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RESUMO

O presente projeto tem como finalidade a pesquisa e análise da censura durante o período da ditadura militar, mais especificamente como a 
censura era vista e recebida pela imprensa nacional durante o período de abertura política do regime militar. O que se têm durante o período 
estudado é uma abertura política gradual, que irá, de forma lenta, abrandar as práticas adotadas durante os anos de chumbo do regime. Embora 
haja o início de uma abertura política durante os últimos 11 (onze) anos da ditadura militar, verifica-se que no campo da censura essa abertura 
não existiu, sendo certo que em muitos momentos essa prática foi acentuada, principalmente nos anos finais do regime, em resposta a cada vez 
mais próxima extinção do aparelho censório. Diante do tema apresentado e do material produzido até hoje, foi analisado o panorama político do 
final do regime militar a fim de entender o endurecimento da censura e as práticas adotas no momento. Certo é que a censura causou impacto 
sobre o Brasil e sua produção artístico-cultura. Entretanto, grande parte da população apoiava a censura e achava que a mesma era fundamental 
a fim de preservar a moral e os bons costumes da família brasileira. Contrários à censura, inconformados com os ideais, condutas e falta de 
liberdade impostos pelo regime, inúmeros indivíduos se rebelaram e lutaram, de forma direta ou indireta, pelo seu fim. São os considerados 
subversivos e comunistas que promoveram oposição ao governo, oposição essa algumas vezes veladas e que vinham sob a forma de críticas ou 
ironias. Assim, se fez necessário analisar o papel da imprensa nessa resistência camuflada e o objetivo é demonstrar, através da análise 
documental, como a censura agia e como isso se refletia na produção cultural do país e, principalmente retratar como a imprensa agia, via, 
retratava, defendia ou criticava essa prática que foi amplamente utilizada durante a ditadura. Para o desenvolvimento da presente pesquisa e 
construção de um panorama sócio-político do regime militar foram analisados livros, artigos, filmes, depoimentos e documentários que 
descrevem o cenário do Brasil durante a ditadura civil-militar, como a censura atuava no país e todos os órgãos que eram responsáveis pela 
prática da mesma. De forma específica, ou seja, já em atenção ao tema escolhido, foram observadas fontes primárias coletadas - parte integrante 
do clipping do acervo da Funart - quais sejam, matérias, charges e notícias publicadas em jornais e revistas de grande circulação, a fim de 
constatar qual a percepção que a imprensa tinha da censura e como a mesma era retratada. A análise das fontes primárias – matérias retiradas de 
periódicos e revistas – se deu mediante observação e interpretação dos textos produzidos, bem como através da qualificação e quantificação das 
opiniões e críticas ali emitidas. Assim, foi fundamental o método através do qual foi possível constatar como e com que frequência a censura era 
objeto de reportagem, bem como se a imprensa nacional, em sua maioria, a apoiava ou rejeitava e como essa opinião era emitida. O que causa 
estranheza é que, com a abertura política tinha-se a promessa de que não haveria mais censura política, o que fez com que se pensasse que a 
censura se abrandaria. Entretanto o que acontece é exatamente o oposto. Conclui-se assim que a censura – prática existente desde antes do 
regime militar – serviu de arma de controle político e que, mesmo ante o afrouxamento do regime, com a abertura política, tal prática se 
intensificou. As censuras às diversões públicas tomaram uma nova forma no momento da abertura política do regime e as questões políticas 
passaram a ser camufladas sobre outras justificativas. Neste momento, se de um lado se tem a intensificação do aparelho censório, de outro 
temos um momento de maior liberdade da imprensa, que passa a criticar e questionar essa censura ao invés de somente noticiar as artes 
censuradas.
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