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Resumo 
 

Este artigo parte de pesquisa sobre a censura à imprensa alternativa no período da 
ditadura militar (1964-1985) para comparar os mecanismos da censura ao jornalismo e 
da censura ao teatro, a partir da trajetória de autores que exerceram as duas atividades 
na época. No artigo, destaca-se o percurso do dramaturgo e jornalista Plínio Marcos 
(1935-1999), sua concepção de dramaturgia e jornalismo e sua relação com a censura, 
procurando estabelecer comparações entre a censura jornalística e teatral, dentro do 
contexto de florescimento de um teatro realista e engajado, bem como de uma imprensa 
alternativa de contestação ao regime, reprimidos pela censura ditatorial. 
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Introdução: o jornalismo alternativo durante a ditadura militar 

No presente artigo, propomos uma comparação entre modos de atuação da censura à 

imprensa e ao teatro, com base no estudo da censura a produções teatrais e jornalísticas 

de Plínio Marcos (1935-1999). Esta pesquisa se iniciou a partir dos processos de 

censura prévia ao teatro do Arquivo Miroel Silveira (AMS), da Biblioteca da Escola de 

Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, o qual consiste de 6.137 

processos de censura prévia a peças teatrais, em sua maioria datados de 1930 a 1970, 

provenientes da Divisão de Diversões Públicas do Estado, que foi responsável pela 

censura teatral até 1968 (com o AI-5, a censura teatral se tornou federal). Para estudar a 

censura à imprensa, recorremos a outras fontes, como biografias, textos jornalísticos 

(em especial os conservados no Arquivo-Geral da Cidade do Rio de Janeiro, que dispõe 

de acervo específico sobre a imprensa alternativa) e documentos conservados no 

Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Nosso recorte temporal concentra-se nas décadas 

de 1970 e 1970, período em que a censura à imprensa se tornou mais evidente. Assim, 
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procedemos primeiro a uma contextualização das influências entre a dramaturgia e a 

imprensa, em especial o movimento da chamada imprensa alternativa ou nanica, que 

prolifera nesse período, frequentemente ligada a grupos de oposição ao regime militar. 

Em seguida, refaremos o percurso de Plínio Marcos, conhecido como um dos autores 

mais perseguidos pela censura por sua visão realista e engajada da arte e do jornalismo, 

procurando, a partir dos indícios deixados por documentos e outras fontes (biográficas e 

bibliográficas), tentar estabelecer semelhanças e diferenças entre modos de atuação e 

critérios utilizados pela censura ao teatro e à imprensa. 

Os anos 60 e 70 do século XX são marcados pelo processo de consolidação do 

jornalismo como indústria editorial no Brasil, com o estabelecimento de grandes grupos 

midiáticos e a criação de certos padrões de atuação profissional, como um modelo 

padrão de apresentação das notícias, inspirado no utilizado pela grande mídia norte-

americana. Foi nessa época que se iniciou a multiplicação dos cursos de comunicação e 

jornalismo pelo Brasil, num movimento considerado por muitos profissionais como 

sendo de início de uma atividade jornalística mais profissional, pautada por uma 

abordagem mais neutra da notícia (BARBOSA, 2007), e por movimentos que podemos 

entender, nos termos de Pierre Bourdieu, como um processo de autonomização do 

campo jornalístico, no qual este passa a agir conforme normas próprias e não totalmente 

subordinado a outros campos, ainda que vivendo em relação com outros (BOURDIEU, 

1989, p. 70). Não obstante, esse jornalismo “objetivo” e “profissionalizado” convivia 

com a censura sistemática e várias formas de controle da liberdade de expressão. 

 Contrapondo-se a este cenário, surgem diversos periódicos de pequeno porte, de 

preparo quase artesanal, constituindo uma cena de imprensa alternativa ou nanica. 

Desde sua origem, esta produção jornalística está bastante ligada ao trânsito de certos 

autores entre jornalismo, literatura e dramaturgia – um dos precursores da imprensa 

alternativa no Brasil foi Millôr Fernandes, ao fundar o semanário Pif-Paf, inicialmente 

como seção na revista O Cruzeiro, depois como veículo independente, de teor satírico, 

logo depois do golpe de 1964. 

 Bernardo Kucinski, ele próprio egresso desse movimento, identifica sete 

gerações no jornalismo alternativo produzido no período da ditadura militar, 

constituídas por veículos de duração efêmera e frequentemente ligados à atuação de 

grupos de oposição à ditadura militar. A primeira geração, iniciada como reação ao 

golpe de 1964, bastante concentrada no Rio de Janeiro, compreende jornais como Folha 
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da Semana e o humorístico Pif-Paf. A partir de 1967, entram em cena o imaginário da 

guerrilha, em jornais como Poder Jovem, Amanhã e O Sol. Em 1968, há uma tendência 

de busca de nichos dentro da grande imprensa. A geração seguinte, de 1969, caracteriza-

se pela atuação de semanários como Opinião e O Pasquim, formados a partir dos 

movimentos do ano anterior. No início dos anos 70, a quinta geração do jornalismo 

alternativo caracteriza-se pelo humor pesado de jornais como Grilo e Balão. A partir de 

1974, destaca-se a diversificação de temas, incluindo jornais regionais, esotéricos, 

ligados a causas como a das feministas ou da diversidade sexual, mas principalmente os 

jornais políticos, impulsionados pelo colapso do “milagre econômico” e início do 

retorno dos presos políticos: Versus, Movimento, De Fato, Coojornal, entre outros se 

destacam nessa geração. A última geração surge em 1977, ligada à campanha pela 

anistia, destacando-se periódicos como Repórter e Resistência. Kucinski identifica os 

autores da imprensa alternativa como sendo, principalmente, intelectuais de gerações 

anteriores, que resistiram ao Estado Novo, e jovens egressos dos movimentos 

estudantis, nos anos 60, e em especial vindos das faculdades de jornalismo, a partir dos 

anos 70. A imprensa alternativa surge para eles como alternativa à diminuição de espaço 

crítico na grande imprensa e ao fim da imprensa ligada a grupos mais tradicionais de 

esquerda, como o Partido Comunista. Kucinski identifica, dentro destas gerações, três 

linhagens ou vertentes principais da imprensa alternativa: uma abertamente política, 

ligada a movimentos de esquerda (estudantis, sindicais, entre outros), e outra mais 

“existencial”, não doutrinária, ligada à contracultura (jornais como Opinião e 

Movimento). A terceira seria a dos alternativos cariocas, tendo como principais 

representantes Pif-Paf e O Pasquim (KUCINSKI, 2003, p. 36). 

 Incluindo-se desde publicações de maior porte como O Pasquim até pequenos 

jornais de grêmios estudantis e sindicatos operários, a imprensa “alternativa” ou 

“nanica” foi muito diversificada nos anos 60 e 70. Um exemplo pode ser observado 

numa consulta ao acervo de Imprensa Alternativa do Arquivo-Geral da Cidade do Rio 

de Janeiro, que conta com mais de cem títulos diferentes, predominantemente deste 

período. A censura do governo militar procurou vigiar essa multiplicidade de jornais 

alternativos de várias formas. O próprio trâmite burocrático, ao exigir censura prévia em 

alguns casos, era uma forma de sufocar economicamente os jornais, tornando-os 

desatualizados e menos viáveis. O Pasquim, sediado no Rio de Janeiro, foi obrigado por 

seis meses a mandar seu material para censura prévia em Brasília. O mesmo ocorreu 
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com Opinião e Movimento. A simples possibilidade de censura, aliás, já era um 

desestímulo aos anunciantes. A censura prévia nesses moldes não era o meio mais 

comum de pressão, sendo mais frequentes outras formas de coerção, como apreensão de 

tiragens de jornais, depredação de redações, prisões de jornalistas, atentados a bomba, 

destruição de gráficas, entre outras. Beatriz Kushnir chama atenção para mecanismos de 

conivência e mesmo cooperação ativa entre a ditadura militar e veículos da grande 

imprensa (KUSHNIR, 2004). 

 Resistindo à censura e à falta de espaço para pontos de vista divergentes na 

grande imprensa, os jornais alternativos ou nanicos foram campo de atuação para 

autores vindos de outras áreas, como a literatura, as artes plásticas e a dramaturgia, 

desenvolvendo um modo próprio de apresentar suas ideias, uma estética característica 

do jornalismo alternativo, que aos poucos foi sendo absorvida pela grande imprensa. 

Destacam-se, neste movimento, alguns dramaturgos, como Millôr Fernandes, Jorge 

Andrade e Plínio Marcos, que, também no teatro, adotavam uma postura de 

aproximação com o jornalismo de denúncia de problemas sociais, sendo por isso 

visados pela censura, como demonstram pareceres de censura do Arquivo Miroel 

Silveira em que peças desses autores foram vetadas ou sofreram cortes por terem 

referências a acontecimentos reais e recentes (JORGE FILHO, 2013). 

 Cabe lembrar que o trânsito de intelectuais entre a dramaturgia, a literatura e o 

jornalismo não surgiu nessa época. Desde o início da imprensa no Brasil, no século 

XIX, há uma circulação intensa de autores entre essas atividades, e o jornalismo 

brasileiro recebeu contribuições valiosas dos gêneros literários, através das hibridações 

promovidas pelos folhetinistas do século XIX, por repórteres como João do Rio no 

início do século XX, por cronistas como Nelson Rodrigues, todos aplicando elementos 

da narrativa de ficção em sua atividade nos jornais. De fato, a novidade é a 

autonomização de certo campo jornalístico que se configura a partir de meados do 

século XX, promovendo uma separação maior entre o jornalismo e outras atividades de 

produção textual. 

 

Plínio Marcos, repórter em um tempo mau 

 Um dos exemplos desse trânsito entre dramaturgia e imprensa alternativa na 

ditadura militar é o de Plínio Marcos de Barros (1935-1999), que iniciou sua carreira 

teatral no circo, ainda adolescente, e desde sua primeira peça, Barrela (1959) teve 
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muitas dificuldades com a censura. Escrita em linguagem característica de classes 

marginalizadas, contava a história de um garoto de classe média preso e violentado na 

cadeia. Proibida, foi liberada somente uma vez, para estreia num festival de teatro 

estudantil em Santos, e mesmo assim por intervenção de Paschoal Carlos Magno, como 

funcionário do Itamaraty. Houve tumulto e o texto permaneceu proibido por mais de 

vinte anos, sendo apresentado apenas na clandestinidade. Não há registros desta peça no 

Arquivo Miroel Silveira. Logo em seguida, suas peças Os fantoches e Enquanto os 

navios atracam, ambas de 1963, tiveram grandes restrições da censura, sendo liberadas 

para maiores de 18 anos após alterações. Em 1965, Reportagem de um tempo mau foi 

proibida, por ter “caráter subversivo” (DDP 5749). No ano seguinte, uma nova versão 

de Os fantoches, intitulada Chapéu em cima de paralelepípedo para alguém chutar, foi 

integralmente vetada pela censura, com a alegação de que o texto, ao tratar da 

exploração do homem pelo homem, se prestaria ao “envenenamento moral do povo” 

(DDP 5862). 

 Em 1968, Plínio Marcos aceitou convite de João Apolinário para escrever uma 

coluna semanal no jornal Última Hora, de Samuel Wainer, na edição paulista. O 

jornalismo surgiu para ele como uma possibilidade de se expressar, numa fase em que 

seu teatro era muito censurado – e foi Nelson Rodrigues, também dramaturgo e 

jornalista, um dos maiores incentivadores de Plínio nessa fase da carreira. Logo após o 

convite para Última Hora, surgiu a oportunidade de colaborar com textos para a revista 

Realidade, da editora Abril. Como repórter, teve a oportunidade de retratar personagens 

e situações reais da marginalidade santista que já tinha apresentado no teatro, porém, 

não o livrou de problemas com a censura. Colegas de redação relatam que Plínio 

Marcos foi proibido de assinar seus textos na editora Abril após ameaças que Victor 

Civita recebeu diretamente de um militar graduado (MENDES, 2009, p.335). Em 1972, 

Plínio Marcos manteve uma coluna semanal no Guaru News, regional da cidade de 

Guarulhos (SP), Nas quebradas do mundaréu, onde publicou suas crônicas, 

frequentemente inspiradas em personagens reais, misturando realidade e ficção, com a 

linguagem característica dos subúrbios, enfocando temas como futebol, política, 

religiosidade popular, muitas vezes em tom parabólico, mostrando exemplos de 

resistência dos mais fracos ante um poder instituído.  

Passou depois para a revista Veja, em 1975, com artigos em que comentava 

problemas da política, economia e futebol, sempre com foco no que afeta o cotidiano 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 6

das classes populares. No artigo O atleta longe da sarjeta, que publicou na Veja em 22 

de outubro de 1975, denunciou o problema de jogadores profissionais registrados como 

amadores e o caso do jogador Estevam Soares, do Guarani, que ficou desprovido de 

assistência após uma lesão por causa desta situação irregular de “amador marrom”. 

Após a denúncia, os militares deram apoio a Estevam, fornecendo-lhe tratamento 

médico que o permitiu retomar a carreira de jogador de futebol, porém, Plínio Marcos 

teve de pedir demissão da revista Veja devido a pressões do governo sobre a editora 

Abril. Relatos de pessoas próximas, como o editor Mino Carta, relacionam este episódio 

a pressões financeiras sofridas pela editora, que buscava um empréstimo na Caixa 

Econômica Federal (MENDES, 2009). Posteriormente, escrevendo para a Folha de 

S.Paulo, Plínio Marcos também teve problemas com esse tipo de censura indireta. Em 

agosto de 1977, Plínio Marcos foi intimado a depor na Polícia Federal por causa da 

crônica Quando o sol raiar eu irei a Cruzeiro, denunciando dificuldades burocráticas 

criadas pelas autoridades para impedir apresentações de uma obra sua no interior de São 

Paulo. Na delegacia, ouviu dos policiais que estava demitido da Folha de S.Paulo, junto 

com o diretor do jornal, Cláudio Abramo (MENDES, 2009, p. 333). 

 Desta maneira, Plínio Marcos teve de recorrer à imprensa alternativa para 

publicar seus artigos. Em 1978, manteve uma coluna no jornal Movimento, e depois em 

Versus. No início dos anos 80, escreveu também para o Enfim, fascículo do jornal 

Diário de Petrópolis. Suas passagens pelos últimos veículos foram bastante efêmeras. 

No acervo do jornal Versus conservado no AGCRJ, encontramos apenas um texto de 

Plínio Marcos neste veículo, publicado na edição de dezembro de 1977/janeiro de 1978 

– um depoimento em que o autor fala da censura ao seu teatro e das razões que o 

levaram a ser expulso da Veja, Folha de S.Paulo e Última Hora. No mesmo arquivo, 

encontramos as contribuições de Plínio Marcos nas primeiras oito edições do Enfim, de 

12 de setembro a 8 de novembro de 1979. Logo na primeira coluna, Maluf Natel de 

Egídio Sodré (19/9/1979), o autor fala abertamente da censura à imprensa alternativa. 

Em tom incisivo, abordou temáticas variadas, como violência policial, movimentos 

sociais, inflação, racismo e violações de direitos. Em sua última coluna, intitulada 

Justiça no Brasil tarda e falha (8/11/1979), denuncia o aumento da violência policial, a 

absolvição de um assassino pertencente à alta sociedade e as tentativas do governo de 

censurar notícias de jornais que falassem sobre a violência. 
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Depois de muito discutirem sobre o tema “violência policial”, os secretários de 
segurança pública aprovaram a ideia de controlar as notícias sobre violência 
policial. E uma comissão do ministério da justiça já está estudando uma fórmula 
para poder executar essa injustiça. Claro que os interessados afirmam que isto 
não será censura. Só que a gente sabe que é. Eles, o Governo, falam em abertura 
e tal e coisa, mas não conseguem perder o hábito autoritário. Vão continuar as 
violências policiais. Porém (e sempre tem um porém), se os jornais não 
noticiarem, só a vítima e os policiais prepotentes e truculentos ficam sabendo 
dessas violências. Se a vítima morrer, como geralmente acontece, melhor ainda 
para os repressores. Exatamente como era no tempo do falso milagre do Delfim. 
A censura proibia qualquer notícia, peça, filme e música que falasse em miséria 
para dar a impressão de que o país estava prosperando. O resultado está aí. A 
miséria cresceu tanto no nosso país que não dá mais para ser abafada. Se houver 
censura sobre as notícias de violência, muita gente vai pensar que está tudo 
tranquilo até o dia que ela explodir de forma louca e total. (MARCOS, Plínio. 
Justiça no Brasil tarda e falha. Enfim. n. 8, p. 3., 8 de nov. 1979). 

 

 Na classificação de Bernardo Kucinski, portanto, podemos situar Plínio Marcos 

na sexta e sétima gerações do jornalismo alternativo, pautadas pela diversificação de 

temas e, posteriormente, pela campanha em favor da anistia aos presos políticos e 

retomada de liberdades civis. Trata-se de um período em que a imprensa alternativa está 

mais voltada para problemas que afetam o cotidiano das pessoas, como a inflação 

crescente após a crise do petróleo e o fim do “milagre econômico”. Há também certa 

migração de profissionais e modos de fazer do jornalismo alternativo para a imprensa 

mais tradicional, do que são exemplos os convites que Plínio Marcos recebeu para 

trabalhar na Folha de S.Paulo (trazido por Tarso de Castro, também um expoente do 

jornalismo alternativo) e no Diário de Petrópolis. Nos dois veículos, escreveu em 

fascículos (respectivamente, Folhetim e Enfim) cuja linha editorial se distanciava do 

padrão adotado nos cadernos principais do jornal, não só do ponto de vista gráfico, mas 

das construções textuais, temáticas e abordagens utilizadas. 

 Plínio Marcos via uma continuidade entre sua atividade como jornalista e 

dramaturgo. Em sua concepção, o artista tem o dever de externar sua indignação perante 

problemas da sociedade, na linguagem que tiver para se expressar (o conteúdo importa 

mais do que a forma, numa visão bastante realista da arte). Por isto, define a si como 

“repórter de um tempo mau”, como na entrevista que deu à Folha de S.Paulo em 1977, 

em que define desta forma o processo criativo de Barrela: “quando escrevi a primeira 

peça eu fiz uma declaração de que eu queria ser apenas um repórter de um tempo muito 

mau” (AMÂNCIO  et al, 1977, p. 2). Na mesma entrevista, o autor afirma que “há 

períodos em que jornalista só escreve sobre ficção”, pois, num período marcado pela 

censura, o jornalista só pode escrever sobre ficção, e a própria ficção, seja como teatro, 
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crônica ou romance, paradoxalmente, pode permitir uma aproximação maior com a 

realidade. É assim que seu trabalho jornalístico se aproxima do teatral. 

 

Censura à imprensa: comparações com a censura teatral 

A censura é um ato que visa silenciar, proibir ou modificar manifestações de 

produção simbólica (notícias, livros, canções, espetáculos teatrais, filmes, etc.), visando 

que o público seja privado de seu conteúdo e apagando do espaço público interpretações 

da realidade não oportunas a certos grupos, escamoteando conflitos e dissidências, 

frequentemente com justificativas de cunho moral ou de proteção da sociedade, 

podendo também ser exercida indiretamente via pressões que levem os autores à 

autocensura. Constitui-se, desta forma, num instrumento de exercício do poder e da 

dominação no espaço das trocas simbólica, com critérios historicamente determinados, 

datados, criados para fortalecer o poder (COSTA, 2016, p. 11-14). 

No Brasil, a censura à imprensa e às diversões públicas é muito anterior à 

ditadura militar. A impressão de livros e periódicos era proibida na Colônia. Com a 

chegada da Corte, foi criada uma imprensa oficial, porém a censura a livros e jornais 

persistiu, com a criação de um órgão censor ligado à Coroa – nada se poderia imprimir 

sem prévia autorização (ALGRANTI, 2004). Continuou a haver censura a jornais após a 

Independência. Embora a Constituição imperial, de 1824, previsse liberdade de 

imprensa, havia repressão contra jornais subversivos, em especial os liberais e 

republicanos. Com o fim do Império, persistiu a existência de censura a jornais e 

espetáculos públicos. O período da República Velha foi marcado por uma imprensa 

politizada, por vezes sensacionalista, e em momentos de tensão houve prisões de 

jornalistas e veto à circulação de jornais (SODRÉ, p. 416). A censura aumentou com 

Getúlio Vargas, que buscou controlar as comunicações e artes tanto pela coerção 

(prisões de jornalistas, proibição a alguns jornais, censura prévia, chegando à 

intervenção, como ocorreu com O Estado de S. Paulo) como pela cooptação (por 

exemplo, com incentivos financeiros), através da atuação do Departamento de Imprensa 

e Propaganda (DIP). Vargas também aumentou o grau de burocratização dessa censura,  

e foi no final da década de 1930 que os prontuários da censura teatral começaram a ser 

arquivados de forma mais sistemática.  

Com o fim do Estado Novo, a Constituição de 1946 previa livre expressão do 

pensamento, sendo vedada propaganda de guerra, preconceitos de raça ou classe e 
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subversão da ordem política e social. Apesar da maior liberdade de imprensa, a censura 

às diversões públicas persistiu, na mesma estrutura consolidada por Vargas. Mesmo no 

início do regime militar, de 1964 a 1967, a censura à imprensa ocorre de forma menos 

sistemática e sem amparo legal. 

Durante o período da ditadura militar, a própria legislação referente à liberdade 

de imprensa é ambígua. Em 1967, foi promulgada a Lei de Imprensa (Lei 5.520/67), que 

prevê livre manifestação do pensamento, sem dependência de censura prévia, exceto em 

estado de sítio. Isto se aplica à imprensa, mas não às diversões públicas. Os critérios 

usados para restringir o trabalho do jornalista são subjetivos e maleáveis, tais como 

vedar “propaganda de guerra” e “processos de subversão da ordem política e social”. Os 

artigos 61, 62 e 63 dessa lei preveem apreensão, mesmo sem mandado judicial, de 

qualquer jornal ou revista que contenham “propaganda de guerra, promovam 

incitamento à subversão da ordem política e social ou ofendam a moral pública e os 

bons costumes” (MARCONI, 1980, pp. 32-33). 

Ao mesmo tempo, a Lei 5.536/68 oferece uma brecha para censura à imprensa, 

estabelecendo que nenhuma manifestação pode ser contrária a questões de política e 

segurança da nação, como também aos elementos de moral e bons costumes, sem 

proteger a imprensa. Nessa brecha da incoerência entre legislações, já circulavam 

“manuais de comportamento” distribuídos a jornais, orientando a não divulgar notícias 

“tendenciosas, vagas ou falsas, que possam vir a trazer intranquilidade ao povo em 

geral” (KUSHNIR, 2004, p. 109). Poucos meses depois, a promulgação do Ato 

Institucional nº 5 (AI-5) cerceia ainda mais a liberdade de imprensa. Em 1970, o 

Decreto-Lei nº 1.077/70 legaliza e cria normas para a censura prévia a veículos 

jornalísticos, incluindo imprensa nacional e estrangeira, usando como justificativa a 

proteção da moral e dos bons costumes. 

Beatriz Kushnir (2004) identifica que, ao contrário da censura de diversões 

públicas, que tinha órgãos próprios e de conhecimento público para exercê-la, sendo até 

colocada em pauta pelos jornais, a censura à imprensa funcionava com uma estrutura 

oculta, de cujo posicionamento na hierarquia do governo temos alguns indícios, como 

proibições oriundas de um gabinete sigiloso ligado ao Ministério da Justiça, porém não 

na mesma seção responsável pela censura a diversões públicas. Havia recomendação do 

governo para que os meios de comunicação não falassem publicamente sobre a censura. 

Expedientes que evidenciassem a presença da censura, tais como publicar o jornal com 
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espaços em branco no lugar das matérias censuradas, eram também coibidos – foi o 

caso da revista Veja. Mesmo a célebre publicação, por parte d’O Estado de S.Paulo, de 

poemas e receitas de bolo foi possível, por algum tempo, graças a uma espécie de 

acordo tácito. Por este esforço de ocultação, a censura brasileira se diferencia da 

exercida por outros regimes autoritários, como a ditadura de Salazar em Portugal, onde 

os jornais exibiam certificado de aprovado pela censura (KUSHNIR, 2004, p. 44). 

Beatriz Kushnir nota que a autocensura e as pressões indiretas parecem ter sido 

muito mais frequentes do que a censura prévia ou a presença de censores nas redações 

de jornais, havendo infiltração de policiais e censores em jornais (como a Folha da 

Tarde) e colaboração de alguns veículos com a repressão (o que obriga a relativizar 

certas narrativas de que toda a imprensa teria resistido bravamente à censura). Em São 

Paulo, O Estado de S.Paulo, Jornal da Tarde e Veja foram os únicos da grande 

imprensa submetidos à censura prévia. Os alternativos foram mais pressionados, como o 

Amanhã, invadido pelo Dops em 1967, o Movimento, alvo de censura prévia desde o 

início, em 1975, até seu encerramento em 1978, o Ex, que teve apreendida a edição de 

1975 em que contestava a versão oficial sobre a morte do jornalista Vladimir Herzog 

(PILAGALLO, 2012, p. 179-200). 

O levantamento sobre a censura à imprensa no período da ditadura militar feito 

pelo jornalista Paolo Marconi (1980) elenca justificativas usadas para a censura a 

determinados veículos de imprensa, sendo a mais frequente o combate a uma 

“campanha” comunista que visaria desestabilizar a imagem do País, comumente 

acusando jornalistas de “fomentadores de boatos”. Nos documentos estudados por 

Kushnir, também se nota que os termos mais usados na censura à imprensa se referem à 

veracidade do conteúdo. O que, por sua vez, contribui para a hipótese de que essa 

diferença na atuação da censura se deve a certo status da imprensa, dentro da mesma 

partilha do sensível que põe de fora das artes a crítica ao real. Para que um jornalista se 

torne censurável, é preciso desqualificá-lo como mentiroso ou propagandista. 

Há indícios de que boa parte dos documentos referentes à censura a jornais e 

revistas foi destruída. Além disto, como a censura era realizada por vários órgãos, os 

documentos estão distribuídos em vários acervos, o que obriga o pesquisador a juntar 

elementos de várias fontes. O Arquivo Nacional, em Brasília e no Rio de Janeiro, 

disponibiliza para consulta alguns fundos provenientes dos órgãos do Sistema Nacional 

de Informações, que incluem, por exemplo, os órgãos de censura às diversões públicas, 
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livros, música. O acervo referente à censura a jornais ainda não está disponível para 

consulta, mas podem ser encontrados elementos desta censura em documentos de outras 

fontes, como os oriundos da Divisão de Segurança e Informações do Ministério da 

Justiça, em sua maioria datados da década de 1970, referentes ao monitoramento, por 

parte da ditadura, de movimentos de contestação ao regime militar – o que incluía a 

censura a jornais e peças de teatro. Nos processos que mencionam censura à imprensa, 

podemos identificar a preocupação com assuntos sensíveis ao governo militar, tais como 

denúncias de torturas no Brasil; críticas à situação econômica do Brasil, mas também 

questões internacionais, com destaque para a situação de Portugal (críticas ao regime 

fascista, menções à Revolução dos Cravos e às guerras de independência das colônias 

portuguesas, assunto sensível pelas relações históricas e políticas entre os países). Havia 

uma preocupação de monitorar a atuação de grupos de esquerda, possivelmente ligados 

a movimentos atuantes em outros países. Os comunicados internos entre os órgãos de 

repressão denunciam “campanha de difamação” do Brasil pela imprensa internacional, 

num discurso que, assim como a censura ao teatro, denota uma Guerra Fria cultural, 

onde a imagem do Brasil precisa ser defendida frente a campanhas comunistas que 

visam desestabilizar a nação, seja através de críticas ao governo, seja através da 

propaganda das drogas e do sexo livre. 

Um dos despachos, de setembro de 1977, pede que o Ministério da Justiça tome 

providências contra as leituras dramáticas promovidas por Ruth Escobar em seus 

Seminários de Dramaturgia, levando a público textos vetados pela censura, incluindo 

Barrela, de Plínio Marcos (BR_RJANRIO_TT.0.MCP_Pro. 960). Como prova de que 

havia um movimento dos artistas para burlar e desmoralizar a censura, está incluída uma 

coluna de Plínio Marcos para a Folha de S.Paulo, de 19 de agosto de 1977, em que o 

autor conclama a classe teatral à luta pela liberdade de expressão. O processo foi 

arquivado pelo Ministério da Justiça, com o argumento de que leituras dramáticas 

seriam de interesse restrito à classe teatral. Em outro processo, registra-se vigilância a 

uma palestra proferida por Plínio Marcos na Universidade Federal do Espírito Santo, em 

que fez pesadas críticas a políticas educacionais e culturais do regime militar, quando do 

lançamento de seu livro Inútil canto e inútil pranto pelos anjos caídos 

(BR_RJANRIO_TT.0.MCP_Pro. 1136). Há documentos que registram censura a jornais 

de que Plínio Marcos participou, como Versus, porém, não localizamos textos de sua 

autoria entre trechos vetados ou com pedidos de censura. Seu nome é citado apenas uma 
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vez, por ter participado, com outros artistas e intelectuais, de campanha de apoio ao 

Partido Socialista dos Trabalhadores, então clandestino (Versus era visado pela ditadura 

por sua ligação com o partido).  Houve tentativas de censura contra outras matérias de 

Versus, como charges de Claudius em defesa da guerra de independência de Guiné-

Bissau, colônia portuguesa na África – pedido arquivado pelo Ministério da Justiça, 

com a ressalva de que o jornal deveria ser monitorado quanto a comentários sobre o 

Brasil  (BR_RJANRIO_TT.0.MCP_Pro. 1102).  

Analisando-se os relatos obtidos em outras fontes sobre censura a textos de 

Plínio Marcos e pressões sofridas pelo autor, percebemos indícios de que a censura à 

imprensa busca atuação mais silenciosa, muitas vezes havendo mais coerção contra o 

autor e autocensura das empresas jornalísticas do que uma censura a textos específicos. 

A censura, embora não seja exclusividade dos regimes autoritários, torna-se 

mais perniciosa e evidente nos períodos de maior autoritarismo, porque neles a 

comunicação e a produção artística tendem a assumir um papel mais crítico e de 

resistência. Porém, a própria crítica à censura deve ser sutil, devido aos mecanismos de 

controle, e mesmo após o fim do regime, é difícil estudar o tema da censura, pela 

dificuldade de se chegar às fontes, divergência entre documentos, contradições em 

depoimentos, registros incompletos ou inexistentes (frequentemente destruídos ou 

mantidos em sigilo). Há todo um trabalho de apagamento dos indícios da atuação 

censória (COSTA, 2015, p.1). Em nossa pesquisa trabalhamos com a hipótese de que 

esse apagamento é até maior na censura à imprensa do que na censura às diversões 

públicas, que goza de relativa aceitação social, haja vista os abaixo-assinados a favor da 

proibição de peças teatrais, encontrados no Arquivo Miroel Silveira, e a permanência, 

mesmo após o fim da censura prévia, das classificações indicativas de filmes. 

 

Estética da imprensa alternativa como resistência 

 Nas décadas de 60 e 70 do século XX, na grande imprensa, há um movimento de 

padronização e profissionalização do jornalismo, com o uso de manuais e padrões 

inspirados em certo modelo norte-americano que tenta ocultar a subjetividade narrativa. 

Não obstante, esse jornalismo dito informativo, que busca certa objetividade e isenção, 

existe numa situação de censura à imprensa. Por outro lado, multiplicam-se veículos de 

pequeno porte que questionam esses padrões, com novas formas de apresentação do 

texto, edição e diagramação do conteúdo, uso da fotografia, das imagens, as hibridações 
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entre gêneros jornalísticos e outros gêneros textuais, formando uma estética do 

jornalismo alternativo, muito ligada à resistência política contra a ditadura. 

 Se, na dramaturgia, autores de teatro, como Plínio Marcos, buscam uma estética 

realista, trazendo as artes para o campo do jornalismo de denúncia, no jornalismo, estes 

autores vão buscar uma linguagem que não se pretende neutra e impessoal como a da 

grande imprensa. A mestiçagem se dá nas duas direções, e nos dois casos ligada a uma 

concepção realista, de que o papel do artista e do jornalista se aproximam na missão de 

denunciar problemas atuais da sociedade, analisando suas causas e consequências 

(JORGE FILHO, 2012). Bernardo Kucinski (2003) identifica nessa estética própria da 

imprensa alternativa como foco de resistência, questionando a concepção de que o 

jornalismo, para dar conta de denunciar problemas sociais, deve seguir os modelos de 

linguagem que pregam a predominância da linguagem referencial.  

Além de Plínio Marcos, outros dramaturgos também enveredaram pela imprensa 

trazendo elementos da narrativa teatral para reportagens, artigos e crônicas, como Jorge 

Andrade na revista Realidade, veículo que, mesmo de uma editora de grande porte, teve 

bastante liberdade editorial e foi de onde saíram muitos jornalistas da imprensa 

alternativa (FERNANDES, 1988). Cremilda Medina (2003) identifica nesse período 

uma preocupação inicial com o realismo, o factual nas narrativas de ficção, como forma 

de denúncia, e depois a busca, no jornalismo, de modos mais livres de narrar os fatos, 

usando recursos literários como o dialogismo, a polifonia, a tensão e a densidade 

narrativa. Assim, os dramaturgos-jornalistas questionam uma partilha do sensível, no 

conceito de Rancière (2009), um acordo tácito segundo o qual a arte não pode falar 

sobre a realidade atual, mas mostrar uma realidade idealizada, com tons educativos, 

tampouco o jornalismo pode assumir elementos de ficcionalidade. Desta forma, entram 

em conflito com uma cultura censória, que, por um lado, acusa o dramaturgo de 

perversão moral da sociedade quando este se refere a acontecimentos reais e, por outro, 

acusa de fazer ficção o jornalista que não se curva a versões oficiais dos fatos.  

A própria diferença nos modos de atuação da censura teatral e da censura à 

imprensa indica que, para essa cultura censória, a censura ao teatro é necessária, devido 

ao potencial dessa arte de transmitir ou questionar valores morais, enquanto a censura à 

imprensa, ainda que possa ser vista como um mal necessário, é algo que não deve ser 

aparente à opinião pública. Assim, a censura a jornais deve ser discreta, dissimulando 

sua existência, e o veto a textos frequentemente se baseia na desqualificação do autor, 
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com argumentos como o de defesa da sociedade contra o comunismo, a subversão moral 

e as propagandas inimigas, situando-se no contexto de uma Guerra Fria, no plano 

geopolítico e cultural, que a censura das décadas de 60 e 70 do século XX. Não se fala 

abertamente na censura de notícias, mas defende-se a censura à “incitação ao ódio”. A 

censura a jornais não se separa da repressão aos movimentos políticos, frequentemente 

ligados a esses veículos. O que corrobora a observação feita por Costa (2016) de que os 

critérios de censura não são supra-históricos e devem ser entendidos sempre como 

instrumento de exercício do poder. Não há uma lógica intrínseca aos critérios de 

censura, devendo estes ser entendidos dentro da lógica da dominação – que, como nos 

lembra Bourdieu (1989), tem nas trocas simbólicas um espaço privilegiado de atuação. 

Não obstante, a censura não se limita aos atos censórios de regimes autoritários. 

A cultura censória é difundida na sociedade e resiste às mudanças de regime. Tanto há 

permanências da censura ao teatro quando este se aproxima demais do real, 

incomodando setores estabelecidos da sociedade – haja vista casos como a proibição a 

Edifício London (2013), peça teatral de Lucas Arantes inspirada no crime do assassinato 

de Isabella Nardoni – como persiste a censura velada a notícias, através, por exemplo, 

da intimidação a jornalistas, seja por meios judiciais ou ameaças físicas. Da mesma 

forma, decisões judiciais que possam caracterizar possível censura à imprensa 

costumam trazer, como justificativa, alegações de que a matéria censurada não 

consistiria em informação real (incorrendo em calúnia ou difamação) ou não seria um 

trabalho jornalístico (por exemplo, discute-se hoje se um blogueiro pode ou não ser 

considerado jornalista e, portanto, gozar da relativa proteção reservada a esses 

profissionais, incluindo o sigilo de fonte e outras prerrogativas). 
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