos censores treô s indicãçoã es
pãrã interdiçãã o, umã pãrã liberãçãã o e umã ãbstençãã o (VOTOS, 1967).
Deve-se ressãltãr que os pesquisãdores soé tiverãm ãcesso ãos pãreceres dos
censores Síélvio Domingos Roncãdor (ãbsteve-se de opinãr), V. Veloso (interditou), Mãnoel
Felipe de Souzã Leãã o (interditou), Joseé Vieirã Mãdeirã (liberãr pãrã mãiores de 18 ãnos) e
Jãcirã G. F. de Oliveirã (interditou), restãndo o ãcesso ão pãrecer do censor Joseé Augusto
Costã que solicitãrã o script do filme (MEMOÉ RIACINEBR, 2019). Dessã formã, o chefe do
SCDP, A. Romero Lãgo, ãpoé s ter ãssistido ãà exibiçãã o do filme e considerãr que ele possui
“mensãgem de cunho esquerdistã, contrãé riã ãos interesses nãcionãis”, resolve proibir ã
exibiçãã o do filme em todo o territoé rio nãcionãl,
Considerãndo o voto dã mãioriã ãbsolutã de censores federãis que
exãminãrãm o filme; [...] o modo irreverente com que eé retrãtãdã ã relãçãã o
dã Igrejã com o Estãdo; [...] conter o mesmo mensãgem ideoloé gicã
contrãé riã ãos pãdroã es de vãlores culturãis coletivãmente ãceitos no pãíés;
[...] ser ã toô nicã do filme ã prãé ticã de violeô nciãs como foé rmulã de soluçãã o de
problemãs sociãis; [...] ã sequeô nciã de libertinãgem e prãé ticãs leé sbicãs
inseridãs no filme. (INTERDIÇAÃ O, 1967).
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Nãã o obstãnte ã interdiçãã o dã Censurã, ã produtorã do filme Terra em transe (ROCHA,
1967), Produçoã es Cinemãtogrãé ficãs Mãpã, recorreu dã decisãã o no diã 24 de ãbril de 1967,
cujo ãdvogãdo, Dãrio Correô ã, ãleé m de compãrãr o pãpel dã Censurã brãsileirã ão controle de
outrãs ditãdurãs, ãlegou
[...] nãã o hãver unãnimidãde entre os pãreceres dos censores que julgãrãm o
filme, por isso, os votos discordãntes tirãm dã Portãriã Nº 16 ã forçã de um
preceito ãbsoluto [ressãltãndo] que o filme Terra em transe eé obrã de purã
ficçãã o, nãã o tendo hãvido quãlquer intuito em desrespeitãr ãs relãçoã es de
determinãdãs Igrejãs com determinãdos Estãdos. [...] EÉ bãstãnte perigosã
quãlquer tentãtivã de enquãdrãr o ãrtistã sob conceitos ríégidos como o dã
proibiçãã o de ser irreverente. Chegãríéãmos fãcilmente ãà situãçãã o odiosã do
dirigismo ãrtíéstico, proé priã de Estãdos ãntidemocrãé ticos como ã Alemãnhã
de Hitler e ã Rué ssiã de Stãlin. [...] Ocorre, no entãnto, que o filme de Glãuber
Rochã nãã o conteé m mensãgem ãlgumã, sendo, tãã o somente, um filme de
críéticã. [...] Hãveriã, pois, que se ãpontãr em que pãrtes, ou mãis
precisãmente, em que fotogrãmãs do filme ocorreu o emprego dã teé cnicã
subliminãr de mensãgem. (RECURSO, 1967).

O ãdvogãdo ãrgumentou ãindã em fãvor do cineãstã Glãuber Rochã e de suã
importãô nciã pãrã ã imãgem do Brãsil no exterior, pois ele jãé erã um ãrtistã consãgrãdo
internãcionãlmente.
Em 1º de mãio de 1967, o diretor-gerãl do DPF, coronel Florimãr Cãmpello, ãpoé s
ãssistir ão filme Terra em transe (ROCHA, 1967) em compãnhiã do ministro dã Justiçã, Luiz
Antoô nio Gãmã e Silvã, resolveu dãr provimento ão recurso dã produtorã do filme e liberãé -lo
com ã impropriedãde de 18 ãnos, pois considerou
[...] ser sutil ã mensãgem ideoloé gicã contidã nã pelíéculã exãminãdã,
somente percebidã por um pué blico esclãrecido; [...] que o filme ressãltã o
drãmã de conscieô nciã de um ideãlistã, envolvido pelã ãtuãçãã o demãgoé gicã
de fãlsos líéderes políéticos; [...] que esse erã o estãdo de espíérito reinãnte
ãntes de 31 de mãrço de 1964, repudiãdo pelo povo brãsileiro nãquelã
memorãé vel cãmpãnhã que o levou ãà s ruãs de nossãs cidãdes, em protesto
cíévico, e nos conduziu ão movimento redentor dãquelã dãtã. (LIBERAÇAÃ O,
1967).

De formã cãvilosã, o coronel Cãmpello teme que ãs pessoãs menos esclarecidas
recebãm ã tãl mensãgem ideoloé gicã contidã no filme Terra em transe (ROCHA, 1967), e quer
nos fãzer ãcreditãr que o filme retrãtã ã desordem reinãnte ãntes do golpe civil-militãr, que
instituiu umã ditãdurã sãngrentã e ãssãssinã ã pãrtir de 1964, no Brãsil.
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Considerações finais
EÉ necessãé rio ãdvertir que o ãcesso ãos ãcontecimentos em questãã o se deu ã pãrtir
dos ãrquivos dã proé priã Censurã; nãã o obstãnte, se os ãrquivos sãã o instituiçoã es de memoé riã
culturãl, iguãlmente sãã o lugãres de memoé riã investidos de umã ãurã simboé licã que
ultrãpãssã suã merã ãpãreô nciã mãteriãl e suã funcionãlidãde, lugãres cujos documentos
refletem ãs ãtividãdes que lhes derãm origem; portãnto, eé preciso compreender e ãnãlisãr
suãs contrãdiçoã es, seu velãmento e seu desvelãmento, pois forãm produzidos nã vigeô nciã de
regimes de exceçãã o, cujã hipertrofiã documentãl constitui umã de suãs cãrãcteríésticãs,
frãudãndo ãs prãé ticãs funcionãis do Estãdo, porquãnto suãs prãé ticãs de vigilãô nciã e de
controle ãgenciãm um minucioso trãbãlho de documentãçãã o.
Por conseguinte, ãpoé s ã ãnãé lise dos documentos dã Censurã relãtivos ão filme Terra
em transe (1967), de Glãuber Rochã, foi possíével perceber que o trãbãlho dos censores, de
formã semelhãnte ãos censores do CDB no seé culo XIX, erã ãtuãr como guãrdioã es dã ditãdurã
civil-militãr de 1964, dã Igrejã Cãtoé licã, dos poderes constituíédos e dã morãl vigente.
Apesãr disso, tãl contexto repressivo e ãutoritãé rio ãbriu perspectivãs pãrã os novos
pensãdores e ideãlizãdores dã liberdãde de expressãã o, pois foi dã repressãã o que ã produçãã o
ãrtíésticã gãnhou forçã e personãlidãde contestãdorã. Dessã eé pocã em diãnte, consolidãrãmse os movimentos culturãis e ãrtíésticos de contestãçãã o ão regime ditãtoriãl, o desejo de
mudãnçã, de revolucionãr e de criãr umã novã culturã e umã novã sociedãde brãsileirã.
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Entranced censors: analysis of the process of
censorship of the film Terra em transe
Abstract

This article investigates Federal Censorship activity in Brazil, from
Colonial Brazil (early 16th century to early 19th century) to the
1960s, during the 1964 civilian-military dictatorship, specifically
in relation to the ban and release of the film Terra em Transe
(TERRA…, 1967), directed by Glauber Rocha. We analyze the
documents that the censorship produced, based on the opinions
of the censors, to safeguard the regime, the Catholic Church, the
constituted powers and the prevailing morality. During that time,
censorship activity was extended to political control, with a
concern with the maintenance of political order and national
security, systematizing the work of repression. Knowledge of the
events in question came from the censorship archives
themselves; nevertheless, if archives are institutions of cultural
memory, they are equally places of memory invested with a
symbolic aura that goes beyond their mere material appearance
and their functionality, and the documents from those archives
reflect the activities that gave rise to them. Therefore, it is
necessary to understand and to analyze the contradictions, the
concealment and the unveiling of those archives, since they
were produced under states of exception, characterized by
documentary hypertrophy, defrauding the functional practices of
the State, since its practices of surveillance and control mobilize
a thorough documentation work. After analyzing the Censorship
documents it was possible to conclude that the censors' job was
to act as guardians of the 1964 civil-military dictatorship, the
Catholic Church, the constituted powers and prevailing morals.
However, such a repressive and authoritarian context opened
perspectives for new thinkers and creators of freedom of
expression.
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