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Résumé 
 

Plusieurs études explorent la question des œuvres théâtrales traduites et censurées dans 

un contexte dictatorial, au Brésil et ailleurs dans le monde. Pourtant, peu d’entre elles examinent 

les stratégies de traduction mises en œuvre pour éviter ou contourner la censure. S’appuyant sur 

l’Histoire de la traduction, la présente thèse propose précisément de se pencher sur la question 

des stratégies de traduction des pièces de théâtre pendant deux périodes de dictature au Brésil : 

Estado Novo (1937-1945) et Ditadura Militar (1964-1985). Pour chacune de ces périodes, des 

mécanismes de censure différents et les stratégies de traduction variées qui en découlent sont 

examinés et illustrés.  

La méthodologie, fondée sur le modèle TRACE (TRAducciones CEnsuradas en 

España), consiste en l’analyse d’un corpus de pièces de théâtre traduites et censurées pendant 

les périodes précitées, et obtenues au Centre d’archives Miroel Silveira, à São Paulo. Chaque 

dossier de censure (y compris les traductions, les commentaires et avis des censeurs, et les 

documents relatifs aux négociations entre les censeurs et les directeurs d’œuvres théâtrales) est 

analysé afin de comprendre les actes de censure ; de même, un échantillon de pièces de théâtre 

et leur traduction font l’objet d’une analyse comparative pour cerner de quelle manière les 

traducteurs réagissent à la censure. Les données sont analysées dans leur contexte historique, ce 

qui nous a permis de conclure que les procédures et les stratégies de traduction ont évolué d’une 

période de dictature à l’autre. 

Quant au cadre théorique, il se réclame en grande partie des travaux sur les normes et le 

système de mécénat de la traductologie descriptive, notamment ceux de Toury (1995) et de 

Lefevere (1992). Ces travaux décrivent le fonctionnement de la censure au sein et en dehors du 
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système littéraire, de même que ses répercussions sur les traducteurs. Le concept de censure y 

est souvent qualifié de concept multidimensionnel et arbitraire mais une étude détaillée des lieux 

d’interaction entre la censure et la traduction s’avérait nécessaire. Telle est l’une des principales 

contributions de la présente thèse au domaine. 

Afin d’atteindre les objectifs énoncés ci-dessus, cette étude a été divisée en cinq 

chapitres: 1) Traduction, théâtre et censure, dans lequel nous introduisons les principaux 

concepts utilisés et faisons un état de la question; 2) Aspects théoriques et méthodologiques, 

dans lequel nous présentons les bases théoriques, la méthodologie (TRACE), et, enfin, notre 

méthodologie propre; 3) Estado Novo et les caractéristiques principales de cette période 

(contexte historique, lois et décrets de censure), les données générales collectées dans les 

archives Miroel Silveira et, enfin, l'analyse de cinq pièces de théâtre traduites et censurées au 

cours de cette période; 4) La Ditadura Militar, avec le même contenu que le point précédent 

mais pour la période; 5) Comparaison des deux périodes citées, dans lequel nous analysons les 

mécanismes de censure et les différentes stratégies de traduction qui en découlent. 

 

Mots-clés : Traduction, Théâtre, Censure, Mécanismes de censure, Stratégies de traduction, Centre d’archives  
      Miroel Silveira, Estado Novo, Ditadura Militar. 
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Abstract 
 

  Numerous studies exist on theatrical works translated and censored during periods of 

dictatorship in Brazil and other countries around the world. However, few among such studies 

are devoted to strategies used by the translator to avoid or circumvent censorship. Situated in 

the area of Translation History, this work investigates strategies used in the translation of theater 

plays during Brazil’s two dictatorships: the Estado Novo (1937-1945) and the Military 

Dictatorship (1964-1985). We, in each of these periods, different censorship mechanisms and 

the varied strategies translators adopted in response. We thus sought to identify these strategies 

in correlation with each mechanism of censorship that provoked them. To our knowledge, there 

is no study comparing these aspects between the two dictatorships. 

Our methodology entailed analysis of  a corpus of plays translated and censored during 

the aforementioned periods of dictatorship. The works were retrieved from the Miroel Silveira 

Archive. An examination of censorship dossiers (among them the translations themselves, 

comments and opinions of the censors, and negotiations between the censors and directors of 

the theatrical works) broadened our understanding of censors’ actions while analysis of the 

theatrical works provided insight into translators’ reaction to censorship. Articulated with 

historical contexts, these aspects allowed us to conclude that there was a variation between the 

procedures and the translation strategies used in each dictatorship. 

The success of the study owes much to the work of descriptivist theorists on norms and 

the patronage system - in particular, Toury (1995) and Lefevere (1992), who shone light on the 

functioning of censorship within and without the literary system, and its impact on translators. 

The concept of censorship, frequently described as multifaceted and arbitrary, requires further 
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research studies exploring on its interrelationships with translation. This is one of the chief 

contributions of this work. 

In order to achieve the objectives stated above, this study has been divided into five 

chapters: 1) Translation, Theater and Censorship, in which we introduce the main concepts used 

by authors who are interested in these subjects; 2) Theoretical and methodological aspects, in 

which we present the theoretical bases, the methodology (TRACE), and finally our own 

methodology; 3) Estado Novo and the main characteristics of this period (historical context, 

laws and decrees of censorship), the general data collected in the Miroel Silveira archives and, 

finally, the analysis of five plays translated and censored during this period; 4) Ditadura Militar, 

with the same content as the previous point but focused on the period; 5) Comparison of the two 

periods indicated above, in which we analyze the mechanisms of censorship and the different 

translation strategies that result from them.  

 
Keywords: Translation, Theater, Censorship, Mechanisms of censorship, Translation strategies, Miroel Silveira   

     Archive, Estado Novo, Ditadura Militar. 
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Resumo 

 

Os estudos sobre o teatro traduzido e censurado em períodos de ditaduras são numerosos, 

tanto no Brasil, como em outras ditaduras do mundo. No entanto, entre esses estudos, não são 

muitos os que se centram nas estratégias utilizadas pelo tradutor para evitar ou driblar a censura. 

Situado na área da História da Tradução, o presente trabalho se interessa por essas estratégias 

utilizadas na tradução de peças de teatro, durante as duas ditaduras brasileiras: o Estado Novo 

(1937-1945) e a Ditadura Militar (1964-1985). Em cada um desses períodos, observamos 

mecanismos de censura diferentes que provocaram reações variadas e, consequentemente, 

estratégias de tradução variadas. Buscamos, assim, identificar essas estratégias em correlação 

com cada mecanismo de censura que as provocou. Em nosso conhecimento, não há nenhum 

estudo que faça a comparação desses aspectos entre as duas ditaduras estudas.  

Para realizar essa análise, utilizamos um corpus de peças de teatro traduzidas e 

censuradas durante os períodos, que recuperamos no Arquivo Miroel Silveira. Os dossiês de 

censura, em que constam as traduções, comentários e pareceres do censores, negociações entre 

os censores e os diretores, entre outros, contribuem para compreender a ação dos censores e, a 

partir da análise das peças, a reação dos tradutores em face da censura. Articulados com os 

contextos históricos, esses aspectos nos permitiram chegar à conclusão de que houve uma 

variação entre os procedimentos e as estratégias de tradução utilizadas em cada ditadura.  

Este estudo foi possível graças às contribuições dos teóricos descritivistas, 

particularmente Toury (1995) e Lefevere (1992), quanto às normas e ao sistema de patronagem, 

que ajudaram a elucidar o funcionamento da censura, fora e dentro do sistema literário, e o 
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impacto que ela causou nos tradutores. A censura, frequentemente qualificada como 

multifacetada e arbitrária, ainda clama por estudos que explorem seus diversos aspectos em 

relação com a tradução. Nossa pesquisa, dessa forma, contribui para essa compreensão.  

Para atingir os objetivos propostos acima, este estudo foi dividido em cinco capítulos: 

1) Tradução, Teatro e Censura, em que introduzimos os principais conceitos utilizados, fazendo 

uma revisão da literatura; 2) Aspectos Teóricos e Metodológicos, em que apresentamos as bases 

teóricas da pesquisa, a metodologia TRACE, e, por fim, nossa própria metodologia; 3) O Estado 

Novo e as características principais desse período (contexto histórico, leis e decretos de 

censura), os dados gerais coletados no Arquivo Miroel Silveira e, finalmente, a análise de cinco 

peças de teatro traduzidas e censuradas durante esse período; 4) A Ditadura Militar, que segue 

os mesmos passos do item anterior, mas focado na segunda ditadura; 5) Comparação dos dois 

períodos citados, em que analisamos os mecanismos de censura e as diferentes estratégias de 

tradução que decorrem de cada mecanismo.  

 

Palavras-chave: Tradução, Teatro, Censura, Mecanismos de censura, Estratégias de tradução, Arquivo Miroel  
               Silveira, Estado Novo, Ditadura Militar.  
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Le théâtre est une caisse de résonance pour le discours social.  

(Brisset 1990:34) 

 

 

A censura à arte é sempre um tributo ao poder desta. 
(Nodari 2012:25) 

 
 

De tous les genres de traduction pratiqués dans une culture  
à une époque donnée, la traduction théâtrale est la seule  

à indiquer précisément ce qu’il en est du rapport  
profond de cette culture à elle-même  

et à l’Étranger.  
(Berman 1990:12) 

 

 
 

 
 
 



 

 

Introdução 
 

As pesquisas sobre censura foram, e continuam sendo, abundantes e objeto de estudo de 

diversas disciplinas. Os autores que se interessam pelo assunto chamam a atenção para a 

complexidade de se estudar o tema, dado o seu caráter multiforme. Segundo Tribe, a etimologia 

da palavra, “do Latim censēre (avaliar, julgar, estimar, determinar) confirma a alta subjetividade 

de todo tipo de censura, na forma como é concebida e executada” (1973:18). Nodari (2012) 

ressalta essa subjetividade: “estaríamos diante de um campo semântico em que um conselho 

parece se confundir com uma ordem, uma avaliação com uma prescrição, em que medir 

(determinar) e tomar uma medida (agir) são quase indiscerníveis” (2012:30). Os substantivos 

repressão, controle, julgamento, vigilância, disciplina, silêncio, e os adjetivos aleatória, 

subjetiva, incoerente, contraditória, inconsistente e irracional são frequentemente associados à 

censura.   

Na Roma antiga, os censores, magistratura criada por volta de 443 a.C., eram 

responsáveis pela manutenção dos bons modos, avaliando a cada cinco anos os cidadãos e 

excluindo da sociedade aqueles que se comportavam mal (Pierrat 2008). Sérvio Túlio, o sexto 

rei de Roma, considerado o primeiro censor da história por ter institucionalizado a prática, foi o 

responsável pela instalação oficial do censo, que classificava os cidadãos de acordo com os bens 

materiais, com o comportamento e os costumes de cada um (Nodari 2012). Censura e censo 

eram, portanto, dois conceitos inseparáveis. Tito Lívio, em sua obra histórica Ab urbe condita 

(“Desde a fundação da cidade”), relata a importância da institucionalização da prática:  
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“a posteridade podia celebrar a fama que Sérvio Túlio adquiriu ao fundar todas as distinções na 
cidade, e todas as classes, de acordo com os diferentes graus de dignidade e fortuna. Ele instituiu 
o censo (Censum enim instituit) uma medida muito salutar para o futuro do império, pela qual os 
ofícios da paz e da guerra não seriam exercidos indiscriminadamente por todos, como antes, mas 
de acordo com a propriedade de cada um; ele também dividiu as classes e as centúrias de acordo 
com o censo” (Ab urbe condita, livro 1, 42, 4-6, Em Nodari 2012:29). 

 

Daí data o início da utilização do termo censura, que era considerada como uma ação de refutar 

e impedir a divulgação de um texto ou uma opinião, ou seja, ela representava a ação do censor, 

assim como a Instituição que tomava essa decisão. Nodari (2012) ressalta a abrangência do 

poder dos censores nessa época. Cícero, por sua vez, forneceu a seguinte lista de funções dos 

censores: 

“Os censores devem recensear/determinar [censento] as gerações, origens, famílias e 
propriedades da população, vigiar os templos, as estradas, águas, propriedades, e impostos da 
cidade; devem dividir o povo em tribos [três partes]; devem aprovar as propriedades, gerações e 
classes; distribuir o soldo dos cavaleiros e dos soldados; proibir o celibato; reger a moral da 
população [morus populi regunto]; não fechar o olho para o abuso no Senado” (De legibus, 3, 7, 
Em Nodari 2012:34)  

 

O conceito representou funções variadas ao longo dos séculos, até chegar ao sentido 

moderno que conhecemos hoje. No século XIV, era usado, principalmente, para representar uma 

medida disciplinar da Igreja contra seus membros (a “punição eclesiástica). No século XVI, a 

censura era uma crítica a uma obra ou a um comportamento de alguém. No XVII, o termo era 

utilizado quando a Igreja bania uma doutrina ou uma obra. No XVIII, a censura era a ação das 

pessoas que garantiam a disciplina nos liceus (Martin 2006:334). De acordo com Martin, foi 

apenas a partir da Revolução Francesa que apareceram os dois sentidos modernos de censura: 

“le contrôle des publications par la soumission à une autorisation préalable, et la sanction prise 

par une assemblée contre l’un de ses membres” (2006:6). No século XIX, o termo é utilizado 

na psicanálise por Freud, e representa o mecanismo psicológico de controle “que impede que 

certos desejos cheguem à consciência, seja por ameaçarem o equilíbrio do indivíduo seja por 
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irem contra às imposições sociais” (Martin 2006:335). Esse mecanismo, segundo a psicologia, 

é detalhado no capítulo 2 (item 2.1.2.1) 

A tradutologia também se interessou em definir, compreender e analisar a censura, 

particularmente no impacto que ela tem sobre o comportamento tradutório. Na verdade, a 

censura sempre fez parte das discussões sobre a tradução. No artigo Décoder les motifs de 

l’autocensure du traducteur (2011), Bocquet nos relembra do caso de Étienne Dolet, que foi 

enviado à fogueira, em 1546, por ter acrescentando “rien du tout1” (absolutamente nada) na 

tradução de Axioco, texto de Platão. O fato de Dolet não ter se autocensurado levou a 

consequências irreversíveis:  

“Dolet não deveria ter colocado o foco em contestar a lei de Deus e a via eterna (a imortalidade 
da alma), porque era a sua vida terrestre que estava em jogo. O motivo de Dolet deveria ter sido 
o medo da reação violenta e da repressão das autoridades políticas, em um contexto histórico 
particular (Bocquet 2011:35).  

 

 De lá até aqui, diversos autores, muitos citados ao longo deste trabalho, se interessaram 

pela relação entre tradução e censura, em várias áreas (literatura, teatro, cinema, etc.), em 

diferentes períodos históricos. Nosso estudo se centra, no geral, nas peças de teatro que foram 

traduzidas e censuradas no Brasil durante os dois períodos que marcaram profundamente a 

história do país: a ditadura do Estado Novo (1937-1945) e a Ditadura Militar (1964-1985). Em 

particular, buscamos fazer a relação entre os mecanismos de censura e as estratégias de tradução 

que surgiram em consequência desses mecanismos. Consideramos mecanismo de censura como 

um conjunto dos seguintes elementos: a forma como a censura é sancionada por lei, a forma 

como ela é aplicada, os modos de punição ou recompensa do governo em relação a essa 

                                                
1 “Tu ne seras plus rien du tout”. (Dolet 1546) 



 

 4 

aplicação e o impacto dessa aplicação sobre os censurados. Esse conceito será aprofundado no 

capítulo 5.  

Para alcançar nossos objetivos, utilizamos como fonte primária de pesquisa os 

documentos recolhidos no Arquivo Miroel Silveira (AMS). No total, recuperamos 56 dossiês 

de peças de teatro que compõem os Corpus1-D1 e Corpus1-D2, como especificado em nossa 

metodologia (item 2.2).  

Este estudo se situa no campo da História da Tradução. Em todas as análises realizadas 

levamos em consideração o contexto histórico e político de cada período estudado. A história 

da tradução busca compreender o momento político e social que influencia o comportamento e 

as escolhas dos tradutores. Como destaca Rabadán (2000): “compreender os fenômenos de 

tradução de um determinado contexto e a forma de traduzir que se institucionalizaram como 

norma em uma época específica significa buscar a origem da nossa forma de traduzir no 

presente2” (Rabadán 2000:13). Destarte, faz-se necessário em nosso estudo entender o discurso 

político-ideológico dos que estavam no poder, assim como os fatos que deram origem e 

sustentaram esse discurso. Esses fatos ajudam a compreender as escolhas dos tradutores quanto 

às estratégias de tradução utilizadas em cada período. Segundo Toury (2004): “any attempt to 

offer exhaustive descriptions and viable explanations would necessitate a proper 

contextualization, which is far from given” (Toury 1995: 29). 

Destacamos que apesar de tratarmos do assunto em relação a fatos históricos, em teoria 

fatos “passados”, não podemos esquecer que se trata de uma história recente. Estamos há apenas 

33 anos do fim da última ditadura e da proclamação de uma democracia que ainda é reclamada 

                                                
2 Texto original do espanhol. “Comprender los fenómenos de traducción de un contexto dado y los modos de 
traducir que se institucionalizaron como norma en la época aludida significa buscar el origen de nuestros modos de 
traducir en el presente” (Rabadán 2000: 13).   
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pela sociedade. O Brasil vive, atualmente, uma democracia manipulada pela elite, em que as 

liberdades democráticas dos grupos minoritários nunca se concretizaram como direitos. Os fatos 

recentes comprovam que as repercussões da censura repressiva, baseada em um dissimulado 

discurso moralista, que se estendeu por séculos no país e teve seu ápice na Ditadura Militar, 

ainda não foram assimiladas por uma grande parte da sociedade. Essa parcela da população, 

principalmente a classe média-alta, se manteve, na época, sob o efeito da manipulação do 

governo e não foi atingida diretamente pelas ações violentas do período. Recentemente, a 

censura voltou à pauta das principais discussões do país, na mídia, nos blogs, nas redes sociais, 

entre outras mídias. E, mais do que isso, ela voltou a ser utilizada como ferramenta de 

manipulação do desestruturado aparelho político que temos hoje. Ela voltou com força total, a 

ponto de uma grande parte da população clamar pela volta da Ditadura Militar, acreditando que 

essa medida é a panaceia da moralidade. Abaixo, uma das imagens marcantes registrada nas 

últimas eleições presidenciais, em 2018.  

 

Figure 1. Pedido de intervenção militar – Eleições 2018 
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Todos esses aspectos, enfim, justificam a realização deste estudo que, afinal, destaca a tradução 

como um instrumento político e social, que contribui para uma transformação cultural e social, 

em um momento histórico preciso.  

Problemática 
 

Já em nossas primeiras pesquisas no Arquivo Miroel Silveira, constatamos que a 

tradução teve uma visibilidade significativa durante as duas ditaduras estudadas. Os dossiês de 

censura encontrados no Arquivo atestam que as traduções foram constantemente objeto de 

censura durante as duas ditaduras. Constatamos, por exemplo, que os censores eram obrigados 

por lei a citar o nome do tradutor no certificado de censura. Além disso, em vários dossiês 

encontramos comentários dos censores sobre a tradução, o que confirma essa visibilidade.  

De um modo geral, os estudos sobre traduções realizados a partir de fontes primárias, 

mais especificamente sobre as peças de teatro traduzidas e censuradas durante as ditaduras 

brasileiras, são escassos. Esse fato se justifica, principalmente, pela dificuldade do acesso a essas 

fontes primárias. Como veremos mais adiante, os arquivos das ditaduras se tornaram públicos 

há muito pouco tempo. Além disso, o acesso a esses documentos ainda é restrito, na maioria dos 

Arquivos brasileiros. Assim, não é evidente obter um corpus significativo que sustente a análise 

de um estudo sobre o assunto.  

Alguns pesquisadores desenvolveram estudos relevantes, baseados nos arquivos 

brasileiros, que constribuem para a compreensão do contexto político e da produção da cultura 

sob a censura no Brasil. É o caso de Bárbara Leitão (2011), que estudou a censura às bibliotecas 

públicas na Era Vargas e na Ditadura Militar, a partir de documentos recuperados no Arquivo 
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Miroel Silveira. O estudo de Cristina Costa também figura entre esses trabalhos. Ela coordenou 

um projeto temático: A Cena Paulista: um estudo da produção cultural de São Paulo, de 1930 

a 1970 (2006), tendo por base os documentos do AMS. A pesquisadora ressalta que esse estudo 

tem por objetivo “avivar a memória do público e revelar o montante de nossas perdas, 

prevenindo-nos contra outros movimentos de intervenção. Ninguém tem o direito de impedir o 

encontro mágico do público com a obra de arte e com seu autor” (Costa 2006:25). Destacamos 

ainda outros autores como Aparecida Laet (2007), Alexandre Nodari (2012), Mayra Gomes e 

Eliza Casadei (2010) que discutiram a censura à literatura, a partir de documentos recuperados 

nos arquivos brasileiros. Salientamos que nenhuma dessas pesquisas trata particularmente da 

tradução sob censura. Alguns desses autores falam da censura a obras literárias traduzidas, 

porém o processo tradutório não é o foco desses estudos, que se interessam, principalmente, por 

obras nacionais.  

Outros estudos se realizaram sobre tradução e censura, em geral. Destes, os que tratam 

do Estado Novo, se destacam: os de Lia Wyler (2003b) e de John Milton (2001). Ambos 

demonstraram, brevemente, que a censura teve uma influência na produção e publicação de 

traduções literárias durante a primeira ditadura. Além desses, Sandra Reimão (2011), se 

interessou pela publicação e pela circulação dos livros na Ditadura Militar, inclusive de 

traduções censuradas. Sidfrid Froming (2016) pesquisou a influência da censura nas traduções 

dos contos dos irmãos Grimm, em que descreve a censura sofrida pelas retraduções dos contos 

durante a Ditadura Militar.   

Não temos conhecimento de nenhum estudo sobre peças de teatro traduzidas e 

censuradas, que se desenvolveram a partir de fontes primárias, e que faça a comparação entre 

os dois períodos ditatoriais.  
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Questão de pesquisa 
 

As peças de teatro traduzidas durante as ditaduras brasileiras são resultados de estratégias 

de tradução utilizadas em face da censura. Os contextos históricos, assim como os estudos 

realizados acerca da censura imposta, mostram-nos que o funcionamento da censura foi 

diferente em cada período. Apesar de os dois terem imposto, por lei, a censura prévia, a 

aplicação da censura foi muito mais rigorosa e violenta na Ditadura Militar do que no Estado 

Novo. Nesse sentido, as estratégias de tradução (acréscimo, supressão, adaptação, substituição, 

paráfrase, autocensura, entre outras) com relação à censura também variaram. Esses dados nos 

conduzem à seguinte questão de pesquisa: mecanismos de censura diferentes provocam 

estratégias de tradução diferentes?  

 

Objetivos  
 

Objetivo geral  
 

Tendo como base um corpus de peças de teatro traduzidas durante períodos ditatoriais no 

Brasil do século XX, buscamos comparar dois mecanismos de censura diferentes a fim de 

observar estratégias de tradução que surgem em função de cada mecanismo. Para tanto, 

observamos os procedimentos utilizados (supressão, acréscimo, adaptação, substituição, 

eufemismo, paráfrases, autocensura, entre outras modalidades de manipulação textual) para 

lidar com esses mecanismos, evitando ou confrontando a censura.  
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1  

Objetivos específicos  
 

  

1. Identificar e caracterizar mecanismos de censura diferentes. Esse objetivo pode ser 

alcançado a partir, primeiramente, da análise do funcionamento da censura durante os 

dois períodos. Essa análise enseja identificar a ideologia defendida pelo governo, as leis 

e os decretos que impunham a censura, os tipos de censura existentes, a forma como a 

censura era aplicada na prática, e o impacto dessas aplicações sobre os censurados 

(consequências físicas, financeiras, psicológicas). Outro passo para atingir esse objetivo 

é a análise dos dossiês de censura recuperados no AMS. Neles, pode-se analisar o 

comportamento dos censores, a partir de comentários e palavras e trechos censurados, o 

processo burocrático da censura prévia, assim como o comportamento dos censurados 

(pedido de censura, reações às ações dos censores, etc.).  

 

2. Identificar procedimentos de tradução. Esse objetivo pode ser alcançado a partir do 

cotejo entre o texto fonte e a tradução de cada peça selecionada para esse fim (de acordo 

com os critérios estabelecidos em nossa metodologia, item 2.2.3.5). Essa comparação 

permite identificar na tradução palavras e trechos suprimidos, adicionados, substituídos, 

modificados, bem como a regularidade dessas ações em cada peça.  

 

3. Observar regularidades em relação aos procedimentos de tradução mais utilizados para 

cada período. A partir da comparação descrita acima, é possível observar quais 

procedimentos foram mais utilizados considerando o conjunto das peças analisadas, 

cinco em cada período.   
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4. Identificar estratégias de tradução. A partir da regularidade dos procedimentos utilizados 

pelo tradutor, pode-se identificar as estratégias de tradução empregadas em cada peça.   

 
5. Observar regularidades em relação às estratégias de tradução mais utilizadas para cada 

período. Essa observação é feita levando em consideração o conjunto das peças 

analisadas, cinco em cada período. 

 

6. Confrontar diferentes mecanismos de censura com as estratégias de tradução 

identificadas em cada período. Esse objetivo pode ser alcançado a partir da 

caracterização dos mecanismos de censura de cada período e da identificação das 

diferentes estratégias que decorrem de cada mecanismo. 

 

Corpus – Justificativa  
 

Em nossas pesquisas preliminares sobre a censura durante períodos ditatoriais, notamos 

que o teatro (seja nacional seja traduzido) foi frequentemente alvo da censura, no mundo inteiro. 

No Brasil, as primeiras peças encenadas no país já sofriam censura religiosa evangelizadora. 

Essa relação estreita entre teatro e censura, no entanto, não foi observada tão frequentemente 

em relação aos outros tipos de literatura (Khéde 1981). Constatamos que essa é uma ideia 

comum entre autores que se expressaram sobre a censura no Brasil, principalmente em 

momentos de grandes repressões.  
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No livro “Bibliotecas Públicas, Bibliotecários e Censura na Era Vargas e Regime Militar” 

(2011), uma pesquisa realizada a partir do Arquivo Miroel Silveria (AMS), Bárbara Leitão 

demonstrou que foram verificados cortes ou proibições em textos que seriam encenados, mas 

cuja aprovação para publicação foi feita sem sofrer nenhum tipo de corte. A pesquisadora 

ressalta que em ambos os períodos autoritários a censura foi mais dura “em relação às diversões 

e às manifestações culturais públicas e de massa - teatro, música, rádio e televisão” (Leitão 

2011:261). Sua pesquisa mostra que, na maioria dos casos, o mesmo texto que era censurado 

para encenação, com cortes, era liberado, sem cortes, para a impressão em formato de livro. Ela 

propõe a seguinte comparação entre textos encenados e textos impressos:  

 

Figure 2. Diferenças entre textos encenados e texto impressos (Leitão 
2011:262) 

Textos encenados Textos impressos 
Ameça direta 
Acesso amplo 
Público maior 
Encenação não exige espaço específico (pode 
ser feita em qualquer tempo, em praça pública 
ou locais improvisados) 

Ameaça indireta 
Acesso restrito (alfabetizados) 
Público menor 
Armazenamento e leitura exigem espaços 
específicos, com infraestrutura e 
armazenamento próprios, horários definidos 

Recepção da mensagem potencialmente 
emocional/visceral 

Recepção da mensagem potencialmente 
racional 

 

Khéde (1981) apresenta em “Censores de Pincenê e Gravata” relatos de escritores, 

dramaturgos, jornalistas, censores, que afirmam, por razões diversas, que o livro não sofreu a 

censura a que foi submetido o teatro, como destaca o dramaturgo Plínio Marcos em uma dessas 

entrevistas:  

“A verdade é que, se bem entendo o pensamento da censura, o teatro causa muito mais impacto 
do que a literatura. Porque o problema é todos verem juntos; assistir coletivamente a uma peça 
produz muito mais impacto do que ler. Então, são mais brandos com a literatura. Muito pouca 
gente lê neste país” (Em Khéde 1981:203).  
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Essa intrigante relação entre a censura e o teatro, portanto, foi o primeiro aspecto que motivou 

nossa escolha em trabalhar com as peças de teatro traduzidas e censuradas que compõem nosso 

corpus.  

O segundo aspecto foi o acesso restrito aos Arquivos brasileiros. Frente à caótica 

situação política atual do Brasil, mencionada acima, não foi possível ter acesso a muitos 

Arquivos e, assim, a outros documentos que, certamente, enriqueceriam este estudo. Os 

Arquivos, que contêm documentos e informações valiosas que muitas vezes denunciam quem 

está no poder, tornam-se uma fonte visada e protegida pelo governo. Em vista disso, a 

divulgação de informações vinculadas às ditaduras não está, definitivamente, entre as 

prioridades do atual governo de direita. Muito pelo contrário! Constata-se, desse modo, a 

presença da censura também em relação ao pesquisador, portador de informações que não 

devem ser reveladas. Assim, em muitas tentativas que fizemos em acessar os documentos desses 

Arquivos ouvimos variadas alegações para impedir o acesso, como, por exemplo: “Arquivos 

fechados por tempo indeterminado”, “obras em restauração”, “obras desaparecidas”, “obras 

recolhidas, por tempo indeterminado, para serem digitalizadas”. O único acervo a que tivemos 

acesso inteiramente, entre 2017 e 2018, foi o do Arquivo Miroel Silveira (AMS), que é composto 

pelas peças de teatro (nacionais e traduzidas) que foram censuradas entre 1930 e 1968, no Brasil. 

Esse fato foi decisivo para a escolha de nosso corpus. Enfim, no AMS foi possível consultar e 

recolher os dossiês de censura de peças de teatro traduzidas durante as ditaduras que fazem parte 

do nosso Corpus1 (D1/D2). 
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Seções deste trabalho  
 

Para atingir os objetivos acima delineados, este estudo foi dividido em 5 capítulos: 1) 

Tradução, Teatro e Censura, em que discutimos os principais aspectos sobre os temas, passando 

por alguns estudos que contribuiram para essa discussão; 2) Aspectos teóricos e metodológicos, 

em que apresentamos as bases teóricas que sustentam nossas análises, particularmente as 

contribuições dos descritivistas Toury (1995) e Lefevere (1992), a metodologia (TRACE), que 

serviu de base para nosso trabalho e, por fim, nossa metodologia para desenvolver este estudo; 

3) A Ditadura do Estado Novo, em que expomos características desse período (funcionamento 

da censura, leis e decretos de censura), dados gerais recolhidos no AMS e, finalmente, a análise 

de cinco peças de teatro traduzidas e censuradas no período; 4) A Ditadura Militar, que segue 

os mesmos passos do item anterior; 5) Comparação dos dois períodos citados, em que 

analisamos os mecanismos de censura e as diferenças entre as estratégias de tradução utilizadas 

em cada período, em decorrência de mecanismos de censura diferentes. 

 
 



 

 

Capítulo 1 – Tradução, Teatro e Censura  
 

Neste capítulo, discutimos aspectos relacionados à tradução, ao teatro e à censura, assim 

como pesquisas realizadas sobre o assunto, que consideramos mais significativos para o nossso 

trabalho. Primeiramente, em Tradução e Teatro (1.1), discutimos as particularidades da tradução 

teatral, citando alguns estudos cujas contribuições foram essenciais para que essa (sub)área 

ganhasse o espaço respeitável que hoje ocupa nos Estudos da Tradução. Em seguida, em 

Tradução e Censura (1.2), citamos alguns estudos que analisaram a relação entre tradução e 

censura em períodos ditatoriais, particularmente os contemporâneos das ditaduras brasileiras e 

que, de alguma forma, contribuem para a reflexão sobre os governos ditatoriais, no Brasil. Por 

último, em Teatro e Censura (1.3), apresentamos, em um primeiro momento (1.3.1), a história 

do teatro brasileiro em relação à censura e, em um segundo (1.3.2), os estudos realizados a partir 

de documentos recuperados no Arquivo Miroel Silveira.  

 

1.1 Tradução e Teatro  
 
Segundo Santoyo (1994), a tradução teatral “prescinde em princípio do texto concreto 

para atender preferencialmente a uma especulação sobre a especificidade do texto teatral per se, 

uma reflexão que é pertinente não só para a tradução de um texto dramático qualquer, em 

qualquer idioma, mas também para a tradução do factum cênico em toda a sua integridade3” 

                                                
3 Texto original do espanhol. “La traducción se prescinde en principio del texto concreto para atender 
preferentemente a una especalución sobre la especificidad del texto teatral per se, una refléxion que resulte 
pertinente no sólo a la traducción de un texto dramático, y en cualquier idioma, sino a la traducción incluso del 
factum escénico en toda su integridad.” (Santoyo 1994:IV) 
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(1994:IV). Santoyo (1994) ressalta que os primeiros sintomas de interesse teórico pela tradução 

teatral se detectam na Europa, na década de 60, particularmente nas páginas da revista Babel 

(1994:II). A partir do capítulo de Susan Bassnett, Translating Dramatic Texts (em Translation 

Studies, 1980), em que a autora chama a atenção para a falta de interesse acerca da tradução 

teatral, as reflexões sobre o tema começam a assumir um papel de maior peso na área. Bassnett 

afirma: “Whilst it seems that the bulk of genre-focused translation study involves the specific 

problem of translating poetry, it is also quite clear that theatre is one of the most neglected areas” 

(Bassnett 1980:123).  

O interesse pela tradução teatral, portanto, começou a crescer consideravelmente a partir 

dos anos 1980. De lá até aqui, vários autores contribuíram com trabalhos que enriqueceram 

enormemente o arcabouço teórico e metodológico dessa (sub)área. Entre esses trabalhos, 

destacamos o de Annie Brisset (1990), que analisou os aspectos políticos e ideológicos da 

tradução teatral no Québec após a Revolução Tranquila, um momento histórico-chave que 

impulsionou a construção e afirmação da identidade quebequense no Canadá. De acordo com 

Brisset (1990), os tradutores se apropriavam das peças de teatro estrangeiras, adaptando-as à 

cultura de chegada, na língua de chegada (o francês quebequense), com o objetivo de criar uma 

nova dramaturgia quebequense. Essa ação adrede concebida era necessária para apoiar um 

movimento de concretização de uma cultura própria, que estava acontecendo em vários outros 

setores da sociedade. A tendência dos tradutores, assim, era eliminar o estrangeiro, não fazendo 

referências ao autor, à língua e ao país de origem da peça. Frequentemente, a tradução era 

considerada, na cultura de chegada, como a peça original. Brisset (1990) demonstra em seu 

estudo como a tradução teatral pode ser utilizada como um instrumento de manipulação 

poderoso e necessário na incidência de uma ideologia emergente.  
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O trabalho realizado por Merino (1994), em Traducción, tradición y manipulación. 

Teatro inglês em España 1950-1990, também merece destaque quando evocamos a força 

manipuladora da tradução teatral. Seu trabalho contribui para entender as nuances das distintas 

fases da tradução teatral na Espanha, que se moldaram a contextos históricos diferentes do país. 

Após constatar as estratégias de tradução que se repetem em diversas traduções (do inglês para 

o espanhol) analisadas em seu estudo, sua pergunta inicial “Como se traduz o teatro inglês na 

Espanha?” encontra respaldo na resposta final e direta: “se manipula” (Merino 1994:184). A 

autora demostra que as traduções das peças eram direcionadas a atender interesses políticos e 

ideológicos das figuras de poder dentro do âmbito teatral. Assim, diretores, atores, produtores, 

apropriavam-se dos textos originais para servirem a seus propósitos, de acordo com as 

necessidades de cada espaço teatral, em cada período histórico. Essas figuras predominantes, 

desse modo, têm uma influência patente sobre o tipo de produto final que se oferece ao público, 

o que virou uma tradição quando se pensa no teatro traduzido na Espanha (Merino 1994). Em 

sua conclusão, Merino destaca: “Tudo o que foi dito nos leva à noção de tradição, intimamente 

ligada à tradução e manipulação. Tradição, em primeiro lugar, ao importar peças estrangeiras e 

oferecê-las como versões ao público leitor ou espectador4 (1994:184). Esse estudo ressalta, 

enfim, a importância de se investigar o papel e a influência dos agentes implicados no processo 

de tradução para se compreender o que se traduz e como se traduz em uma determinada cultura.  

A forma como a tradução teatral pode ser reescrita e adaptada para servir a interesses e 

ideologias pessoais ou de uma cultura determinada é apenas uma das particularidades na 

realização dessa tarefa. Autores que discutiram e discutem tradução e teatro (Corrigan 1961; 

                                                
4 Texto original do espanhol. “Todo lo dicho nos lleva a la noción de tradición, íntimamente unida a la de traducción 
y manipulación. Tradición, ante todo, al importar obras de teatro extranjeras y ofrecerlas como versiones al público 
lector o espectador” (Merino 1994:184). 
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Bogatyrev 1971; Bassnett 1980; Santoyo 1989; Brisset 1990, Merino 1994; entre outros) 

concordam que traduzir um texto escrito para ser representado depende de muitas outras 

sigularidades, como atenção ao ritmo das frases, às pausas, à linguagem, aos sinais 

extralinguísticos (sons, gestos, posturas, efeitos visuais, etc.), ao contexto, ao público-alvo. 

Além disso, é uma tradução que demanda um efeito imediato em seu público-alvo. De acordo 

com Figueiredo (1980), “ao contrário da emoção comunicada pela poesia escrita, destinada a 

um ser solitário, o leitor, que pode reler, consultar e pesquisar até conseguir penetrar na 

atmosfera e nas intenções do poeta, o texto dramático destina-se a deflagrar uma emoção 

imediata e coletiva” (1980:62). O tradutor de teatro condensa vários elementos numa fala 

iminente, pois não tem a opção de se valer de prefácio, notas de rodapé, parenteses, imagens, 

como destaca Figueiredo: “o tradutor de teatro não pode recorrer a asteriscos, remissões, notas 

explicativas: ou é imediatamente entendido na língua-termo ou deixa o ouvinte à mercê de 

conjecturas sobre o que perdeu do diálogo no palco” (1980:63).  

Outra peculiaridade a ser considerada é a forma como a escritura teatral se manifesta. 

Ela é, no geral, marcada pela presença de diálogos e de didascálias5, o que a diferencia da escrita, 

e consequentemente da tradução, de outros tipos de textos escritos. Segundo Pruner (2001): “le 

dialogue du texte de théâtre imite en effet la langue parlée, en marquant les hésitations, les 

silences et les indications phatiques du discours, il en évacue la plupart du temps les scories: 

répétitions, bafouillages, inachèvement, lapsus et approximations” (Pruner 2001:20). Quanto às 

didascálias, ou indicações cênicas, de acordo com Génin (2016): “en règle générale, elles ne 

sont pas dites sur le plateau, pourtant elles sont toujours présentes, dans une traduction 

                                                
5 A didascália é a voz narrativa que não é destinada a ser falada no palco pelos atores. São instruções direcionadas 
aos diretores, atores, cenaristas, figurinistas, etc., para executar a peça (Pruner 2001). 
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intersémiotique opérée par le metteur en scène qui les transforme en éclairage, musique, son, 

décors, costumes, mouvements et intentions des acteurs” (2016:13). Elas podem ser de grande 

ajuda para o tradutor, pois contêm elementos que fazem parte do metatexto e que ajudam, 

portanto, a interpretar a peça e a compreender como o dramaturgo do texto original esperava 

que a peça fosse realizada (Pruner 2001). Nesse caso, o tradutor (assim como o diretor, os atores, 

etc.) teria a opção de seguir essas diretivas ou de adaptá-las no texto-meta.  

Outra característica importante a ser considerada é o gênero do texto teatral. O gênero 

da peça (comédia, tragédia, tragi-comédia, drama, fábula, entre outrs) revela elementos do 

campo espaço-temporal (o contexto em que a peça original foi escrita), do público-alvo (qual 

era a intenção do dramaturgo do texto original para com o público de uma determinada época), 

do figurino, entre outros.  

A tarefa do tradutor de teatro, por conseguinte, é claramente diferente da tarefa de um 

tradutor de outros tipos de texto (Bassnett 1980; Génin 2016; Santoyo 1989). Como afirma 

Bassnett sobre esse ponto:  

“There is very little material on the special problems of translating dramatic texts, and the 
statements of individual theatre translators often imply that the methodology used in the 
translation process is the same as that used to approach prose texts. Yet even the most superficial 
consideration of the question must show that the dramatic text cannot be translated in the same 
way as the prose text. To begin with, a theatre text is read differently. It is read as something 
incomplete, rather than as a fully rounded unit, since it is only in performance that the full 
potential of the text is realized. And this presents the translator with a central problem: whether 
to translate the text as a purely literary text, or to try to translate it in its function as one element 
in another, more complex system” (Bassnett 1980: 124).  
 

Em concordância com Bassnett, Figueiredo (1980) destaca:  

“a tradução do texto teatral deve evolar-se das páginas para tornar-se viva, falada, mimada. Em 
teatro o texto convida a fala a completá-lo, a fala convida a inflexão, a inflexão convida o gesto, 
o gesto pode até suprimir a fala e sua inflexão. Só a junção e convivência desses elementos – 
texto, fala inflexão, gesto – significa para ouvidos e olhos do público a mensagem do personagem, 
regida pelo ensaiador e regida pelo autor” (1980:34).  

 

O tradutor de teatro, desse modo, lida constantemente com o fato da incompletude imediata do 
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texto escrito e com a possível concretização de sua completude na relação com a fala e com a 

interpretação dos autores e com a recepção pelo público-alvo. Para Génin (2016), o texto teatral 

é comparado a uma partitura de música que só se completa plenamente com a interpretação do 

músico. Pavis (1992) elabora essa ideia: 

“the act of translation concludes with the recipient concretization, which in the final analysis 
decides the use and meaning of the source text. This stresses the importance of the target 
conditions of the translated utterance, which are specific in the case of the theatre audience who 
must hear the text and understand what has led the translator to make certain choices, to imagine 
a particular ‘horizon of expectations’ on the audience’s part, while counting on their hermeneutic 
and narrative compentence” (1992:142) 
 

Wood (2012) ressalta que deixar espaço para que o público seja mais ativo, por exemplo 

interpretando o texto, pode ser uma estratégia eficaz para driblar a censura. É o que o escritor 

Havel chama de teatro apelativo: “a specific dialogue between stage and audience, with ample 

room for complementary meanings and associations”. (Woods 2012:42) Havel deixava para a 

platéia um tipo de tradução intralingual: “In demanding that the audience participate in applying 

meaning, in translating, Havel demands that they think about the process itself” (Woods 

2012:43). 

É em decorrência de todas as suas especificidades que muitos autores clamam que a 

tradução teatral tem uma grande tendência a ser adaptadora (Basnnet 1980; Brisset 1990). 

Segundo Brodie (2018), uma aproximação com a cultura de chegada é, na maioria das vezes, 

necessária para levar o público à peça. Como afirmam Bastin e Vandal-Sirois (2012): 

“adaptations are motivated by keeping the source text applicable to the target culture, and 

ensuring the efficacy of a text for specific group of readers” (2012:25). Em nosso trabalho, 
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consideramos adaptação6 como uma forma de recriar um texto para se conformar ao contexto 

institucional de um período histórico, reestabelecendo um “equilíbrio comunicacional que seria 

quebrado pelo processo da tradução” (Bastin 1993:477). Segundo Kuhiwczak (2013): “to be 

able to adapt means to be able to survive or navigate in uncharted territory without losing an 

intrinsic sense of identity” (2013:6). Essa afirmação descreve bem a realidade dos tradutores 

que trabalhavam sob a censura das ditaduras brasileiras. Adaptar as traduções para se conformar 

às exigências da censura era imperativo, como veremos detalhadamente nos capítulos 3 e 4.  

A discussão sobre tradução teatral prescinde ressaltar os dois caminhos que podem 

seguir o texto dramático: o teatro como literatura (com o objetivo de ser publicado) e o teatro 

como espetáculo (com o objetivo de ser representado) (Merino 1994). Essa questão é 

constantemente discutida na literatura sobre o assunto (Publicar ou Representar?). As decisões 

dos tradutores tendem a ser diferentes de acordo com o objetivo final da tradução (Santoyo 

1989; Merino 1994). Neste trabalho nos interessamos em analisar o que acontece entre um texto 

escrito (original) e outro texto escrito (sua tradução), ou seja em uma tradução interlinguística, 

em relação com a censura. Não analisaremos o que acontece entre a tradução e a encenação da 

peça, pois esse é o caso em que ocorrerá uma adaptação intralinguística, normalmente realizada 

pelo diretor da peça. O foco, portanto, é nos elementos discursivos dos textos e não na 

representação cênica desses elementos. Durante os períodos estudados, os censores davam 

grande importância ao texto escrito, pois era por meio dele que poderiam determinar se os 

tradutores e os atores tinham seguindo as modificações impostas previamente. É importante 

                                                
6 “L’adaptation est le processus créateur et nécessaire, d’expression d’un sens général visant à rétablir, dans un acte 
de parole interlinguistique donné, l’équilibre communicationnel qui aurait été rompu s’il y avait simplement eu 
traduction” (Bastin 1993:477) 
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destacar, no entanto, que todas as obras que analisamos neste trabalho (capítulos 3 e 4) foram 

traduzidas com a intenção de serem encenadas. Assim, os tradutores também estavam 

conscientes das adaptações pontuais que deveriam ser feitas para que o escrito se tornasse oral 

e representável em face da censura. Como destaca Basnnett (1980): “A central consideration of 

the theatre translator must therefore be the performance aspect of the text and its relationship 

with an audience” (1980:134). Para Johnston (1996), nessa mesma linha de pensamento, “the 

playable translation is a dramaturgical remolding (...) translation for the stage is about giving 

form to a potential for performance. It is about writing for actors” (1996:58).  

   

1.2 Tradução e Censura 

 
 Tradução e censura foram objeto de estudo de muitos autores, como: Merkle (TTR 

2002; TTR 2010); Merino, Rabadán, Santoyo, (2000; 2001; 2007) e Garnemark (2013), na 

Espanha; Pagano (2001), na Argentina; Milton (2001), Wyler (2003) e Fromming (2014), no 

Brasil; Sturge (2002), na Alemanha; Dunnet (2002), Billiani (2007) e Rundle (2010), na Itália; 

Seruya e Moniz (2008), em Portugal; Tymoczko (2010), na Irlanda; Bacardí (2012), na 

Catalunia; entre outros. Vários desses trabalhos compõem o número da revista TTR (2002), 

Censure et traduction dans le monde occidental, organizado por Denise Merkle, e do livro 

Censure et traduction (2011), organizado por Michel Ballard. Destacamos igualmente os 

estudos que trazem discussões teóricas e metodológicas sobre tradução, censura e autocensura 

que enriquecem nosso trabalho. É o caso dos reunidos por Merkle, na revista TTR (2010), 

Censure et traduction en deçà et au-delà du monde occidental, como os de Hannah Amit-

Kochavi (Sanctions, Censure and Punitive Censorship: Some Targeted Hebrew Translation of 
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Arabic Literature from 1961-1992) e de Anda Radulescu (Entre censure et autocensure 

littéraire en Roumanie: L’odyssée d’un journal intime à l’époque communiste). A maioria 

desses trabalhos consultados centra-se na influência da censura sob o mercado de traduções e 

nas relações entre os agentes implicados no processo de traduções que são realizadas sob 

censura.  

Discutimos, neste item, como mencionado no início do capítulo, os aspectos 

relacionados às ditaduras contemporâneas aos do Brasil, como aconteceu na Espanha, em 

Portugal, na Itália e na Alemanha, que são especialmente importantes para nosso estudo, pois 

tratam de questões similares aos momentos históricos brasileiros estudados.  

A Espanha conheceu seus anos de ferro entre 1939 e 1975, sob a regência estrita do 

general Francisco Franco. É importante destacar que, em geral, a aplicação da censura nas 

ditaduras brasileiras e na ditatura franquista era muito parecida. Como no Brasil, toda 

manifestação cultural durante a ditadura franquista era vigiada de perto pelo governo. As obras 

literárias, a produção nacional e as traduções eram rigorosamente examinadas pelos censores, 

que permitiam ou proibiam suas publicações (Castro 2011). Segundo Cuttillas: “les œuvres 

venant de l’étranger étaient examinées à la loupe et soumises à un contrôle drastique, le Régime 

les considérant comme un risque potentiel d’infiltration et de contamination de la doctrine 

officielle” (Cutillas 2011:239). As obras mais censuradas durante esse período eram as que 

ameaçavam a moral católica (Castro 2011). Sergi (2011) destaca que o “dogma” de Franco era 

a homogeneidade cultural, linguística e discursiva, com o intuito de criar um regime sólido. 

Com relação à produção cultural do país, a política era voltada para criar um cânone literário 

franquista, que divulgasse e sustentasse os ideais do Regime. Assim, línguas consideradas 
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minoritárias pelo governo, como o catalão, e a literatura produzida nessas línguas, eram deixadas 

às margens do cânone (Sergi 2011).  

 Muitos estudos analisam traduções sob a censura da ditadura franquista. As pesquisas 

desenvolvidas na Universidade de León e nos Países Bascos, por Julio Cesar Santoyo (1989, 

2000), Rosa Rabadán (2000, 2002), Raquel Merino (2002, 2003, 2005, 2009, 2016), José Miguel 

Santamaría (2000) e Marisa Fernández (2000), entre outros, são as mais citadas na literatura 

sobre o tema. Entre essas pesquisas, a mais pertinente para nosso trabalho é a do projeto TRACE 

(TRAducciones CEnsuradas en España). Esse projeto tem por objetivo explorar “a influência 

da censura na atividade tradutória na Espanha, de 1939-1975, e das consequências da censura 

na forma de se traduzir no presente” (Merino e Rabadán 2002:129). Além disso, o grupo se 

interessa em verificar se certas práticas de tradução são exclusivas dos períodos de ditadura e se 

a censura contribui à criação de um modelo ou de um sistema literário particular (Merino e 

Rabadán 2002). Baseamo-nos nesse estudo para desenvolver nossa metodologia, que será 

detalhada no item 2.2.3.  

O projeto TRACE contribuiu enormemente para os estudos sobre tradução e censura. 

Primeiramente, destacamos a amplitude do projeto, que enriquece, no mínimo, 4 subáreas de 

pesquisa dos estudos da tradução: cinema, teatro, narrativa e poesia. Ademais, anos de trabalho 

no projeto (começado em 1998) possibilitaram o desenvolvimento de uma sólida metodologia 

para abordar e analisar fontes primárias, que, no caso do grupo, são documentos de arquivo 

recuperados no l’Archivo General de la Administración7 (AGA), cuja sede é em Madrid. Merino 

(2016) destaca que: 

                                                
7 http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/aga/presentacion.html 
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“The early development of the TRACE Project established that the Spain censorship archives 
represent a privileged ‘balcony’ affording a panoramic view of the history of translated theatre 
and that, apart from occasional studies on specific foreign playwrights or individual plays, scant 
attention had been given to the importance of translation for the history of theatre in Spain” 
(Merino 2016:177).  
 

 A pesquisa desenvolvida pelo grupo TRACE corrobora a subjetividade da censura e de 

sua aplicação, tão discutida por autores que se interessam pelo tema. Segundo Merino e Rabadán 

(2008), a imprecisão na aplicação da censura foi a característica mais marcante da ditadura 

franquista: “Não havia nenhuma formulação sobre o que deveria ser banido ou tolerado, 

portanto, as decisões frequentemente dependiam da composição dos conselhos de censura e do 

grau de suas convicções ideológicas” (Merino e Rabadán 2008:143). Essa característica da 

censura é abordada por quase todos os autores consultados, e, por essa razão, será repetida 

muitas vezes neste trabalho.  

 Outro dado importante revelado pelo grupo espanhol é que a censura econômica, 

determinada pelo governo e aplicada pelos órgãos de censura, era a forma mais eficiente para 

obter o controle almejado pelo poder dominante, principalmente de 1960 a 1980. Assim, a 

tendência verificada é de que os tradutores se auto-censuravam, antes de passar pela censura 

externa, e acomodavam a tradução às condições ideológicas vigentes, com o intuito de assegurar 

sua publicação ou performance e, assim, garantir seus empregos (Merino e Rabadán 2008).  

Os trabalhos de Maria Pérez López de Heresia (2000, 2005), Traducciones censuradas 

de teatro norteamericano en la España de Franco 1939-1963, de Maria del Camino Gutiérrez 

(2000), Traducción y censura de textos cinematográficos en la España de Franco: doblaje y 

subtitulado inglés-español (1951-1975), de Garnemark (2012), Ingmar Bergman, maternidad y 

Franquismo : Traducción y censura de En el umbral de la vida, de Camus (2008), Pseudonyms, 

Pseudotranslation and Self-Censorship in the Narrative of the West during the Franco 
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Dictatorship e de Santaemilia (2008), The Danger(s) of Self-Censorship(s): The Translation of 

‘Fuck’ into Spanish and Catalan também confirmam essa tendência durante a ditadura 

franquista. Citamos o estudo de Garnemark (2012), que representa bem a constatação feita por 

esses autores. A pesquisadora estudou a censura aplicada à tradução do filme Au seuil de la vie, 

do cineasta sueco Ingmar Bergman. Sua análise mostra que os tradutores foram compatíveis 

com a ideologia do sistema franquista, seguindo todas as mudanças sugeridas pelos censores. 

Segundo a autora, a censura oficial desse filme forçou uma mudança no discurso dos 

personagens por meio da manipulação da tradução:  

“As tensões ideológicas da era Franco, com o aparato censor que garantia a moralidade, 
conseguiram inculcar práticas de tradução mediadas pelo tipo de discurso aceito e aceitável. 
Nesse sentido, não é de surpreender que os tradutores, por obrigação, por hábito ou por sua 
própria convicção, aplicaram estratégias voltadas à reescrita de discursos que poderiam ser 
problemáticos. [...] Esse processo resultou na apresentação, nas salas escuras espanholas, de um 
Bergman reescrito com o objetivo de se adaptar aos princípios religiosos e morais do 
franquismo8” (Garnemark 2012:322).  

 

Como veremos no capítulo 3, essa também foi a tendência dos tradutores durante a ditadura do 

Estado Novo brasileiro e da maioria dos tradutores que trabalharam sob a censura ditatorial. 

  O silêncio e a repressão também sufocaram Portugal por 48 longos anos (1926-1974). 

A ditadura portuguesa, o Estado Novo português, desencadeada pelos militares (1926-1932), 

teve seu apogeu sob a vigilância de Antonio de Oliveira Salazar (1933-1968) e terminou durante 

o governo de Marcelo Caetano (1968-1974). Como na Espanha e no Brasil, as artes e a mídia 

sofreram todo tipo de censura. Segundo Cabrera (2016): 

                                                
8 “ Las tensiones ideológicas de la época franquista, con el aparato censor como garante de la moralidad, lograron 
inculcar unas prácticas traductoras muy mediatizadas por el tipo de discurso aceptado y aceptable. En este sentido, 
no es de extrañar que los traductores, por obligación, por hábito o por convicción propia, aplicaran estrategias 
orientadas a reescribir los discursos que pudieran resultar problemáticos […] El resultado fue la presentación en 
las pantallas españolas de un Bergman reescrito con el fin de adaptarlo a la agenda religiosa y moral del franquismo” 
(Garnemark 2012:322). 
 



 

 26 

 “censorship during the Estado Novo focused on five major concerns: moral, political, religious, 
social and aesthetic control. It aimed to silence all reference to social strife, ideas of rebellion or 
simple questioning of authority, the possibility of searching for political alternatives and above 
all it set out to oppose any winds of democracy any change and to hamper the political maturity 
and autonomy on an entire people ” (2016:158).  

 

Uma grande parte dos estudos sobre tradução e censura durante o período do Estado 

Novo português está reunida nos trabalhos de Teresa Seruya e Maria Lin Moniz, Translation 

and Censorship in Different Times and Landscapes (2008). Esses trabalhos perpassam diversas 

subáreas como tradução e cinema (Barbal 2008), tradução e teatro (Coelho, Rayner e Zurbach), 

tradução e literatura (Santos 2008, Rosa 2008, Maia 2008). Durante a ditadura salazarista, a 

tradução era vista como um tipo de desnacionalização da literatura e como um símbolo de 

“preguiça mental” (Seruya 2008). Além disso, em um governo ditador a regra, em geral, é a 

propagação e a defesa de um discurso etnocêntrico e protecionista. Assim, o que vem de fora 

(do estrangeiro), normalmente, é considerado uma ameaça a essas aspirações. É nesse sentido, 

que a própria existência da tradução, como portadora de ideias externas ao regime ditatorial, 

representava uma ameaça direta às ideologias no regime (Cabrera 2016). A incerteza acerca 

daquilo que a tradução poderia importar para o país causava uma inquietude primária no regime. 

Por outro lado, muitas vezes, as obras nacionais foram consideradas ameaçadoras, pois os 

autores sabiam como penetrar em sua própria cultura, como demonstra Cabrera, em Theatre 

Censorship in Portugal during the Estado Novo: “Censors were particularly rigorous with 

Portuguese theatre, given the greater proximity with the audience and to the subjects explored, 

and because authors cover their own society and its problems” (2016:158).   

A maior parte dos estudos sobre tradução e censura sob a ditadura salazarista é dedicada 

à literatura impressa. Eles chamam a atenção para o fato de que a censura não impediu a 

circulação de livros no país, mas que era restrita a uma parte da população, como destaca 
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Timenova-Valtcheva: “les grands ouvrages ont toujours circulé, mais ils n’ont été à la portée 

que d’un groupe restreint d’intellectuels” (Timenova-Valtcheva, 2011:225).  

No que que diz respeito à ditadura fascista italiana, sob a rigorosa regência de Benito 

Mussolini (1922 à 1943), os estudos mais marcantes sobre tradução e censura (Dunnet 2002; 

Billiani 2007; Rundle 2010) se interessam pelo fenômeno do aumento da produção de traduções 

nesse período. De acordo com Rundle (2010), na Itália, particularmente no início do Regime, a 

tradução era vista como uma fraqueza cultural, “a invasão do estrangeiro” (Rundle 2010). A 

atividade da tradução criava produtos ‘híbridos’, uma mestiçagem cultural e minava a 

pretendida unidade da “verdadeira cultura” bem definida e orgânica (Rundle 2010). No entanto, 

esses estudos demonstram que houve um aumento da produção de traduções no período. Os 

autores nos esclarecem vários aspectos que podem ser estudados sob o ângulo da patronagem 

(Lefevere 1992), conceito que será aprofundado em nosso marco teórico (2.1).  

No estudo Literature in Fascist Italy: Circulation and Censorship (2002), Dunnett 

destaca que, apesar dos anos de ditadura de Mussolini, inúmeros livros foram traduzidos nesse 

período, particularmente a partir do francês, do inglês, do alemão e do húngaro. Havia do 

governo nacionalista italiano uma aceitação pragmática de que se os editores tinham que 

sobreviver e precisavam, portanto, ser capazes de oferecer traduções aos seus leitores (Dunnet, 

2002). A autora explica que durante todo o período de ditadura as autoridades conseguiram 

convencer autores, editores e tradutores a “cooperarem” com a censura. Na visão do governo, 

era relativamente fácil contornar a censura com pequenos cortes no texto ou ajustes nos 

prefácios. A tradução era, portanto, negociada entre o editor, o tradutor e o governo. A autora 

afirma em seu estudo:  

“The censorship of books in Italy under Fascism was, to some extent, a fairly subjective, ill-
regulated affair. Whilst the regime’s attitude towards translation may appear to have been lacking 
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in rigour and consistency, the authorities nonetheless succeeded in persuading publishers and 
translators alike to cooperate in censoring their texts. Conversely, publishers and translators 
proved adept at negotiating with the authorities in order to ensure their book projects were 
approved. As we have seen, one convenient strategy they had recourse to was the use of prefaces 
as a means of counterbalancing the contents of the books in question, thereby producing texts 
that had all the appearance of conforming to the prevailing ideology” (Dunnet 2002: 119). 

 

Sturge (2002, 2010) também se interessou, como Rundle, Dunnet e Billiani, pelo 

aumento da publicação de traduções sob censura. Em seus trabalhos Censorship of Translated 

Fiction in Nazi Germany (2002) e Flight from Programme of National Socialism? Translation 

in Nazi Germany (2010), ela analisou esse aspecto durante o regime nazista, na Alemanha. Um 

dos objetivos desse regime era instituir uma literatura nacional “pura”, proibindo, 

principalmente, obras consideradas “racialmente impuras” (2002:154). Assim, a tradução, como 

representante da literatura internacional e provavelmente “contaminada por ideias impuras”, era 

monitorada de perto pelas instituições que aplicavam a censura (Sturge 2002). Contudo, 

segundo o l’Index Translationum, em 1930, a Itália e a Alemanha traduziram mais que outros 

países do mundo (Rundle e Sturge 2010). Sturge ressalta que “In general the system of literary 

censorship, based on intimidation rather than formal bureaucracy, put the onus on publishers to 

decide what was an “alien element” and thus unacceptable” (Sturge 2002:157). A autora conclui 

nos dois estudos que a autocensura foi a principal estratégia utilizada por grande parte das 

editoras para assegurar o funcionamento do mercado do livro sob o regime. Essa estratégia foi 

consequentemente adotada pelos tradutores, que ansiavam manter seus empregos (Sturge 2002, 

2010).  

A maior parte dos estudos sobre tradução e censura durante o regime nazista trata da 

literatura impressa traduzida. Gallagher (2011:159), em seu artigo sobre Censure et traduction 

en Allemagne (1933-1989), compara a censura das traduções literárias produzidas na Alemanha 

nazista e na Repúplica Democrática Alemã (RDA), entre a entrada de Hitler no poder (1933) e 
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a queda do muro de Berlim (1989). O autor destaca que na RDA a censura foi mais arbritária e 

imprevisível que na Alemanha nazista, pois na RDA a censura foi “menos regulamentada que a 

censura hitleriana” (2011:165). É um estudo que se aproxima do nosso quanto à aplicação de 

mecanismos de censura diferentes e das consequências dessa aplicação sobre as traduções. O 

estudo de Gallagher, no entanto, está mais focado no nível macro, que consiste no mercado da 

tradução e na relação das editoras com o Estado e com os tradutores, do que no nível micro, 

como das estratégias adotadas por esses em face da censura (que é o aspecto pelo qual nos 

interessamos). O autor conclui que apesar de a censura ter sido aplicada diferentemente nos dois 

lados, do ponto de vista macro os dois regimes apresentaram elementos parecidos em relação às 

consequências da censura sobre as traduções.  

   

1.3 Teatro e Censura 
 
São inúmeros os estudos sobre “teatro e censura”, no mundo inteiro. Neste tópico, 

citamos os autores e trabalhos que contribuiram para entender a história do teatro no Brasil e 

sua relação com a censura. Primeiramente, no item 1.3.1, discorremos sobre a trajetória do teatro 

(nacional e traduzido) censurado no Brasil, desde os tempos coloniais até o fim da Ditadura 

Militar. Nesse caminho, vemos os principais decretos de censura em relação ao teatro e a 

transformação dessa arte em instrumento crítico coletivo de luta contra os poderes dominantes. 

Para finalizar este tópico, em Teatro e Censura – O Arquivo Miroel Silveira (1.3.2), 

apresentamos o Arquivo Miroel Silveira e os principais trabalhos sobre teatro e censura 

realizados a partir de documentos recuperados nesse acervo.   
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1.3.1 O teatro censurado no Brasil  
 

Apesar da importância clamorosa da dramaturgia traduzida e censurada no Brasil para 

se compreender momentos históricos-chave da história brasileira (como as ditaduras), o assunto 

reteve pouca atenção dos pesquisadores até o momento. Acreditamos que ainda não podemos 

afirmar que temos um arcabouço concreto de reflexão teórico-metodológica sobre o tema. O 

teatro tem um papel fundamental na construção do discurso social, ideológico e político 

brasileiro, em expressão coletiva. Por esse motivo, e também por ser uma prática oral 

frequentemente associada ao liberalismo por representar formas de expressões mais fluidas, é 

que a arte teatral sempre chamou a atenção dos censores (Costa 2006). Segundo Khéde (1981), 

“todo teatro reflete a verdade da sociedade de seu tempo; por isso, o tipo de censura exercido é 

elucidativo do período.” (1981:51) Veremos a seguir o caminho da censura em relação ao teatro 

nacional e traduzido no Brasil. 

 

1.3.1.1 Antes das ditaduras  

 
No Brasil, desde os primórdios da colonização do país, entre 1500 e 1530, o teatro é 

considerado como um porta-voz de fatos, ideologias e costumes de períodos históricos 

diferentes. Ele acompanhou crítica e criativamente a evolução da sociedade brasileira. No início, 

estava prioritariamente ligado à evangelização. Depois da inauguração oficial da primeira sala 

de espetáculo, em 1763, no Rio de Janeiro, começa a se estabelecer como prática artística e não 

apenas evangelizadora, como a exercida pelos missionários. Em seguida, com a chegada de D. 

Joao VI (o rei de Portugal) e da família real, em 1808, e com a instalação de diferentes 

instituições culturais, educacionais e científicas, começa a assumir um papel político e social e, 



 

 31 

pouco a pouco, a representar os anseios das camadas menos privilegiadas. Consequentemente, 

relata-se que uma das grandes mudanças estabelecidas por essas instituições foi a instalação dos 

mecanismos de controle e censura em relação à produção simbólica no geral (Costa 2006).   

Costa (2006) relata que a censura sempre esteve presente na cultura brasileira. Esse fato 

está, segundo a autora, intrinsecamente ligado à condição colonial do país. As primeiras 

tentativas de aculturação dos nativos pelos colonizadores (a igreja católica e a monarquia 

portuguesa), acompanhadas de controle e repressão a tudo que lhes parecia “estranho”, 

representavam perfeitamente o cenário da censura. Em um primeiro momento, era a igreja 

católica, mediante as ordens religiosas, a principal responsável por esse controle. A censura 

estava presente em seus mecanismos coercivos, como era o caso das Visitações do Santo Ofício, 

que julgava e condenava ideias e comportamentos:  

“A disciplina sexual, a moralização dos costumes e a defesa do casamento e da família também 
eram alvos desses processos que pareciam considerar a colônia um purgatório – espaço 
habitado por infiéis, selvagens e pecadores –, onde haveria a obrigação de se intervir, corrigir 
e punir” (Costa 2006: 28). 

 

Desde os prelúdios, igualmente, a prática da censura veio acompanhada do uso pactuado 

das instituições oficiais (como o Santo Ofício) e com a cumplicidade da população (Costa 2006). 

Laura Souza (1986) explica em seu livro O diabo e a terra de Santa Cruz que a maioria dos 

julgamentos eram desencadeados por denúncias de colegas, vizinhos e conhecidos que 

buscavam vantagens diferentes: provar sua própria inocência, aproximação do poder, introjeção 

dos preceitos pregados pelas instituições (1986:29). Souza (1986) observou também que na 

medida em que as regiões enriquecem os processos inquisitórios parecem ser mais rigorosos. 

Assim, muitos processos censórios estiveram ligados a perseguições pessoais por fatores 

econômicos e políticos.  
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Após a independência do país, em 1822, não tendo uma instituição específica 

responsável pela censura, a polícia obteve o controle e a vigilância das artes e da mídia, em 

geral. Segundo Khéde (1981), em 1824 houve a “primeira manifestação da censura teatral de 

que se tem notícia, em edital do Independente Geral da Polícia da Corte e Império do Brasil, 

estabelecendo as medidas de segurança e de polícia que se devia observar nos teatros da capital” 

(1981: 56). De 1829 a 1841, a censura se tornou mais rigorosa. As peças de teatro que antes 

eram censuradas por ofender as autoridades são interditadas por causa de regras mais explícitas, 

como esclarece Costa: “Nenhuma representação terá lugar sem que haja obtido aprovação e o 

visto do Chefe de Polícia ou delegado, que não o concederão quando ofenda a moral, a religião 

e a decência pública” (Costa 2006:48).  

Em 1843 (tendo atuado até 1897), é criado o Conservatório Dramático Brasileiro (CDB), 

com o objetivo de exercer a censura de peças teatrais. Todas as peças deveriam, 

obrigatoriamente, passar pelo crivo do Órgão que ‘visava resguardar a pessoa e a família do 

Imperador, as autoridades constituídas, os bons costumes, a religião e que se mantivessem as 

boas normas de gramática’ (Stephanou 2004). Em 1845, o Decreto 425 institui oficialmente a 

censura prévia ao teatro. A partir desse momento, as peças, antes de qualquer representação, 

deveriam ser submetidas à censura de órgãos criados para essa finalidade. É o início da 

institucionalização da censura teatral no Brasil (Costa et al. 2007).   

Nessa época, as artes eram subvencionadas pela monarquia, cujas representações 

artísticas, particularmente o teatro, deveriam dar uma visibilidade ao monarca, defendendo suas 

ideias, e se opor a todo ideal republicano, federativo e a filosofias libertárias. Era uma ideologia 

baseada num modelo europeu, justificada por uma dependência econômica em relação a alguns 

países da Europa. A Coroa e o teatro tinham relações muito próximas. De acordo com Khéde 
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(1981), “a relação Teatro-Coroa já constituíra um hábito que a Família Real trouxera de Lisboa, 

com o palco servindo de intermediário entre os súditos e o poder monárquico” (1981:54). A 

prática artística era, portanto, dependente da subvenção de instituições políticas ou religiosas, 

fazendo com que os artistas sempre cedessem às limitações impostas pelos atos de censura. 

Participar de companhias teatrais que eram apoiadas pelo governo era garantia de sucesso 

(Amorim 2009).  

A  política cultural do império tinha como diretrizes o classicismo e o elitismo em relação 

à “língua nacional, aos meios de comunicação e à produção artística” (2006:53). Figueiredo 

afirma que nessa época do império a censura “visava resguardar a pessoa e a família do 

Imperador e manter as boas normas da gramática e da ortoépia portuguesas, isto é, impedir que 

no teatro houvesse a invasão de uma fala que era considerada errada, a fala misturada de 

contribuições do negro e do índio”. Os censores também corrigiam essas “incoerências” (Em 

entrevista à Khéde 1981: 169). 

 Os censores utilizavam critérios variados para aplicar a censura: “disciplinar os 

exageros linguísticos, as expressões chulas, os voos” (Costa 2006:55). A falta de critérios 

explícitos sempre foi uma característica dos censores, em geral. Muitas vezes, a mesma peça era 

liberada numa determinada época, por exemplo o Carnaval, e proibida durante outras; também 

era liberada numa cidade e proibida em outra. No geral, pedia-se o parecer de três censores num 

processo de censura para que não houvesse empate. O Inspetor de cena e os tradutores ajudavam 

no processo de desempate (Amorim 2009). Um dos casos mais comentados entre os estudiosos 

da história dessa literatura é o trabalho de Machado de Assis, renomado escritor brasileiro, como 

censor do Conservatório Dramático Brasileiro, entre 1862 e 1864 (Costa 2006:58). Os 

documentos com os pareceres de Machado demonstram uma grande parceria do autor com a 
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instituição monárquica. Ele falou de respeito à moralidade e ao decoro na apresentação das 

peças. Costa relata registros de censura por preconceito por parte do escritor, que teria censurado 

uma peça em que o escravo se casava com uma baronesa branca (Costa 2006). Sobre esse fato, 

Costa esclarece: “está-se falando de intelectuais, autores e escritores de importância, que 

compactuam com o poder e com a arbitrariedade por carreirismo ou para desfrutar de outras 

benesses” (Costa 2006:60). 

Quanto às traduções, de acordo com Faria (2001), nessa época, “a maioria das peças 

apresentadas nos teatros da capital configuravam-se em traduções de peças estrangeiras, 

sobretudo as francesas, inexistindo (segundo os próprios literatos da época), até meados de 

1850, um movimento coeso de produção da dramaturgia nacional” (2001:12). Essas traduções 

também eram censuradas nessa época, mas pareciam chamar menos a atenção dos censores. 

Muitas vezes eles justificavam em seus pareceres que as obras estrangeiras eram histórias 

distantes que não representavam os costumes da sociedade brasileira e, por isso, não causariam 

mal a serem encenadas se não atentassem à moral pública e ao monarca (Khéde 1981). Os 

censores dessa época, no entanto, eram intelectuais burgueses, comprometidos com o poder 

monárquico e com a elite da corte, que defendiam, como vimos acima, a formação de uma 

cultura brasileira baseada no modelo europeu. Khéde (1981) ressalta sobre esse ponto: 

“importaram-se ideias que determinavam nossa dependência em relação à Europa, assim como 

procurou-se explicar “racionalmente” o “favor”, o qual determina a dependência da pessoa, cria 

a cultura interessada, a exceção à regra e a remuneração através de serviços pessoais” 

(1981:100). Esse comportamento dos censores despertava a crítica de escritores brasileiros da 

época que eram contra a importação massiva de ideias estrangeiras e clamavam pelo 

abrasileiramento da língua e da cultura locais. Sonia Khéde (1981), em seu estudo sobre a 
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censura ao teatro brasileiro e a atuação do CDB, traz relatos de censores e escritores da época. 

Segundo Khéde, muitas vezes grandes escritores e dramaturgos como José de Alencar, Martins 

Penna e Gonçalves Dias protestavam contra o comportamento rigoroso dos censores em relação 

às peças nacionais que deveriam ser encenadas. Em um artigo póstumo a um parecer de censura, 

José de Alencar expressa uma manifesta autocensura necessária por se tratar de uma obra 

brasileira:   

 “Quando tive a ideia de escrever As asas de um anjo, hesitei um momento antes de realizar o 
meu pensamento; interroguei-me sobre a maneira por que o publico aceitaria essa tentativa, e só 
me resolvi depois de refletir sobre as principais obras dramáticas filhas da chamada escola realista 
– A dama das camélias, As mulheres de mármore e As parisienses (todas traduções), têm sido 
representadas em nossos teatros; (...) confiado nestes precedentes, animei-me a acabar a minha 
obra e a apresentá-la ao público; esqueci-me porém que tinha contra mim um grande defeito, e 
era ser a comédia produção de um autor brasileiro e sobre costumes nacionais; esqueci-me que o 
véu que para certas pessoas encobre a chaga da sociedade estrangeira, rompia-se quando se 
tratava de esboçar a nossa própria sociedade.”  (Em Khéde 1981: 91) 

 

Após 1888, com a abolição da escravatura e a instalação da República, o Brasil sofre 

uma transformação cultural que contribuiu para a evolução da prática teatral. O país começa 

pouco a pouco a se industrializar e a se modernizar. O teatro, assim, acompanha essa 

modernização, com a criação de várias salas de espetáculos, em diferentes cidades. As 

representações teatrais começam, enfim, a fazer parte da vida da classe média-baixa de forma 

mais intensa. Nesse momento, os temas das peças (produções nacionais e traduções) começam 

a demonstrar uma preocupação indentitária nacional: desenvolvimento da arte, da música e da 

literatura brasileira, construção de uma política igualitária, industrialização do país e 

substituição das importações por uma produção nacional (Vieira 2010). De acordo com Viera, 

“O teatro torna-se um espaço de contestação da soberania nacional. Desse modo, na ausência 

de outros locais determinados para a expressão pública das vontades políticas, o teatro 
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transformou-se num canal de expressão que era levado em conta pela imprensa e pelas 

autoridades constituídas” (Vieira 2010: 18). 

Mais tarde, o Decreto n. 18.527, de 10 de dezembro de 1928, instalou a censura prévia 

teatral no Brasil e regulamentou, principalmente, as atividades da classe teatral (Costa 2006). 

Nele era explícita a exigência de que as peças deveriam passar pela censura antes de serem 

representadas:  

 Art. 43. A realização de espectaculo, em que se representem peças theatraes de qualquer especie 
ou executem numeros de canto, musica, bailado, declamação ou pantomina, depende da 
approvação do respectivo programma pela Censura das Casas de Diversões no Districto Federal, 
e repartição de funcção equivalente nos Estados e no Territorio do Acre (Decreto n. 18.527, de 
10 de dezembro de 1928).  

 
Além disso, exigia que um censor estivesse presente nos teatros, podendo vetar textos e 

representações quando achasse necessário (Costa et al 2007).  

1.3.1.2 Durante as ditaduras  

 
Pouco antes do início do Estado Novo, a censura já estava bem formalizada e 

institucionalizada. Após o golpe de estado de 1937, ela se intensificou com a criação de 

instituições de controle das mídias. O ditador Getúlio Vargas, no entanto, protegia as artes 

cênicas, pois havia sempre artistas que o “representavam” em cena, homenageando e apoiando 

o populismo varguista (Costa 2006). Dessa maneira, a censura era mais rígida para a imprensa 

e para o rádio do que para o teatro. Os decretos e leis que regulavam a censura nesse período 

serão discutidos no capítulo 3, no contexto histórico do Estado Novo (item 3.1).  

Câmara (2010) analisa os discursos de intelectuais que escreviam na revista Cultura 

Política9 (CP), durante a ditadura. A revista era dirigida pelo DIP10 e tinha a função principal de 

                                                
9 Cultura Política - Revista Mensal de estudos Brasileiros (1941 a 1945) 
10 Departamento de Imprensa e Propaganda 
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fazer propaganda a favor do governo. Nesse sentido, segundo Câmara (2010) há poucas 

referências à censura nos artigos da revista. Apenas em um artigo, A Imprensa e a propaganda 

no quinquênio de 1937-1942, pode-se encontrar dados mais específicos sobre a censura. Em 

relação à censura teatral, Deodato de Morais, o autor do referido artigo, relata: “Se em 1940 

foram aprovados 4.576 programas de teatros, no ano passado a quantidade foi de 9.994. No 

mesmo período foram examinadas, censuradas e aprovadas 323 peças teatrais, contra 204, em 

1940. Nas peças interditadas há diferença de 9 para 10, no ano passado” (Em Câmara 

2010:173;retirado da revista CP ano II número 21:177).  

A censura prévia continuou após o Estado Novo e foi regulamentada dessa vez pelo 

Decreto nº. 20.493, de 24 de janeiro de 1946: 

CAPÍTULO IV 
DO TEATRO E DIVERSÕES PÚBLICAS 
 Art. 40. Dependerão de censura prévia e autorização dos S.C.D.P11.: 
    I - as representações de peças teatrais; [...] 
Art. 79. Qualquer espetáculo público (representações, execuções, irradiações, funções esportivas 
e recreativas, etc) realizado em teatro, cinema, estações de rádio, circo, parque, cassino, clube, 
associações recreativas ou exportivas, salões ou dependências adequadas, depende de aprovação 
do respectivo programa pelo S. C. D. P., seja o espetáculo ou função promovido por pessoa física 
ou jurídica, ou por entidade de organização comercial ou de organização civil [...] 
    Art. 80. Ficam expressamente dependentes de condição prévia indispensável sob qualquer 
alegação estabelecida no artigo anterior. 
    I - As representações de peças teatrais de qualquer espécie, integralmente ou em parte (Decreto 
nº. 20.493, de 24 de janeiro de 1946).  

 

Segundo Costa, “durante todo esse tempo, o ritual da censura referente ao teatro permaneceu 

inalterado: apresentação de textos para a censura prévia; presença de censores nos ensaios 

gerais; e censura de material impresso e de divulgação. Esse ritual permaneceu o mesmo até 

1968” (Costa, 2006: 148).  Gomes e Casadei (2010) ressaltam que “esse decreto se tornou a 

fonte de argumentos para os pareceres dos censores até o fim da censura ao teatro, em 1988. 

                                                
11 Serviço de Censura de Diversões Públicas 
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Notemos que ele foi concebido em tempos “democráticos”, logo ao fim da ditadura Vargas e 

antes do advento da Ditadura Militar de 1964” (2010:61).  

A partir da Ditadura Militar, a censura, em geral, se tornou mais repressiva e agressiva 

(como veremos no capítulo 4), com sanções aos artistas como torturas, prisões e, muitas vezes, 

assassinatos. Foi o período mais adverso de repressão política, ideológica e artística do país, sob 

o poder do Departamento de Ordem Pública e Social (DOPS) (Costa et al. 2007). Costa afirma 

que “Dentre as artes, foi justamente o teatro que se tornou alvo da repressão mais violenta nesse 

período” (Costa 2006:184). Segundo Gomes e Casadei (2010),  

“o teatro foi alvo de intensa observação e contenção, não só pelo seu, desde sempre, poder 
transformador, mas também porque, por essa época (durante a ditadura militar), ele foi palco de 
reinvindicações, de assembleias, de manifestos contra a ditadura, de abaixo assinados da classe 
teatral contra o regime militar. Com a liberdade de expressão sustada, o teatro sofreu profunda 
intervenção, pois autores e atores se atinham a um limite: ao limite do que poderiam constar sem 
que o conto fosse suprimido.” (2010:61)  

 

Como afirma Heynen (2006) a esse respeito,  

“contrairement à ce qui était souhaité par les différents artistes, tout au long du régime, la censure 
a été durcie et la liberté d’expression réduite. Un nombre considérable de pièces, non recensées 
à ce jour, on été interdites. C’est alors que l’on a vu apparaître un théâtre réellement politique. En 
effet, faire du théâtre sous la contrainte est un acte de conflit car il est basé sur la réalité. Le théâtre 
souhaite alors montrer la vérité au public. C’est un théâtre de résistance à la dictature” (2006:12) 

 

As regras da censura eram, como sempre, imprecisas e subjetivas, fazendo com que ela 

tenha se tornado cada vez mais heterogênea. A censura, segundo Costa (2006), era “[…] de uma 

violência cotidiana neurótica e persecutória que atirava para todos os lados e que recrudescia à 

medida que a produção artística se tornava mais elaborada, consciente e crítica” (Costa 

2006:197). Os decretos e leis que regulavam a censura nesse período serão discutidos no 

capítulo 4, no contexto histórico da Ditadura Militar (item 4.1). 
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A partir de 1970, assistimos a uma grande mudança no teatro, que se mostra 100% 

político, principalmente através do trabalho do dramaturgo Augusto Boal. Em resposta à 

repressão política da Ditadura Militar, Boal criou vários tipos de teatro e formas de atuação: 

teatro do oprimido12, que convidava o público a ser ativo e crítico durante as representações e 

promovia um discurso que era contra a alienação do conhecimento e a relação opressor-

oprimido (Campos et al. 2014); teatro de jornal, que tinha por objetivo desmistificar a 

manipulação da mídia, veiculando notícias que denunciavam a Ditadura Militar e que eram 

impedidas de serem divulgadas nos jornais (Silva 2014); o teatro invisível (praticado 

principalmente na Argentina), que era representado nas ruas e necessitava da participação do 

público para concretizar as cenas13 (Gomes 2013); o teatro-fórum, que era baseado em 

experiências individuais e que buscava solucionar problemas de uma protagonista a partir de 

experiências catárticas do público (Sousa 2016); o teatro-legislativo, praticado mais tarde (a 

partir de 1993), que reforçava a ideia do teatro como arte política, por suas ilimitáveis críticas 

às leis em voga e pela criação de propostas legislativas a partir da interação com o público 

(Barbosa e Ferreira 2017). Silva nos relembra que “a atuação de Boal com grupos de oposição 

ao regime ditatorial brasileiro fez com que ele fosse preso e torturado pelos militares. Salvo pelo 

apoio e pela pressão de amigos e amigas de várias partes do planeta, ele partiu para o exílio 

forçado na Argentina” (2014:28). 

                                                
12 O nome foi uma homenagem de Boal ao trabalho de Paulo Freire (1974), a Pedagogia do Oprimido, e à filosofia 
do pedagogo.   
13 “No Teatro Invisível, o espectador torna-se protagonista da ação, um espect-ator sem que, entretanto, disso tenha 
consciência. Ele é o protagonista da realidade que vê, mas ignora a sua origem fictícia: atua sem saber que atua, 
em uma situação que foi, em seus largos traços, ensaiada... e que não teve a sua participação” (Boal 2005:27). 
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 Por fim, a história nos mostra que o teatro sempre foi observado de perto pelos censores 

e foi constantemente alvo de perseguições. Particularmente em ditaduras, qualquer tipo de 

manifestação coletiva, artística ou não, era considerada uma ameaça ao sistema. O foco dos 

censores durante esses períodos era exatamente o que poderia ameaçar diretamente o controle 

oficial (Costa 2006).  

 

1.3.2 Teatro e Censura – O Arquivo Miroel Silveira (AMS) 
 

1.3.2.1 – Apresentação do Arquivo   

 
Nossa pesquisa se desenvolve a partir de documentos recuperados no Arquivo Miroel 

Silveira. Esse Arquivo contém documentos do Departamento de Diversões Públicas do Estado 

de São Paulo. Ele se encontrava, até maio de 2017, na Universidade de São Paulo (USP), numa 

pequena sala do Departamento de Escola de Comunicações e Artes (ECA). O acervo serviu de 

base, durante um longo tempo, para projetos desenvolvidos pelo Núcleo de Pesquisa em 

Comunicação e Censura da Escola de Comunicações e Artes da USP. O nome do Arquivo é 

uma homenagem ao professor Miroel Silveira, que recolheu as obras no DOPS quando a censura 

prévia estava quase sendo extinta pela Constituição de 1988. 

O acervo é constituído de 6.137 dossiês de peças teatrais (nacionais e traduções) que 

foram censuradas de 1930 a 1968. Esse período abrange toda a ditadura do Estado Novo e os 

cinco primeiros anos da Ditadura Militar, quando a censura foi federalizada e houve a extinção 

das divisões estaduais, centralizando, assim, o acervo no Arquivo Nacional de Brasília (Costa 

2003). O Arquivo é uma fonte indispensável para os pesquisadores de várias áreas que se 

interessam pelo tema. Costa (2003) ressalta a importância dos documentos que o constituem:  
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“os processos contêm toda a formação do teatro em São Paulo constituído por textos para circo-
teatro e teatro de revista, comédias de costumes, melodramas e dramas. Há peças em diferentes 
idiomas, traduções inéditas e textos originais. Essa documentação traz a origem das grandes 
companhias das décadas de 1950 e 1960, os grandes textos dramatúrgicos de cunho social e a 
vergonhosa ação dos censores” (Costa 2003:3).  

 

Para nós tradutores e tradutólogos, o acervo impressiona pelo lugar de destaque que a 

tradução ocupa, a começar pela grande diversidade de línguas registradas. Segundo Leitão 

(2011), ele é “um registro eloquente da memória de São Paulo, em uma época de confluência 

de imigrantes que se refugiavam no país. Essa diversidade está materializada nos idiomas das 

peças que integram o Arquivo” (2011:235). Nossa pesquisa revelou que as traduções 

encontradas no Arquivo têm visibilidade desde as informações contidas na base de dados online 

(Figura 3) até os envelopes que contêm os dossiês, em que sempre está marcado o nome do 

tradutor (Figura 4).  

 

Figure 3. Base de dados Miroel Silveira 
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Figure 4. Envelopes – Miroel Silveira (exemplo)  

 
 
 

Essa visibilidade se dá, provavelmente, pelo fato de o professor Miroel Silveira ter sido – além 

de diretor, dramaturgo, jornalista, crítico teatral, produtor, cenógrafo, autor – um dedicado 

tradutor. Ele traduziu peças importantes como A respeitosa, de Jean Paul Sartre, e Geração em 

Revolta, de John Osborne, entre outras, que se encontram no Arquivo.  

De acordo com Gomes e Casadei (2016:170), mais da metade das peças encontradas nos 

arquivos (3.873) são classificadas em dois tipos de gêneros teatrais, revista e comédia, o que 

revela a preferência do público do teatro brasileiro, entre 1925-1968. Esses gêneros chamavam 

a atenção dos censores, pelas características morais e contestadoras, como afirmam as autoras:  

“Certain features of the structture of the revues made them particularly liable to attract the 
attention of the censors. They followed traditional forma establiseh in Europe, with a chorus and 
dancers, spicy expressions and saucy jokes. Caricatures of government officials and satirical 
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references to censorship itself were constant elements. The comedies frequently comment on 
moral issues, punctuating the dialogue with provocative questions and observations challenging 
conventional viwes. Much of the humour is based on sexual innuendo, which, in this period, 
frequently promped censorial intervention” (Gomes e Casadei 2016:173).  
 

1.3.2.1 –  Estudos desenvolvidos a partir do AMS  

 
Vários autores se interessaram pelos documentos que fazem parte do Arquivo Miroel 

Silveira para estudarem a influência da censura no teatro brasileiro. O projeto mais importante, 

nesse sentido, se intitula “A cena paulista: um estudo da produção cultural de São Paulo, de 

1930 a 1970 a partir do Arquivo Miroel Silveira”. O projeto, que começou em 2005, financiado 

pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), tem por objetivo 

“reconstituir a história do teatro paulista e de suas relações com o poder e a censura e estudar a 

influência dos grupos de teatro amador na criação de uma dramaturgia politicamente engajada” 

(Costa et al. 2007:2). A partir desse projeto, os pesquisadores construíram a base de dados do 

Arquivo Miroel Silveira. O projeto compreendre quatro eixos temáticos: A cena paulista – dos 

palcos para as telas, que se interessa ao processo de adaptação dos textos das peças para o 

cinema e a televisão; A censura na cena paulista, que se centra no papel da sociedade civil e da 

mídia na manutenção da censura; Na cena paulista, o amador, que analisa o teatro amador em 

São Paulo e sua influência dominante na criação de textos politicamente engajados (como o é o 

caso do Teatro de Arena e do Teatro Oficina); O poder e a fala na Cena Paulista, que tem como 

foco de estudo as palavras e expressões censuradas nas peças que foram parcialmente liberadas 

pela censura (Costa et al. 2007).  

Esse último eixo traz reflexões essenciais para nosso trabalho. Gomes e Casadei (2016) 

analisaram 84 peças, recuperadas no AMS, em relação aos tipos de censura aplicados entre 

1925-1968. O objetivo do estudo foi ter “uma visão precisa de como a censura foi aplicada ao 
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teatro brasileiro ao longo do período e identificar seu foco principal” (Gome e Casadei 

2016:165). As pesquisadoras se centraram na obras que sofreram cortes, ou seja, que tiveram 

uma censura explícita por parte dos censores. Os cortes foram classificados como censura moral, 

política, social ou religiosa. Esse estudo mostra que os cortes mais frequentes foram de natureza 

moral, aproximadamente 52% do total analisado. Em seguida, os de natureza política (23%), 

social (18%) e religiosa (7%) (Gomes e Casadei 2016). Dentre os temas morais, as 

pesquisadoras destacam que de um total de 580 cortes, os mais frequentes foram expressões que 

se referem diretamente ao ato sexual, o que corresponde a 12% do total de cortes e 20% da 

categoria de censura moral. Em seguida, elas citam “linguagem tabu”, como palavras de baixo 

calão, (13% da categoria moral), adultério e homossexualidade (6% do total de cortes e 10% da 

categoria moral) (2016:171). Elas ressaltam que esses temas não eram censurados quando 

estavam de acordo com a visão aceita pelo governo. Assim, se o tema homossexualidade era 

abordado em uma peça como “uma doença a ser curada ou como um vício”, os censores 

deixavam passar sem censura (2016:171).  

As autoras concluem que a censura não cessou de ser aplicada em momentos não-

ditatorias, mas que ela foi mais intensa nos períodos de exceção. Segundo as autoras, “Na década 

de 1940, o número de peças parcialmente censuradas mais que triplicou em relação à década 

anterior [...] Essa situação é revertida entre os vinte casos de censura entre 1950 e 1959. O 

número de peças com cortes diminuiu pela metade em relação a a década anterior” (2016:173). 

Interessante observar também, segundo as pesquisadoras, que a partir de 1950 houve um 

aumento significativo da presença da censura em peças de autores nacionais, comparativamente 

às décadas anteriores, em que muitos dos temas censurados eram provenientes de peças de 

autores estrangeiros. As autoras ressaltam que a última decada analisada (1960-1968) também 
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foi marcada pela presença da censura a peças de autores brasileiros (Gomes e Casadei 

2016:173).  

Outro trabalho significativo foi realizado por Costa (2010), com o objetivo de estudar as 

peças escritas para circo-teatro, que se encontram no Arquivo Miroel Silveira (1088 no total). 

O projeto cobre o período de liberação e censura entre 1927 e 1967. Costa (2010) relata que 

entre as 1088 peças para circo-teatro que constam do Arquivo, ela detectou 348 autores, de 

períodos variados da história do teatro mundial. Destes 348 autores, 40 são autores estrangeiros 

(excluídos os de língua portuguesa), de diversas nacionalidades, totalizando 14% dos 348. 

Dentre os autores estrangeiros que foram traduzidos e adaptados ela cita: Franz Arnold e Ernest 

Bach, Jacob Grimm e Wilhelm Grimm, Molière, Adolphe D’Ennery, Victor Hugo, Alexandre 

Dumas e Maurice Hennequin. Nesse estudo, a pesquisadora descreve a biografia de cada autor 

e a quantidade de peças de cada um deles, que consta no Arquivo. O mesmo é feito em relação 

aos tradutores e adaptadores, que totalizam 26, apresentados com suas respectivas biografias. 

Entre eles, a pesquisadora cita Alfredo Viviani (6 peças traduzidas), Arthur Azevedo (4 peças 

traduzidas) e Nino Nello (2 peças traduzidas). Costa (2010) relata que:  

“ao analisar a quantidade de peças escritas por autores estrangeiros que receberam tradução, ou 
adaptação de suas obras para serem encenadas nos circos-teatros, que se encontram no Arquivo 
Miroel Silveira, percebe-se que do montante de 1088 peças, apenas 9%, 98 peças, foram desses 
autores, excluindo os portugueses” (Costa 2010: 23).  

 

Por fim, em relaçao às peças traduzidas e/ou adaptadas, a pesquisadora cita: 43 peças traduzidas 

(16 comédias, 2 vaudevilles, 1 comédia dramática, 23 dramas e 1 drama histórico) e 15 peças 

traduzidas e adaptadas (5 comédias, 2 sainetes, 1 comédia dramática, 7 dramas) (Costa 2010:24).  



 

 46 

Laet (2007) realizou um estudo, a partir de documentos recuperados no AMS, que 

também é de grande utilidade para quem se interessa pelo teatro censurado no Brasil, pois ele 

mostra como funcionava o processo burocrático da censura prévia ao teatro, entre 1930 e 1968, 

dentro da Divisão de Diversões Públicas (DDP). Segundo Laet, “A análise da censura prévia 

em seus processos de tramitação e rotinas de trabalho nos permite ter uma visão mais detalhada 

de como ela interferia no fluxo de informações que deveria levar a palavra do artista ao público” 

(Laet 2007: 68). Dessa forma, por meio dos procedimentos da censura prévia o Estado tinha 

registros de toda a produção teatral e das pessoas envolvidas nesse processo, o que facilitava a 

aplicação da censura (Laet 2007). Laet analisa 10 dossiês de censura, demonstrando o caminho 

que a peça percorreu, desde a solicitação da censura até sua representação ou até o arquivamento 

da peça, nos casos em que ela foi totalmente vetada. Os caminhos possíveis, descritos por Laet 

eram: 

a) Solicitação de censura14 ® Procedimentos de entrada (distribuição das peças entre 

os censores) ® Avaliação censória (cortes, vetos, classificação étária) ® Liberação 

® Representação; ou  

b) Solicitação de censura ® Procedimentos de entrada (distribuição das peças entre os 

censores) ® Avaliação censória (cortes, vetos, classificação étária) ® Liberação 

parcial ® Ensaio geral com a presença do censor ® Representação (se aprovada 

pelo censor); ou 

                                                
14 Como veremos mais adiante neste trabalho, o pedido de censura era, normalmente, feito pelo diretor da peça. O 
requerimento deveria ser entregue ao departamento de censura (que variou conforme o governo), junto com duas 
cópias da peça.  
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c) Solicitação de censura ® Procedimentos de entrada (distribuição das peças entre os 

censores) ® Avaliação censória (cortes, vetos, classificação) ® Vetada ® Pedido 

de revisão da censura (feito pela parte interessada na representação da peça) ® 

(possível) Revisão da censura ® Se liberada, a peça era representada; se confirmado 

o veto, a peça era arquivada.  

 

Das 10 peças analisadas pela pesquisadora, 3 foram vetadas; 3 foram liberadas com 

cortes; 2 foram liberadas com resistência, a partir do pedido de revisão de censura e da pressão 

das partes interessadas; e 2 foram vetadas apesar da resistência. Laet (2007) conclui que: 1) o 

processo de censura modulava o tempo de produção do espetáculo, pois esse só acontecia a 

partir da data em que a decisão final da censura era tomada (o que podia levar até 5 meses); 2) 

quando havia resistência à decisão inicial da censura, no geral, havia consequências materiais e 

financeiras, pois o atraso na estreia de uma peça acarretava perda no investimento da montagem 

e divulgação da peça. Isso fazia com que muitos diretores desistissem de levar a peça aos palcos; 

3) a censura tinha uma terminologia própria para desqualificar as peças. As palavras subversão, 

desrespeito, ordem, moral, bons costumes eram constantemente utilizadas pelos censores (Laet 

2007:118-125).  

A pequisa de Laet nos mostra como a Censura15, enquanto Instituição, pode utilizar de 

vários meios para impor seu poder. Um deles é o processo burocrático da censura prévia, que 

submetia diretores, produtores, atores, tradutores e todos os implicados na produção das peças 

a um sistema de repressão, punição, coerção, que mais tarde acabou levando a um processo de 

                                                
15 Neste caso, utilizamos Censura com letra maíuscula para referirmo-nos à instituição.  
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confronto a essas regras, como foi o caso na Ditadura Militar. Outro meio era o controle, a partir 

desse processo burocrático, de todos os envolvidos nas produções culturais, que muitas vezes 

revelavam inimigos políticos e ideologias contrárias ao governo.   



 

 

Capítulo 2 – Aspectos teóricos e metodológicos  
 

Neste capítulo, primeiramente (2.1), discutimos os aspectos teóricos que sustentam a 

análise e os resultados deste trabalho, principalmente os conceitos de norma e patronagem 

propostos pelos teóricos descritivistas Toury (1995) e Lefevere (1992), respectivamente. Esses 

conceitos foram utilizados para compreendermos o funcionamento da censura e o impacto de 

suas imposições para o sistema literário brasileiro (interna e externamente), particularmente para 

o teatro traduzido e censurado. Em seguida (2.1.2), passamos à discussão de conceitos-chave 

para a compreensão deste estudo: censura, autocensura, moral e bons costumes. Nesse tópico, 

apresentamos definições e tipos de censuras discutidos por diversas áreas como a psicologia, a 

sociologia, a filosofia e, evidentemente, a tradutologia. Entender o fenômeno da censura faz-se 

imprescindível quando buscamos compreender o comportamento dos censores e dos tradutores. 

Discutimos igualmente o conceito de moral e bons costumes visto que as leis de censura 

estudadas aqui, no geral, se baseiam na premissa “desde que não atente contra a moral e os bons 

costumes”. Essa discussão nos guia na compreensão dos mecanismos de censura e de sua 

aplicação. Por último (2.1.3), abordamos um assunto-chave para nosso estudo: estratégias e 

procedimentos de tradução. Exploramos, primeiramente, a definição de estratégia e de 

procedimento e os tipos descritos em tradutologia. Posteriormente, passamos à discussão da 

definição e tipos de estratégias e procedimentos que utilizamos neste trabalho. Por fim, no marco 

metodológico (2.2), discutimos a metodologia TRACE, que embasa nossa pesquisa, para, 

finalmente, passar à metodologia que desenvolvemos para este estudo.  
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2.1 Marco teórico  
 

Nesta pesquisa, partimos de um ponto de vista macroscópico, a análise dos aspectos do 

contexto histórico que influenciam a produção de uma tradução, para em seguida passarmos à 

análise dos aspectos microscópicos do processo tradutório, quais sejam as estratégias e 

procedimentos utilizados pelos tradutores sob censura durante os períodos estudados. A partir 

desses dois fatores principais, buscamos desenvolver um estudo empírico que descreve o 

comportamento (as escolhas) dos tradutores em face da censura. Daí a importância em 

compreender o quê, o porquê, quem, como e em que circunstâncias esses comportamentos foram 

produzidos. Para tanto, adotamos como quadro teórico os Estudos Descritivos da Tradução 

(EDT), como concebido por Gideon Toury (1995) e pelo grupo da Escola de Manipulação, 

principalmente por André Lefevere (1992).  

 

2.1.1 Estudos Descritivos da Tradução (EDT)  
  

A discussão sobre os Estudos Descritivos da Tradução (EDT) teve seu marco inicial em 

princípios dos anos 1970, principalmente a partir do Terceiro Congresso Internacional de 

Linguística Aplicada (Copenhague, 1972). Na ocasião, James S. Holmes propõe, em seu 

seminário intitulado The Name and Nature of Translation Studies, uma reflexão sobre a tradução 

como uma disciplina científica. Holmes (1972) sugere a bifurcação entre os ramos Puro e 

Aplicado. Os estudos descritivos fariam parte do ramo puro, que se subdivide em Teórico e 

Descritivo. Este último, por sua vez, se orienta segundo o produto, a função e o processo 

(Holmes 1972). A orientação segundo o produto, Product-oriented DTS, está centrada na 
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descrição individual de traduções (text-focused) e/ou na análise comparativa de diferentes 

traduções do mesmo texto de partida; a Function-oriented DTS se interessa pela função ou pelo 

lugar que a tradução ocupa na cultura meta em um contexto determinado; e, finalmente, a 

orientação ao processo, Process-oriented DTS, se concentra no ato da tradução em si e nos 

processos cognitivos do tradutor durante a produção de uma tradução (Holmes 1972). De acordo 

com Toury (1995), para compreender de forma mais clara os complexos fenômenos 

relacionados à tradução e para obter resultados mais concretos, esses três fatores devem ser 

considerados como um todo. Os estudos devem se dedicar a desvendar as interdependências 

entre esses três aspectos:  

“The prospective function of the translation, via its required textual-linguistic make-up and/or the 
relationships which would tie it to its original, inevitably also govern the strategies which are 
resorted to during the production of the text in question, and hence the translation process as such. 
There is no real point in a product-oriented study without taking into account questions pertaining 
to the determining force of its intended function and to the strategies governed by norms of 
establishing a ‘proper’ product. Similarly, there is little point in a process-oriented study of 
whatever type, unless the cultural-semiotic conditions under which it occurs are incorporated into 
it” (Toury 1995: 13). 

 

Os EDT se desenvolveram, principalmente, a partir das contribuições de Gideon Toury, 

primeiramente em seu artigo intitulado A Rationale for Descriptive Translation Studies (1985) 

e, alguns anos mais tarde, no livro Descriptive Translation Studies and Beyond (1995/2012). 

Toury considera a tradução como “the result of a socially contexted behavioural type of activity” 

(Toury 1980b:180). Os descritivistas se interessam pelos aspectos culturais, sociais e 

comunicativos ligados à prática da tradução (Schäffner 2011).  

Uma das discussões em torno dos EDT desenvolvido por Toury é estabelecer se esses 

postulados são considerados como uma teoria ou uma metodologia. Na introdução à tradução, 

para o espanhol, da obra Descriptive Translation Studies and Beyond (Toury 1995), Merino e 

Rabadán (2004) esclarecem a diferença entre esses dois polos:  
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 “A teoria da tradução não é tal se não cumpre seu propósito fundamental: explicar e prever, na 
medida do possível, os fenômenos reais da tradução. Os EDT não explicam nada, nem predizem 
nada, nem resultam na formulação dos princípios gerais que governam a transferência 
intercultural e intralinguística. Não é sua função. Seu papel é ajudar o pesquisador a obter e 
analisar os dados observáveis sobre os quais sua formulação teórica será baseada, e atuar como 
um 'túnel de teste' ao verificar a validade dos princípios teóricos, fornecendo novos dados 
descritivos [...] Os EDT são, sem dúvida, uma poderosa metodologia que permitiu sequenciar as 
diferentes etapas da pesquisa básica em Estudos de Tradução”16 (Merino e Rabadán 2004:21). 
 

Os EDT seriam, nesse sentido, a base da disciplina Translation Studies já que proporcionam os 

dados empíricos para os estudos aplicados e para os teóricos (Hurtado 1999:11). 

Seja do ponto de vista teórico ou metodológico, a tradução para os descritivistas é 

considerada como um produto da cultura de chegada, que funciona segundo as normas e as 

necessidades dessa cultura, como sugere Toury: “features are retained, and reconstructed in 

target-language material, not because they are ‘important’ in any inherent sense, but because 

they are assigned importance, from the recipient vantage point” (Toury 1995:12). Esses aspectos 

nos permitem ver a tradução de forma mais global, o que, em nosso caso, é fundamental dada a 

importância do contexto histórico que levamos em consideração. Como destaca Toury (1995): 

“Whether one chooses to focus one’s efforts on translated texts and/or their constituents, on 
intertextual relationships, on models and norms of translational behavior or on strategies resorted 
to in and for the solution of particular problems, what constitutes the subject matter of a proper 
discipline of Translation Studies is (observable or reconstructable) facts of real rather than merely 
speculative entities resulting from preconceived hypotheses and theoretical models” (Toury 1995: 
1).     

 

A prática da tradução durante ditaduras é um caso representativo da tradução como “facts 

of one system only: the target system” (Toury 1985:19). Durante os períodos estudados, os 

                                                
16 Nossa tradução. Texto original espanhol: “La teoría de la traducción no es tal si no cumple con su cometido 
fundamental: explicar y predecir, en la medida de lo posible, los fenómenos reales de traducción. Los EDT – o sus 
actualizaciones, los distintos EDT – no explican nada, ni predicen nada, ni tienen como resultado la formulación 
de los principios generales que gobiernan la transferencia intercultural e intralingüística. No es su función. Su papel 
es ayudar al investigador a obtener y analizar los datos observables sobre los que se va a fundamentar su 
formulación teórica, y actuar como ‘tunel de pruebas’ a la hora de verificar la validez de los principios teóricos 
facilitando nuevos datos descriptivos […] Les EDT son sin duda una potente metodología que ha permitido 
secuenciar los distintos pasos de la investigación básica en Estudios de Traducción” (Merino et Rabadán 2004:21).  
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conteúdos vindos da cultura de partida não eram aceitos se não estivessem de acordo com as 

normas da cultura de chegada. Mesmo os conteúdos que serviam para reforçar o discurso 

dominante do regime deviam seguir essas regras. Do ponto de vista dos representantes da 

ideologia dominante, portanto, a tradução deveria ser “moldada” até o ponto de ser considerada 

representativa dessa ideologia, ou pelo menos ao ponto de não impedir o fortalecimento do 

poder em voga.  

Uma das razões principais para a escolha do nosso marco teórico é a gama de ferramentas 

que ele nos oferece para estudar a censura como fenômeno e medir sua influência sobre o 

comportamento dos tradutores. Assim, utilizamos o estudo de Toury (1995) sobre normas para 

compreendermos a censura interna, e o estudo sobre patronagem, proposto por Lefevere (1992), 

para entender a censura externa. Pegenaute (1994) divide a censura em dois grandes grupos: a 

censura interna (exercida durante o processo de tradução) e a censura externa (exercida no 

produto final). De acordo com Pegenaute (1994): “internal censorship, before and during the 

translation process issues from rewriters (i.e. from within the literary system) who follow norms 

before and during the translation process in order to adapt foreign works to the official ideology 

of the target culture” (1994:91). Essa censura aconteceria em dois momentos. Primeiramente, 

na seleção (pelos agentes internos do sistema) do material que será traduzido, fazendo referência 

aqui às “normas preliminares” como descritas por Toury (1995). No caso de uma ditadura, essa 

“política de tradução”, a seleção prévia, é considerada, na maioria das vezes, um tipo de censura. 

Em seguida, no processo de tradução em si, em que, por exemplo, o tradutor seleciona palavras 

e trechos que devem ser eliminados para evitar a censura e, assim, se adaptar às “normas 

operacionais” (Toury 1995) vigentes. A censura externa seria descrita como uma sanção 

estatutária emitida por uma autoridade que se encontra fora do sistema literário e que é exercida 



 

 54 

sobre a tradução, como um produto acabado, por descumprimento de decretos (Pegenaute 1994: 

88). Essa censura pode ser dividida em censura prévia (que acontece antes da divulgação do 

conteúdo) e a censura posterior (que acontece após a divulgação do conteúdo).  

Apesar de Pegenaute (1994) considerar os dois grupos como “censura”, acreditamos que 

o que acontece na “censura interna” é, na verdade, um processo de autocensura, como 

consequência da “censura externa”. Se no sistema interno uma obra não é selecionada porque 

não segue às normas preliminares impostas ou se o tradutor, para aplicar corretamente as normas 

operacionais, deve omitir, adicionar, modificar, etc. trechos e palavras, essas ações são 

consideradas como autocensura, pois acontecem antes de passar pela censura externa.  

Passemos, primeiramente, à discussão sobre normas (Toury 1995). Segundo Toury: 

“norms are the key concept and focal point in any attempt to account for the social relevance of 

activities, because their existence, and the wide range of situations they apply to (with the 

conformity this implies), are the main factors ensuring the establishment and retention of social 

order” (Toury 1995:55). Schäffner (1999) destaca que o comportamento tradutório é 

contextualizado como comportamento social, e as normas de tradução são entendidas como 

restrições comportamentais internalizadas que abrangem os valores compartilhados por uma 

comunidade (Schäffner 1999:5). Assim, todas as decisões tomadas no processo de tradução são 

governadas, em primeiro lugar, por essas normas e não apenas pelos dois sistemas linguísticos 

envolvidos no processo de tradução (Schäffner 1999).  

Toury (1995) descreve três tipos de normas: preliminares, iniciais e operacionais. As 

normas preliminares se aplicam à política de tradução, ou seja, aos fatores que regulam a seleção 

do tipo de material que será “importado” a uma cultura determinada (autores, gêneros, escolas, 

etc.) e à “directness of translation”, que se refere à tolerância em relação às traduções feitas a 
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partir de línguas diferentes daquela do original (Toury 1995:58). A norma inicial está 

relacionada com a decisão do tradutor em seguir as normas do texto de partida 

(consequentemente da língua e da cultura de origem) ou as que estão em funcionamento na 

cultura de chegada. O primeiro caso determina a “adequação” de uma tradução em relação ao 

original e, o segundo, à “aceitabilidade” da tradução na cultura meta. A norma inicial, segundo 

Toury (1995), funciona como uma ferramenta explicativa:  

“Even if no clear macro-level tendency can be shown, any micro-level decision can still be 
accounted for in terms of adequacy vs. acceptability. On the other hand, in cases where an overall 
choice has been made, it is not necessary that every single lower-level decision be made in full 
accord with it. We are still talking regularities, then, but not necessarily of any absolute type” 
(Toury 1995:57). 

 

Por último, Toury (1995) discute as normas operacionais, que, segundo ele, “may be conceived 

of as directing the decisions made during the act of translation itself” (Toury 1995:58). Essas 

normas afetam a matriz do texto (“normas matriciais”), ou seja, a existência do material previsto 

na língua meta que vai substituir o da língua de origem, assim como sua localização no texto e 

a segmentação textual em si. Ela também afeta a seleção do material da língua meta que 

substituirá o material da língua de origem (“normas linguístico-textuais”) (Toury 1995:59).  

Nessa discussão, é importante destacar a noção de regularidade. De acordo com Toury 

(1999), quando uma norma está ativa e é efetiva, é possível distinguir regularidades de 

comportamento, em situações recorrentes. Normas não podem ser confundidas com 

regularidades, como ressalta Toury (1999): “whatever regularities are observed, they themselves 

are not the norms. They are only external evidence of the latter’s activity, from which the norms 

themselves (that is, the ‘instructions’ which yielded those regularities) are still to be extracted 

(1999:15).  
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Passemos à discussão sobre a censura externa em relação ao sistema de patronagem 

(Lefevere 1992). A ideia de que a literatura é um subsistema do “complexo sistema dos 

sistemas”, que é a cultura, foi desenvolvida pelos formalistas russos e retrabalhada, 

principalmente, no conceito de polissistema desenvolvido pelo teórico israelense Itamar Even-

Zohar (1990). Assim, o sistema literário e os outros sistemas pertencentes ao sistema social 

estão abertos uns para os outros: eles influenciam uns aos outros (Lefevere 1992:14).  

Para Lefevere (1992), o sistema literário, de que a tradução faz parte, é controlado por 

fatores internos e externos a esse sistema. Dentro desse sistema multiforme e complexo estão os 

críticos, escritores, professores, tradutores, enfim, todos os que controlam a reescritura17 da 

literatura em uma determinada época e em uma cultura. Eles podem, por exemplo, impedir a 

publicação de uma obra que não esteja de acordo com a poética e com a ideologia determinadas 

por uma cultura, em um momento preciso (Lefevere 1992). No caso do nosso trabalho, os 

agentes implicados no processo de tradução de uma peça de teatro são os produtores e diretores 

da peça, os atores, os críticos, os artistas e os tradutores. Esses agentes, no entanto, são 

controlados pelos fatores externos ao sistema, que é o que nos interessa para compreender o 

funcionamento da censura externa. Lefevere utiliza o conceito de patronagem fazendo 

referência a esse poder (pessoas, instituições, dirigentes) que opera fora do sistema literário e 

que “auxilia ou impede a leitura, a escrita ou a reescritura da literatura” (Lefevere 1992:15). 

Esses agentes tentam regular as relações entre o sistema literário e os outros sistemas.   

                                                
17 Utilizamos “reescritura” em nosso trabalho, fazendo referência ao termo descrito por Bassnett e Lefevere: 
“Translation is, of course, a rewriting of an original text. All rewritings, whatever their intention, reflect a certain 
ideology and a poetics and as such manipulate literature to function in a given society in a given way. Rewriting is 
manipulation, undertaken in the service of power, and in its positive aspect it can help in the evolution of a literature 
and a society. Rewritings can introduce new concepts, new genres, new devices and the history of translation is the 
history also of literary innovation, of the shaping of culture” (Bassnett e Lefevere 1990:ix). 
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De acordo com Lefevere (1992), em relação ao controle externo, há três elementos a 

considerar: a ideologia, a economia e o prestígio ou status. O fator ideológico não é limitado à 

esfera política e se refere às convenções e crenças que determinam nossas ações. O econômico 

é relacionado com as negociações entre o mecenas e os agentes para que esses ganhem a vida 

financeiramente. Por fim, o status envolve a aceitação dos agentes em determinados grupos de 

destaque. O componente ideológico é o fator principal da patronagem, segundo o teórico 

(Lefevere 1992).  

O sistema literário pode ser controlado por dois tipos de patronagem: diferenciado e 

indiferenciado. No modelo diferenciado, os elementos considerados no parágrafo anterior são 

independentes uns dos outros. Assim, por exemplo, o sucesso econômico pode não estar 

relacionado ao fator ideológico nem levar a uma posição de destaque (fator status) (Lefevere 

1992:17). Uma ditadura é um sistema de patronagem indiferenciado, visto que os três fatores se 

concentram nas mãos de uma pessoa (um monarca, por exemplo) ou de um estado autoritário, 

que em qualquer dos casos é considerado o “mecenas” (Lefevere 1992). Nesse caso, a prioridade 

de quem está no poder é a preservação da estabilidade do sistema social, esperando-se que a 

produção literária contribua para esse fim:  

“In systems with undifferentiated patronage, the patron’s efforts will primarily be directed at 
preserving the stability of social system as a whole, and the literary production that is accepted 
and actively promoted within that social system will have to further than aim or, at the very least, 
not actively oppose the authoritative myths of a given cultural formation which those in power 
want to control because their power is based on them” (Lefevere 1992:17).  

 

Segundo Pegenaute, o sistema de patronagem indiferenciado tenta manter seu poder através da 

preservação da identidade intra-sistêmica, controlando a produção e importação de elementos 

dissidentes ou, pelo menos, reinterpretando-os em termos das normas dominantes do sistema 

(Pegenaute 1994:86).  
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Os estudos sobre a relação entre teatro e patronagem são abundantes. O teatro sempre 

foi uma fonte de preocupação dos dirigentes, visto seu grande poder de manipular discursos 

políticos e ideologias e de influenciar um grande público ao mesmo tempo (Westfall 2002). No 

livro Shakespeare and Theatrical Patronage in Early Modern England (2002), Westfall dedica 

um capítulo inteiro à descrição de várias teorias sobre patronagem e teatro que foram 

desenvolvidas nas últimas décadas, na tentativa de compreender essa complexa relação. Entre 

os autores citados por Westfall (2002), encontramos antropólogos, historiadores, economistas, 

sociólogos, políticos e pesquisadores da área da arte, o que mostra o interesse multidisciplinar 

pelo assunto.  

 

2.1.2 Conceitos-chave 
 
Discutiremos, a seguir, os conceitos de censura, autocensura, moral, bons costumes, 

estratégias e procedimentos de tradução, passando por definições e ideias propostas pela 

tradutologia e por outras disciplinas. 

2.1.2.1 Censura e autocensura  
 

A censura e a autocensura despertaram, e continuam despertando, o interesse de várias 

disciplinas. O caráter multiforme e subjetivo da censura tem impulsionado uma vasta discussão 

ao longo dos tempos, estando, no entanto, longe de ser exaustiva. Neste item, exploramos esses 

conceitos de acordo com a visão de vários autores, de diferentes disciplinas. Esse mapeamento 

nos permitiu identificar, com maior clareza, o que é a censura, e consequentemente a 

autocensura, que tipos de censura podem ser aplicados, quando e como ela é aplicada (seu 
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funcionamento). Essa discussão é essencial para aprofundar o conhecimento sobre o fenômeno 

da “censura” em si. Além disso, nos ajuda a compreender as escolhas e o comportamento dos 

tradutores frente a sua aplicação.  

Destacamos que o primeiro desafio para quem se interessa pelo assunto é definir e 

caracterizar um fenômeno altamente subjetivo como a censura. Essa dificuldade é fruto, 

principalmente, da ação opaca da censura, ao longo dos séculos, e da abrangência de suas 

consequências para os censurados e para a sociedade em geral. Uma definição objetiva do termo, 

assim, tem se tornado cada vez menos consensual, uma vez que a censura pode assumir formas 

diferentes e variar intensamente de sociedade para sociedade e de momentos históricos para 

momentos históricos (O’Leary 2016).  

Martin (2006) propõe definições de censura de acordo com cinco círculos significativos. 

O primeiro, a censura jurídica e eclesiástica, nos remete à ação dos magistrados da Roma antiga 

e da Igreja: “la censure est un ensemble de règles, de règlements, de disciplines, de mesures 

contraignantes qui permettent d’empêcher la parole ou la pensée hétérodoxes, déviantes, e 

d’assurer le monopole de la “ligne droite” (Martin 2006:336). O segundo círculo diz respeito à 

abordagem histórica e política: “la censure est l’ensemble des contraintes institutionnelles qui 

pèsent sur la capacité ou la liberté d’expression” (Martin 2006:338). Essa definição está 

estritamente ligada à noção de liberdade de expressão ao longo dos tempos. O terceiro ciclo toca 

as abordagens linguística e sociológica. A censura aqui é vista como um “acte de parole”, uma 

ferramenta poderosa para forjar discursos de diversos tipos. O autor retoma a definição de 

Bourdieu como sendo representativa desse ciclo: 

 “la censure n’est plus qu’une métaphore qui ne doit pas tromper: c’est la structure même du 
champ qui régit l’expression en régissant à la fois l’accès à l’expression et la forme de 
l’expression, et non quelque instance juridique spécialement aménagée afin de désigner et de 
réprimer la transgression d’une sorte de code linguistique” (Bourdieu 1982:344). 
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O quarto círculo refere-se às abordagens literária e psicanalítica. Nessa parte, o autor vai ao 

encontro da concepção de Freud que considera a censura como um filtro que mantém um 

equilíbrio entre o consciente e o inconsciente (aprofundaremos essa discussão mais adiante). 

Por fim, o quinto ciclo diz respeito à abordagem antropológica e filosófica. Nele, Martin trata 

da relação entre a autocensura e a censura externa, ou social: “la censure est ce mécanisme qui 

règle l’opposition entre l’individu et la communauté en rappelant au premier les exigences de la 

seconde” (Martin 2006:342).   

Muitos autores que estudaram tradução e censura propuseram definições do termo. 

Citamos, em particular, a definição sugerida por Merkle (2002): 

“Censorship refers broadly to the suppression of information in the form of self-censorship, 
boycotting or official state censorship before the utterance occurs (preventive or prior censorship) 
or to punishment for having disseminated a message (post-censorship, negative or repressive 
censorship) ” (2002:9).  

 
A autora ressalta nessa definição elementos que estão sempre presentes quando pensamos no 

conceito: os tipos de censura; sua aplicação, ou seja, se ela ocorre antes (prévia) ou depois 

(posterior) da informação ser divulgada; suas consequências, ou seja, uma punição, caso a 

mensagem indesejada seja divulgada. Além desses elementos propostos por Merkle (2002), 

também consideramos, neste estudo, a censura como o corolário de um contexto histórico 

determinado, de uma influência externa ao tradutor, que chega até ele sob forma de coerção 

ideológica e política. Ela é, portanto, uma ferramenta utilizada por governos autoritários para 

impor um projeto ideológico ou social e manter o poder dominante.  

Quanto à autocensura, Wecksteen (2011) propõe a seguinte definição: “le fait du 

traducteur lui-même, qui s’impose, consciemment ou non, de gommer les connotations 

présentes dans la traduction et qu’il juge indésirables, pour différents motifs” (2011:62). Em 

nosso estudo, utilizamos a autocensura como uma estratégia do tradutor para evitar a censura 
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externa e, assim, alcançar o objetivo de que a peça traduzida seja representada, enfim, que ela 

chegue ao público-alvo. Dessa forma, é essencial que ela seja uma ação consciente e voluntária 

do tradutor e que dependa de procedimentos específicos para ser realizada.  

Quanto aos tipos de censura, há um consenso maior entre os autores, se compararmos a 

definição do termo, como relatado acima. De um modo geral, podemos citar três tipos de 

censura: a institucional, a estrutural e a autocensura. A censura institucional é imposta pelo 

Estado e por instituições de poder no geral. De acordo com Morais, “a censura institucional é a 

mais visível e é possível traçar o seu percurso, com mais ou menos dificuldade, e a sua influência 

sobre um determinado objeto de arte: seja um livro, uma peça de teatro, etc.” (Morais 2014:7). 

A censura estrutural ou invisível, como proposta por Bourdieu (1982/2001), é uma censura 

baseada nas regras e nos discursos vigentes, criados pela própria sociedade. Abordaremos esse 

ponto com mais detalhe nos próximos tópicos. Com respeito à autocensura, segundo Morais 

(2014), ela surge como consequência de uma censura externa, institucional ou estrutural. No 

caso de uma ditadura, a autocensura seria uma consequência da censura institucional, 

principalmente. A censura estrutural também está presente e pode variar de intensidade de 

acordo com a reação da sociedade frente aos ditames do governo.  

  De um modo particular, várias disciplinas falam de censura política, moral, religiosa, 

econômica e social. Utilizamos esses conceitos e características, como definidos abaixo, em 

nossas análises (capítulos 3 e 4) para classificar os cortes (palavras e trechos eliminados) 

exigidos pelo censor, assim como os realizados pelo tradutor. A censura política estaria 

direcionada a tudo que vai contra à ideologia do governo ditatorial. A religiosa suprime/modifica 

tudo o que faz referências negativas à igreja ou a seus membros. A moral age sobre expressões 

e palavras que atentam contra os “bons costumes” e à família, como palavras de baixo calão, 
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temas relacionados ao sexo e ao erotismo. A econômica observaria o êxito de público da peça 

no país de origem (Rabadán 2000). Assim, alguns diretores das peças, por exemplo, 

argumentavam com o censor que a peça original era um grande sucesso fora do país e que esse 

fator deveria ser considerado para sua liberação. Por fim, a social estaria relacionada a conflitos 

sociais como o racismo, a homofobia, misoginia, entre outros (Gomes e Casadei 2010).  

Passamos a seguir à discussão sobre o fenômeno da censura, com o intuito de entender 

como ela funciona, ou seja, como ela se manifesta em nível individual e social e como ela é 

mantida e reforçada por ações de um “poder” dominante. De acordo com Martin (2006), apenas 

um estudo aprofundado da história das censuras18 ao longo dos tempos pode iluminar a 

compreensão sobre o fenômeno. Ele destaca:   

“une histoire des censures permettra de comprendre les régimes différentiels du contrôle selon 
les formes d’expression, et les changements de portage d’un média à un autre en fonction de leurs 
rapports de force réels ou supposés par les divers pouvoirs; elle montrera aussi que les objets sur, 
et les motifs pour lesquels s’exerce la censure diffèrent selon les cas: ici censure politique, là 
censure morale, ailleurs censure religieuse, les unes et les autres s’échangeant volontiers leurs 
masques”. (Martin 2006: 343) 

 

A complexidade em estudar o funcionamento da censura ao longo dos séculos trouxe 

reflexões que tocam diferentes ângulos de sua existência e de sua manutenção. Podemos dividir 

essas reflexões em pelo menos dois grandes blocos: 1) autores que descrevem a censura como 

um “mal necessário” e 2) autores que a descrevem como sendo um atentado à democracia e uma 

violação ao direito de liberdade de expressão. Apresentamos abaixo visões, convergentes e 

divergentes, que consideramos importantes para nosso estudo.  

                                                
18 O plural aqui ressalta o caráter multiforme da censura.  
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Na psicologia, o pensamento sobre uma censura “necessária” foi desenvolvido por 

Sigmund Freud, considerado o “pai” do conceito de censura, na disciplina. Em seu livro O mal-

estar na civilização19 (2011), Freud fala da existência de uma censura necessária, que estimula 

a produção de conhecimento e de novos comportamentos. Segundo Freud (2011), a repressão é 

essencial para a formação da subjetividade, pois os comportamentos de repressão e a formação 

da consciência são simultâneos. A teoria desenvolvida por Freud, que envolve a discussão em 

torno da censura, foi pensada primeiramente no âmbito do indivíduo. A partir da compreensão 

de como o indivíduo funciona, pode-se entender de forma mais clara certos comportamentos e 

padrões sociais.  

Freud desenvolve duas teorias, ou tópicas, principais sobre o aparelho psíquico. Na 

primeira tópica, ele descreve o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. No consciente 

estariam conteúdos que podemos perceber e acessar facilmente. No pré-consciente, conteúdos 

que são acessíveis a partir de alguns procedimentos, como a superação da censura. No 

inconsciente estariam todos os conteúdos que foram reprimidos pelo indivíduo a fim de não lhe 

causarem angústia ou sofrimento. Na segunda tópica, o autor descreve três estruturas psíquicas 

que estão constantemente em relação com o pré-consciente, com o consciente e com o 

inconsciente: o id, o ego e o superego. A censura seria uma função do ego, que por sua vez 

equilibra as ações entre o superego, que representa os valores morais do indivíduo, e o id, que 

rege os comportamentos instintivos. A censura funcionaria como uma peneira, uma instância 

crítica, “localizada” entre o consciente e o inconsciente e impediria que conteúdos indesejáveis 

venham à tona. Assim, ela tenta silenciar o inconsciente e impedir o sujeito de se expressar 

                                                
19 Título original alemão: Das Unbehagen in der Kultur (1930) 
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plenamente, uma vez que não tem total acesso aos seus sentimentos e pensamentos. Por um 

lado, portanto, ela tem uma função castradora (repressora) e, por outro, uma função de 

autopreservação do indivíduo ou da sociedade, um mecanismo inerente ao ser humano (Freud 

2011).  

 Em seu livro A interpretação dos sonhos20 (1900/2016), Freud faz uma comparação entre 

a censura que ocorre nos processos psíquicos durante os sonhos e a censura sofrida por escritores 

no processo de escrita e em relação à sociedade e às autoridades que os reprimem. Os sonhos 

seriam uma forma de expressão de alguns desejos reprimidos anteriormente pelo indivíduo. O 

inconsciente libera esses conteúdos através dos sonhos, mas de forma distorcida, como 

consequência da censura moral imposta pelo consciente. O consciente e o inconsciente estariam, 

assim, numa eterna negociação para manter a censura, no caso do consciente, e para driblá-la, 

no caso do inconsciente. Dessa negociação, surgem estratégias ativadas pelo inconsciente, como 

é o caso dos sonhos, para que o indivíduo tenha acesso a certos conteúdos que a princípio foram 

censurados. A dificuldade surge, destarte, na compreensão desses conteúdos, pois normalmente 

eles chegariam à consciência distorcidos, um processo que foi necessário para burlar a censura. 

A partir dessa teoria, Freud faz uma analogia com o trabalho dos escritores, que podemos, em 

nosso caso, estender para os tradutores: 

“Dificuldade semelhante enfrenta o autor político que tem verdades desagradáveis a dizer aos que 
estão no poder. Se as apresentar sem disfarces, as autoridades reprimirão suas palavras — depois 
de proferidas, no caso de um pronunciamento oral, mas de antemão, caso ele pretenda fazê-lo 
num texto impresso. O escritor tem de estar precavido contra a censura e, por causa dela, precisa 
atenuar e distorcer a expressão de sua opinião. Conforme o rigor e a sensibilidade da censura, ele 
se vê compelido a simplesmente abster-se de certas formas de ataque ou a falar por meio de 
alusões em vez de referências diretas, ou tem que ocultar seu pronunciamento objetável sob algum 
disfarce aparentemente inocente: por exemplo, pode descrever uma contenda entre dois 
mandarins do Império do Meio [na China], quando as pessoas que de fato tem em mente são 
autoridades de seu próprio país. Quanto mais rigorosa a censura, mais amplo será o disfarce e 

                                                
20 Título original alemão: Die Traumdeutung (1900) 
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mais engenhoso também será o meio empregado para pôr o leitor no rastro do verdadeiro sentido” 
(Freud 2016:135). 

 

Falar de censura em nível individual, como nos propõe a psicologia, nos leva 

necessariamente à discussão sobre a autocensura. Como assegura Valabrega: “d'une façon ou 

d'une autre, toute censure renvoie à l'autocensure, ou y conduit” (Valabrega 1967: 120). Na 

citação acima, Freud descreve, na verdade, um processo de autocensura, em que o escritor está 

sob o crivo de um poder repressor e limita sua escrita em função das imposições externas. Essa 

autocensura também é compreendida por Freud como necessária, na medida em que o escritor 

se preserva de sofrer danos morais ou econômicos em consequência de suas escolhas (Freud 

1900/2016). De fato, a autocensura é, muitas vezes, descrita na literatura como um mecanismo 

de autopreservação ou como uma forma de buscar reconhecimento de um setor dominante da 

sociedade (Richards 2002; Volokh 2000; Maksudyan 2009). Das cinco motivações descritas por 

Bar-Tal (2017) que um indivíduo teria para se autocensurar, três estão relacionadas a uma 

autopreservação: “motivation to protect the ingroup, personal motivation to avoid external 

negative sanctions and gain positive rewards, motivation to protect self-image, motivation to 

protect a belief, and motivation to protect a third party” (Bar-Tal 2017:46). Como a censura, a 

autocensura também é vista como um fenômeno bi-face, ao mesmo tempo em que prejudica a 

sociedade, ela também é útil para manter o bem-estar da população. Bar-Tal (2017) destaca: 

“self-censorship often leads to public ignorance, impoverishes the public debate, harms 
transparency, leads to moral deterioration, impairs decisions, blocks change and reproduction of 
norms, ideas, and beliefs that may even be detrimental to a society. But it also has positive 
functions as it enables retention of positive self-collective image, positive social identity, and in 
some cases, even strengthens solidarity and cohesiveness of the group. Moreover, it is recognized 
that in some cases self-censorship is required for maintaining security, preserving the well-being 
of a society, and safeguarding the privacy of society members” (Bar-Tal 2017:59). 
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Discutimos acima a censura e a autocensura em nível individual. Na visão de Freud 

(1900/2016), o indivíduo estaria constantemente negociando entre a vontade de expressar seus 

desejos e pensamentos mais profundos e a proibição de fazê-lo. Esse comportamento, no 

entanto, é frequentemente analisado de acordo com a relação do indivíduo com o meio em que 

está inserido. Essa proibição citada por Freud é interiorizada ao longo de um processo de 

socialização, em que a adaptação às regras criadas e mantidas pela sociedade é uma condição 

sine qua non para circular por ela. Nodari destaca que “a autocensura não existe per se e desde 

sempre como uma instância ou função psíquica; antes, ela é resultado de um processo de 

socialização que implica a interiorização de uma censura externa” (2012:208). Por isso, a 

importância de se entender a autocensura em relação com o social.  

Bourdieu (2014) fala de uma censura que nos circula, que é constantemente alimentada 

pela sociedade, e que, muitas vezes, é mais poderosa e perigosa do que uma censura repressiva, 

pois é inconsciente: “[...] não é porque a censura é invisível que ela não existe; é talvez ainda 

mais forte do que quando exercida pelos policiais. A violência simbólica é perfeita: é uma 

violência que se exerce graças à inconsciência perfeita daqueles sobre quem ela se exerce, 

portanto com sua cumplicidade” (Bourdieu 2014:273). Essa censura é o que o autor denomina 

de “censura estrutural”: 

“essa espécie de olho universal constituído por todos os agentes sociais, atribuindo a uma ação o 
julgamento implicado no reconhecimento dos valores mais universais em que o grupo se 
reconhece. Essa espécie de terror que as aparições públicas suscitam, na televisão por exemplo, 
está ligada à confrontação, não com um outro universal, mas com uma espécie de alter ego 
universal que seria um tipo de superego generalizado, de alter ego universal constituído pelo 
conjunto das pessoas que reconhecem os mesmos valores universais [...] (Bourdieu 2014:117) 

 

A censura estrutural determina, por exemplo, como os agentes sociais vão se expressar de acordo 

com a posição social que eles ocupam e a linguagem permitida nesse lugar. Nesse caso, não 
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seria apenas a estrutura da língua que restringe a fala, mas também, e principalmente, as relações 

sociais que dão poder, autoridade, legitimidade à essa fala (Martin 2006:340).  

Essa censura “invisível” desencadeia automaticamente, e muitas vezes 

inconscientemente, um processo de autocensura. Segundo Tymoczko: “In my experience self-

censorship is more pervasive and ultimately more responsible for limitations in translation than 

official censorship itself.” (Tymoczko 2010:256). Em concordância com Tymoczko, Brochier 

destaca: “la censure engendre l'autocensure, qui est la forme la plus paralysante et la plus 

dangereuse parce que la plus sournoise et la moins décelable de la stérilité” (Brochier 1967:70). 

No caso, não há obstáculos formais, como a censura externa, que impeçam certos tipos de 

comportamentos, mas o indivíduo se limita a agir (Bar-Tal 2017). De acordo com Bourdieu 

(1982), a censura não oficial, “invisível” pode causar mais danos ao indivíduo do que a censura 

externa oficial, no sentido de que os limites que ele não pode ultrapassar e as punições que ele 

poderia sofrer não são bem definidos. A longo prazo, essa expectativa constante gera ansiedade 

e frustação. Por fim, o medo de uma punição que ele não conhece e em um momento em que 

ele não espera leva a um processo de autocensura.  

A visão de censura e autocensura necessárias levou a uma discussão moderna sobre a 

censura que não se desenvolve mais em torno da polarização “ideias conservadoras x ideais 

liberais” (O’Leary 2016). Essa abrangência permitiu compreender que a censura é mais do que 

uma ferramenta de repressão; ela é também um processo constitutivo, que pode, em 

determinados contextos, impulsionar movimentos de resistência e a criação de novos discursos 

e de novas identidades. O’Leary destaca que a introdução ou a intensificação da censura é 

frequentemente ligada a momentos de transformação social significante e à criação e proteção 

de uma nova identidade nacional (2016:7).  
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A ideia de que a censura é um processo constitutivo, pois estimula a produção de 

conhecimento, foi explorada por Foucault. O filósofo (1975,1976), em seu estudo sobre 

disciplina e punição e sobre a circulação de um discurso sobre a sexualidade, demonstrou que a 

repressão na Época Vitoriana, na Inglaterra, não bloqueou a produção de discursos proibidos; 

ao contrário, ela estimulou sua proliferação regular e polimorfa (Foucault 1976). Ele afirma que 

“mesmo em condições de repressão, o conhecimento pode ser produzido, uma vez que a censura 

depende da forma em que a interação de obstáculos e sinais organiza os modos de representação 

do conhecimento produzido pelos textos censurados” (Foucault 1975:177). Na Tradutologia, 

autores como Billiani (2007) e Freshwater (2004) compartilham da visão de Foucault. Billiani, 

por exemplo, demonstrou em seu estudo sobre traduções censuradas na ditadura de Mussolini 

que a tradução teve claramente um papel importante na difusão de textos censurados, pois como 

podiam ser facilmente manipulados, foram muito mais difundidos que as produções nacionais 

(Billiani 2007). Assim, em consequência, a produção cultural aumentou enormemente, graças 

às traduções realizadas. Segundo a autora, a censura não é exclusivamente uma forma opressiva, 

mas uma forma pela qual mais discursos podem ser produzidos, independentemente do fato de 

serem dominantes ou subalternos (Billiani 2007:14).  

Outros autores consideram a censura e a autocensura como entraves para uma evolução 

social moderna. Creem que são preceitos que não se encaixam em uma democracia em que a 

liberdade de expressão deveria ser um de seus pilares. As razões também vêm da intolerância 

moderna de lidar com um conceito que se tornou redundante, fruto de ações redundantes. A 

censura é uma ferida social aberta que nos remete constantemente a valores morais e religiosos 

ultrapassados e repressivos, um gancho histórico de que não temos orgulho. Como já 
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mencionado anteriormente, ela é vaga, confusa, dúbia e arbitrária. Brochier fala, por exemplo, 

sobre a falta de critério da censura, comportamento que é tão criticado por diversos autores:  

“Autre reproche, le manque de critère. A y regarder de plus près, il semble bien qu'il s'agisse là 
d'une impossibilité fondamentale de la censure, d'une part du fait de sa relativité historique, 
d'autre part du fait de ce qu'elle se définit par son activité et ses victimes ; la censure n'a 
finalement, et ne peut sans doute avoir pour critère que de censurer le censurable, le censurable 
étant défini par ce qui est objet de la censure. Il n'y a pas de définition positive des bonnes mœurs: 
sont bonnes celles qui ne sont pas mauvaises, sont mauvaises celles qui sont contraires aux 
bonnes. De même pour la moralité publique. Cependant cette infirmité est ressentie comme un 
vice par ceux-là même qui accepteraient une censure”. (Brochier 1967:71) 

 

 Assim como a psicologia, a sociologia, a filosofia e outras disciplinas, a tradutologia 

tem percorrido um denso caminho para compreender a censura como fenômeno. O interesse dos 

autores variam entre o impacto da censura sobre o mercado de traduções, sobre os agentes de 

tradução e sobre o processo de tradução. Como vimos no capítulo 1, a grande maioria dos 

autores pesquisados se centraram na influência da censura sobre o mercado de traduções. Os 

estudos que buscam compreender o impacto sobre os agentes também são abundantes, mas, 

muitas vezes, inconclusivos. As análises desenvolvidas nesses estudos mostram a autocensura 

como uma reação frequente em face da censura externa. Como temos visto até aqui, mesmo 

após um longo caminho de pesquisas percorrido para se compreender a autocensura, esse 

comportamento ainda é difícil de ser desvendado, principalmente por duas razões. A primeira 

está relacionada com a experiência psicossocial de cada um. Para compreender a fundo por que 

um tradutor se autocensura, seria necessário um estudo de sua bagagem profissional e, muitas 

vezes, emocional. Conhecer, portanto, suas ideologias, crenças, experiências passadas. Sabemos 

que esse estudo, na maioria das vezes, não é concretizável. Além disso, seria necessário 

compreender o que se passa na mente do tradutor durante o processo de tradução. Apesar dos 

diversos estudos dedicados a esse tipo de processo (como é o caso dos TAP - Think Aloud 

Protocols) não temos conhecimento de estudos na área voltados especificamente para o estudo 
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da autocensura. A segunda razão está relacionada com a dificuldade de se separar censura e 

autocensura. A linha entre esses dois fenômenos é tênue e, muitas vezes, é impossível precisar 

onde a censura termina e onde começa a autocensura. Por isso, muitos autores identificam em 

seus estudos que a autocensura esteve presente, mas não a justificam. Segundo Tymoczko: “how 

translators silence themselves seems to me even more critical to investigate than how official 

censorship silences translators, partly because there are so many documented cases of translators 

finding means to foil form and informal forms of censorship” (Tymoczko 2010:255).  

Acreditamos que essa linha entre a censura e a autocensura é mais clara em períodos de 

ditadura, pois os limites da censura externa são expostos pelo governo e, assim, os tradutores (e 

os outros agentes) identificam com mais clareza o que pode ou não ser censurado e quais são as 

punições aplicáveis. Os tradutores aprendem a identificar o padrão da censura a partir do 

discurso dos censores. Assim, sabe-se, por exemplo, que na Ditadura Militar brasileira palavras 

de baixo calão e expressões eróticas eram proibidas se externadas e que a punição seria violenta. 

Já no caso da ditadura do Estado Novo, sabe-se que esse tipo de expressões seriam interditadas 

e que a punição seria econômica. Fromming (2014) observou esse aspecto em seu estudo sobre 

as traduções dos irmãos Grimm, algumas realizadas durante as ditaduras:  

“a censura interna se mostra muito mais evidente e patente nos períodos de opressão. [...] De um 
modo geral, nas seis traduções analisadas, percebe-se que a conduta dos tradutores dos contos 
dos Grimm é de contenção nas escolhas durante períodos de opressão e maior liberdade em 
tempos democráticos” (2014: 314). 
 

Enfim, o estudo sobre tradução e censura, reforça a convicção de que traduzir não é uma 

tarefa simplesmente linguística. De acordo com Garnemark (2012): “comprendre les formes de 

censure appliquées à la traduction est fondamental pour comprendre les mécanismes qui 

régissent un système culturel” (2012:312). O processo de tradução sob censura demonstra que 

o tradutor é um agente consciente e responsável por suas escolhas e que a tradução é uma ação 
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política e ideológica. Assim, se opor à censura, driblá-la ou se conformar a ela são escolhas 

conscientes e devem ser examinadas como tais. Para lidar com a censura e a autocensura, os 

tradutores devem desenvolver o hábito da auto-reflexão sobre como, por que e por quem estão 

traduzindo (Tymoczko 2007).  

 

2.1.2.2 Moral e bons costumes  
 

Censura e moral são dois conceitos inseparáveis. Os censores constantemente se referem 

à “moral e bons costumes” para justificarem a censura. Como a censura, esse conceito viajou 

através do tempo, tendo sido frequentemente objeto de estudo de várias disciplinas. De acordo 

com Dupréel: “on trouve des traces de spéculation sur la morale chez tous les peuples qui ont 

laissé des documents littéraires développés; et c'est le contraire qui serait étonnant, car il n'y a 

pas de sujet de réflexion à la fois plus universel et plus constamment actuel que les choses de la 

conduite” (Dupréel 1967:4). Sobre a etimologia da palavra, Lagarrigue Jacques destaca:   

“Morale vient du latin mos, mores et de moralis, traduction par Cicéron du grec ethos, dans les 
premières lignes de son De Fato: Parce qu'elle a trait aux mœurs, en grec ethos; nous, pour 
désigner cette partie de la philosophie, nous disons couramment "philosophie" des mœurs, mais 
c'est le cas d'enrichir notre langue et de l'appeler morale” (Jacques 1997:122).  
 

Ética e moral, portanto, têm a mesma origem e se referem às regras de conduta de um indivíduo 

ou de um grupo social (Jacques 1997).  

A discussão sobre a moral gravita em torno da perene dualidade “bem e mal”. Na 

antiguidade, o conceito era frequentemente associado à imagem de um sábio, alguém que 

conhece a verdade e que age de acordo com ela, aquele que tem conhecimentos e que age de 

forma “adequada”: “Le sage fait le bien et il est heureux parce qu'il sait la vérité sur toutes 

choses” (Dupréel 1967:13). Segundo essa doutrina moral, conhecida como Eudemonismo, o 
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objetivo de todos os homens é ser feliz, mas para ser feliz e agir bem é preciso conhecer a 

verdade que não é alcançável aos ignorantes. Ser feliz, para esses pensadores da antiguidade, é 

encontrar o prazer nas coisas. A sabedoria, nesse caso, consiste em distinguir o que dá prazer 

do que causa dor:  

“sa connaissance de la nature des choses lui (le sage) a appris que certains plaisirs entraînent 
après eux de la souffrance et que certaines peines ou privations sont la condition d'un agrément. 
Dès lors sa sagesse consistera dans un discernement des modes de conduite recommandables” 
(Dupréel 1967:16).  

 

Assim, segundo essa concepção antiga, todas as ações que levam o indivíduo a alcançar a 

felicidade são consideradas morais. Isso implica que alcançar a felicidade está diretamente 

ligado a agir bem, de acordo com a verdade, e ser infeliz é agir mal, com comportamentos que 

causam dor.  

O conceito moderno de moral não abandonou esses preceitos básicos: “bem e mal”, “boa 

conduta” e “bons valores”. Ele passou, no entanto, a relevar de um caráter mais social, se 

compararmos com a visão dos eudemonistas, como observamos na definição encontrada no 

dicionário Petit Robert: “Morale - Qui concerne les mœurs, les habitudes et surtout les règles de 

conduite admises et pratiqués dans une société” (Dictionnaire Le Petit Robert 2012). A moral, 

desse modo, é considerada um valor intrinsicamente relacionado à tradição cultural. Assim, as 

ações ligadas à ela são carregadas de subjetividade, pois a boa conduta depende de condutas 

aceitáveis por “todos” de uma sociedade particular. É nesse sentido que a moral se caracteriza 

essencialmente por um senso de responsabilidade individual e coletivo (Lévinas 1961, em 
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Encyclopédie Larousse21). Gérard (1896) ressalta essa responsabilidade em sua definição de 

moral: 

“l'homme se conduit, c'est-à-dire il n'agit pas au hasard, comme une force aveugle; il sait ce qu'il 
fait et pourquoi il le fait : il ne fait que ce qu'il veut, il se dirige lui-même. Mais cette direction 
n'est pas indifférente, et d'égale valeur dans quelque sens qu'elle s'exerce : toute direction suppose 
un but vers lequel elle tend, et c'est pourquoi nous la jugeons tantôt bonne, lorsqu'elle se rapproche 
de ce but, tantôt mauvaise, lorsqu'elle s'en éloigne” (Gérard 1896:5). 

 

A responsabilidade como um elemento constitutivo da moral também foi estudada pelos 

psicólogos Jean Piaget e Lawrence Kohlberg. Para Piaget: “toute morale consiste en un système 

de règles et l’essence de toute moralité est à chercher dans le respect que l’individu acquiert 

pour ces règles” (Piaget 1978:1). Kohlberg (1964) descreve três níveis de desenvolvimento do 

julgamento moral. No primeiro, o da moralidade pré-convencional, de 2-3 a 7-8 anos, a criança 

ainda não tem consciência das regras e convenções sociais; ela é capaz de julgar apenas se uma 

ação é boa ou ruim e se ela será punida ou recompensada por essas ações. No segundo nível, o 

da moralidade convencional, de 7-8 a 15 anos, a criança reconhece as regras sociais e deseja ser 

aceita pelo seu grupo social. É nesse estágio, portanto, que o respeito pelas regras sociais começa 

a ser construído pela criança e é constantemente reforçado através das relações de cooperação à 

sua volta. Finalmente, no terceiro nível, o da moralidade pós-convencional, alguns adultos (entre 

20 a 25%) desobedecem regras que não são compatíveis com seus próprios princípios; para eles, 

as regras sociais não são absolutas e podem ser modificadas. Esse senso moral, portanto, não é 

imposto ao indivíduo e sim construído a partir das relações de cooperação à sua volta: “tanto 

para Kohlberg (1992) como para Piaget (1932/1978), a maneira mais eficaz de tornar os homens 

                                                
21 https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/morale/71434 
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mais morais ainda está em deixá-los perceber o quão recompensador é o ato de ser moral pelo 

simples fato de ser moral” (Shimizu 2004:10).  

Quanto ao bom costume, ele é um elemento que caminha lado a lado com a moral. Em 

seu livro Menschliches, Allzumenschliches22 (1878/2005), Nietzsche discute essa relação 

estreita23 entre moral e costume: 

“Ser moral, morigerado, ético significa prestar obediência a uma lei ou tradição há muito 
estabelecida. Se alguém se sujeita a ela com dificuldade ou com prazer é indiferente, bastando 
que o faça. "Bom" é chamado aquele que, após longa hereditariedade e quase por natureza, prática 
facilmente e de bom grado o que é moral, conforme seja (por exemplo, exerce a vingança quando 
exercê-la faz parte do bom costume, como entre os antigos gregos). [...] Mau é ser "não moral" 
(imoral), praticar o mau costume, ofender a tradição, seja ela racional ou estúpida; [...] "Egoísta" 
e "altruísta" não é a oposição fundamental que levou os homens à diferenciação entre moral e 
imoral, bom e mau, mas sim estar ligado a uma tradição, uma lei, ou desligar-se dela. [...] cada 
hábito supersticioso, surgido a partir de um acaso erroneamente interpretado, determina uma 
tradição que é moral seguir; afastar-se dela é perigoso, ainda mais nocivo para a comunidade que 
para o indivíduo” (Nietzsche 2005:42).  
 

Frequentemente, “bom costume” é citado explicitamente nas leis, ao lado da moral, para lembrar 

ao cidadão que ele deve sempre manter o hábito de agir conforme essas leis e, 

consequentemente, conforme a moral. Em todas as leis de censura vigentes no Brasil durante as 

ditaduras esses dois elementos estiveram presentes, como mostra, por exemplo o Decreto-Lei 

1.077, de 26 de janeiro de 1970:  

“O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 55, inciso I 
da Constituição e  
CONSIDERANDO que a Constituição da República, no artigo 153, § 8º dispõe que não serão 
toleradas as publicações e exteriorizações contrárias à moral e aos costumes; 
CONSIDERANDO, todavia, que algumas revistas fazem publicações obscenas e canais de 
televisão executam programas contrários à moral e aos bons costumes; 
CONSIDERANDO que se tem generalizado a divulgação de livros que ofendem frontalmente à 
moral comum; 
DECRETA:  
Art. 1º Não serão toleradas as publicações e exteriorizações contrárias à moral e aos bons 
costumes quaisquer que sejam os meios de comunicação. […] 

                                                
22 Traduzido em português “Humano, demasiado humano. Um livro para espíritos livres”. 
23 A estreita ligação entre moral e costume fica clara nas notas de Paulo César de Souza, tradutor do livro para o 
português: "costumes e moral. — Ser moral, morigerado, ético": no original: Sitte und sittlich. — Moralisch, 
sittlich, ethisch sein. No léxico alemão é evidente a relação entre ética ou moral e "costume" (ethos, em grego; mos, 
em latim); e, ao lado do termo germânico Sitte ("costume, moral") e seu adjetivo, sittlich, usa-se também Ethik e 
Moral e os adjetivos ethisch e moralisch, tomados do grego e do latim, como em português. 
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Art. 3º Verificada a existência de matéria ofensiva à moral e aos bons costumes, o Ministro da 
Justiça proibirá a divulgação da publicação e determinará a busca e a apreensão de todos os seus 
exemplares” (Decreto-Lei 1.077, de 26 de janeiro de 1970, nosso destaque).  

 
Agir bem ou agir mal leva, inevitavelmente, a ações de recompensa ou punição. Para 

Nietzsche, “A moralidade é antecedida pela coerção, e ela mesma é ainda por algum tempo 

coerção, à qual a pessoa se acomoda para evitar o desprazer. Depois ela se torna costume, mais 

tarde obediência livre e, finalmente, quase instinto” (Nietzsche 2005:49). É assim que a censura 

volta ao nosso campo de discussão. A moral é a força da censura. Ela é ao mesmo tempo a lei e 

a justificativa para punir. É esse elemento que sustenta a arbitrariedade e subjetividade da 

censura. O que “fere a moral” não é nunca descrito claramente e previamente a uma punição. 

Admite-se como regra que o cidadão deveria saber antes de agir o que pode levá-lo a ser punido. 

Assim, essa é a justificativa preferida dos censores. Numa ditadura, a escolha do que é “moral” 

ou não fica nas mãos dos censores, que se consideram os guardiães das regras da boa conduta 

social. Ademais, eles se responsabilizam pelos tipos de punição ligadas a comportamentos não 

aceitáveis.  

 

2.1.3 Estratégias e procedimentos de tradução  
 

O conceito de estratégia nos remete à Grécia antiga e aos magistrados de Atenas (os 

“stratêgos” em grego). Eles eram eleitos anualmente, em número de 10, e eram responsáveis 

pelos exércitos e pelas operações de guerra, no geral. Uma das características essenciais dos 

grandes estrategistas da história, como Péricles, Sun Tzu, Sun Bin, Júlio César, Alexandre III 

(“Alexander  the  Great”), Napoleão, Lautaro, entre outros, é a capacidade de definir um objetivo 



 

 76 

preciso e, em seguida, tomar decisões e agir conforme esse objetivo (Garrido 2016). Sobre esse 

aspecto, Sun Tzu relata, em “A Arte da Guerra24”, 

“Éviter jusqu’à la plus petite faute veut dire que, quoique le commandant habile fasse, il s’assure 
la victoire; il conquiert un ennemi qui a déjà subi la défaite; dans les plans jamais un déplacement 
inutile, dans la stratégie jamais un pas de fait en vain. Le commandant habile prend une position 
telle qu’il ne peut subir une défaite; il ne manque aucune circonstance propre à lui garantir la 
maîtrise de son ennemi” (Sun Tzu 2008:19, nosso destaque) 

 

Dois aspectos são, portanto, essenciais quando pensamos em estratégia: um objetivo pré-

determinado e decisões e ações conscientes, focadas na realização da tarefa para alcançar o 

objetivo escolhido. 

O conceito é estudado em diversas áreas como na psicologia, na ciência política, na 

economia, no marketing, etc. Em tradutologia, ressaltamos que não há uma univocidade, nem 

terminológica nem conceitual, entre os autores que se interessaram pelo assunto (Wilss 1983; 

Lörescher 1991; Chesterman, 1997/2016; Hurtado 2001; Molina e Hurtado 2004, entre outros). 

Como destaca Chesterman (2016): “Different kinds of distinction have been made between 

strategies, tactics, plans, methods, rules, processes, procedures and principles, etc.: the result 

has been considerable terminological confusion” (Chesterman 2016:85). Essa constatação se 

deve, principalmente, pela natureza interdisciplinar da tradução, como afirma Echeverri (2004): 

“De plus, dans la mesure où la traductologie devient une discipline toujours plus 

interdisciplinaire, l'univocité conceptuelle reste une tâche bien complexe à accomplir” 

(Echeverri 2004:38). Gambier (2008), por sua parte, explica que essa variação terminológica 

                                                
24 Escrito entre os anos de 403 e 221 a.C., o livro é um clássico da literatura chinesa, sendo considerado um dos 
tratados sobre estratégia militar mais antigos do mundo (Matos et al. 2015 ). 
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está relacionada com os diferentes objetivos dos pesquisadores e com os gêneros e tipos de 

textos estudados.  

Em princípio, como constatado acima, estratégia está relacionada com outros termos 

como, por exemplo, técnica, procedimento, tática, método, plano, operação e shift (Navarro 

2014). Alguns autores, como Wills (1983), Zalbeascoa (2000), Chesterman (2005, 2016), 

Molina e Hurtado (2004) para citar alguns, fizeram a distinção entre esses termos. Para Wills 

(1983):“translation strategie is the general transfer perspective or transfer concept for a 

particular text” (1983:145). Já método seria uma operação mental em que primeiramente se faz 

a análise do texto fonte e em seguida uma síntese ou reprodução do texto meta. E, finalmente,  

técnica como procedimentos que permitem a transferência de segmentos textuais que não se 

limitam ao nível textual (Wills 1983). Para Zalbeascoa (2000), método é mais amplo que 

estratégia, pois refere-se a uma forma de realizar uma tarefa a partir de uma plano pré-

determinado. Já a estratégia seria a forma específica de realizar uma tarefa com o objetivo de 

solucionar um problema ou alcançar um objetivo. A solução, outro conceito discutido pelo 

autor, seria o resultado da estratégia. Por fim, Zalbeascoa (2000) explica que técnica é uma 

medida prescritiva, ou seja, ela deve seguir um método pré-estabelecido (2000:119). Para 

Molina e Hurtado (2004), método se refere “ao modo como um determinado processo de 

tradução é realizado em termos do objetivo do tradutor, ou seja, uma opção global que afeta 

todo o texto25” (Molina e Hurtado 2004:507, nossa tradução). Já estratégias seriam “os 

procedimentos (conscientes ou inconscientes, verbais ou não verbais) utilizados pelo tradutor 

                                                
25 Nossa tradução. Texto original do inglês: “to the way a particular translation process is carried out in terms of 
the translator’s objective, i.e., a global option that affects the whole text” (Molina e Hurtado 2004:507) 
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para resolver problemas que surgem ao realizar o processo de tradução com um objetivo 

específico em mente26” E finalmente técnicas de tradução seriam procedimentos para analisar e 

classificar como funciona a equivalência em tradução (Molina e Hurtado 2004:509).  

Em nosso trabalho, seguiremos a linha proposta no Terminologie de la traduction, um 

compêndio organizado por Delisle, Lee-Jahnke e Cormier (1999), e por Delisle (2014). Segundo 

Delisle (2014), a estratégia de tradução “oriente la démarche globale du traducteur à l’égard 

d’un texte particulier à traduire et se distingue des décisions ponctuelles comme l’application 

des divers procédés de traduction” (2014:683). O tradutor, portanto, teria um projeto global de 

tradução27 que definiria: (1)“para que fazer?”, (2)“o que fazer?”, (3)“como fazer” e (4)“que 

passos seguir”. Assim, ele definiria um objetivo (1), decidiria o que fazer para alcançar esse 

objetivo (2); definiria uma estratégia para realizar essa tarefa (3); e, finalmente, aplicaria 

procedimentos específicos para concretizar a estratégia definida (4). Sob a censura de uma 

ditadura, poderíamos pensar, por exemplo, no seguinte projeto de tradução de peças de teatro: 

(1) objetivo: fazer a peça ser representada (mesmo que não com 100% do conteúdo original); 

(2) o que fazer: evitar a censura; (3) de que forma: se autocensurando; (4) que passos seguir: 

suprimindo palavras e conteúdos e modificando trechos passíveis de serem censurados. 

Seguindo, portanto, a definição de estratégia proposta por Zalbeascoa (2000), “estratégia seria 

                                                
26 Nossa tradução. Texto original do inglês: “the procedures (conscious or unconscious, verbal or nonverbal) used 
by the translator to solve problems that emerge when carrying out the translation process with a particular 
objective in mind”(Molina e Hurtado 2004:509). 
27 Projeto global aqui é similar à “visée du traducteur”, como definido por Delisle: “Démarche générale qu’adopte 
un traducteur lorsqu’il produit un texte et qui se concrétise par l’application d’une stratégie de traduction 
particulière” (Delisle 2014: 694). Nesse sentido, estratégia de tradução para Delisle estaria intrinsecamente ligada 
à “visée du traducteur”: “Stratégie de traduction est la stratégie utilisée de façon cohérente par le traducteur en 
fonction de la visée adoptée pour la traduction d’un texte donné” (2014: 683).  
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a forma específica de realizar uma tarefa com o objetivo de solucionar um problema ou alcançar 

um objetivo”.  

 Assim como as estratégias, os procedimentos de tradução também são fontes de 

divergências terminológicas e conceituais entre os vários autores que se interessaram pelo 

assunto. Em um primeiro momento dos estudos da tradução, alguns autores, como Vinay e 

Darbelnet,1958; Nida, 1964; Catford, 1965; Vázquez-Ayora,1977; Newmark, 1988, para citar 

alguns, se concentraram nos aspectos linguísticos relacionados a esses termos, ou seja, nas 

escolhas do tradutor quando não há uma equivalência linguística entre duas línguas.  

Em um artigo dedicado a essa questão, Molina e Hurtado (2004) apresentam esses 

diferentes enfoques. Elas começam por Vinay e Darbelnet (1958), que foram os primeiros a 

proporem uma classificação das técnicas de tradução de forma esquematizada: “Vinay and 

Darbelnet’s pioneer work Stylistique comparée du français et de l’anglais (SCFA) (1958) was 

the first classification of translation techniques that had a clear methodological purpose. The 

term they used was ‘procédés techniques de la traduction.” (Molina e Hurtado 2004:499). Os 

autores utilizam a terminologia “procedimentos técnicos”. Esses, classificados em diretos ou 

oblíquos, dizem respeito às modificações linguísticas necessárias na busca de uma equivalência 

linguística entre a tradução e o original.  

 Em seguida, Molina e Hurtado (2004) descrevem as técnicas de tradução  propostas por 

Nida (1964), em seus estudos sobre a tradução da Bíblia. Adições, subtrações e modificações 

fazem parte das “Techniques of adjustment”, segundo Nida (1964). Essas técnicas são utilizadas 

“para produzir equivalentes corretos28” (Nida 1964:226, nossa tradução). As adições serviriam 

                                                
28 Nossa tradução. Texto original do inglês: “to produce correct equivalents” (Nida 1964:226). 
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para tornar elementos explícitos, evitar ambiguidades na tradução, adicionar uma categoria 

gramatical que não existe na língua original, adicionar conectivos e especificações obrigatórias 

(Nida 1964:227). Quanto às omissões, elas seriam utilizadas em relação às repetições 

desnecessárias, conjunções, vocativos, categorias gramaticais (Nida 1964:231). Por último, 

modificações dizem respeito a mudanças de categorias gramaticais, de ordem das palavras na 

frase, de ordem semântica (principalmente em relação a expressões idiomáticas) (Nida 

1964:233). Ressaltamos que a terminologia utilizada por Nida (1964) é “técnicas” de tradução.  

Por fim, Vázquez-Ayora (1977) utiliza “operative technical procedures”, que 

correspondem aos “procedimentos técnicos” utilizados por Vinay e Darbelnet (1958) e 

Newmark (1988) utiliza “procedimentos” para classificar as propostas feitas pelos autores 

citados (Molina e Hurtado 2004). As autoras também citam a classificação proposta por Delisle 

(2014), em que ele utiliza “procedimentos” para a classificação proposta por Vinay e Darbelnet 

(1958), com algumas simplificações e modificações. 

Em nosso trabalho, consideramos procedimentos como intervenções objetivas “text-

based” que resultam em diferença de sentido ou de estrutura entre uma tradução e seu original 

(Gagnon 2006:207). Eles são utilizados com o fim de concretizar as estratégias de tradução 

determinadas. Observamos, portanto, supressões, acréscimos, substituições e modificações, no 

geral. Destacamos que não nos interessamos por uma análise puramente linguística entre o 

original e a tradução das peças de teatro. Assim, nosso foco é nas intervenções objetivas “text-

based” que resultam em diferença de sentido e que representam a estratégia do tradutor em face 

da censura. Observaremos, dessa forma, a supressão ou o acréscimo de palavras e trechos 

considerados imorais pela censura, a substituição de palavras imorais por outras mais amenas e 

as modificações de trechos com o intuito de evitar ou confrontar a censura.  
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2.2 Metodologia     
  

Baseado nos postulados teóricos discutidos acima, dos Estudos Descritivos da Tradução, 

(EDT), como concebidos por Gideon Toury (1995) e por Lefevere (1992), nesta seção 

apresentamos os dados coletados nos Arquivos, as fontes e ferramentas utilizadas durante esta 

pesquisa, assim como as etapas desenvolvidas para alcançar nossos objetivos. Considerando 

sempre a tradução de um ponto de vista de sua produção em um dado período histórico e em 

uma dada cultura, a receptora, buscamos aqui apresentar os elementos empíricos que se 

correlacionam com esses contextos determinados. A partir de aspectos quantitativos e 

qualitativos, é possível observar de forma mais evidente o comportamento sistemático dos 

censores e o impacto desse comportamento no plano global e específico do processo tradutório 

sob censura. Baseado na descrição desses dados é possível, igualmente, delimitar nosso corpus 

final e justificar essa delimitação. Reafirmamos a importância de se basear nos EDT para 

desenvolver nossa metodologia. De acordo com Merino e Rabadán (2004) em relação aos EDT: 

“As diferentes fases que vão desde a seleção de textos e a construção do corpus, até a análise de 
dados, a formulação de normas de diferentes tipos e níveis seguem os protocolos lógicos que 
asseguram a confiabilidade dos resultados obtidos a partir de um estudo assim planejado29” (2004: 
21).  

  

Os dados quantitativos (traduções censuradas por ano, as línguas dos textos de partida 

mais censuradas, a quantidade de pedidos de censura por ano, etc.) corroboram os aspectos 

                                                
29 Nossa tradução.Textooriginal espanhol: “Las distintas fases que van desde la selección de textos y construcción 
de corpus al análisis de datos, hasta la formulación de normas de distinto tipo y nivel, siguen los protocolos lógicos 
que aseguran la fiabilidad de los resultados que se obtengan a partir de un estudio así planificado” (Merino e 
Rabadán 2004:21).  
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discutidos no contexto histórico. A partir da descrição dos dados quantitativos contidos nos 

dossiês de censura, foi possível, por exemplo, confirmar a prática da censura prévia exigida 

pelas leis de censura nos dois períodos. Os dados qualitativos (comentários e justificativas dos 

censores, tipos de censura aplicadas, assuntos censurados, etc.) ajudam a decifrar a ideologia 

que sustenta a censura. A partir da análise desses dados, foi possível, por exemplo, confirmar o 

caráter subjetivo da censura, que tanto discutimos ao longo deste trabalho. As justificativas dos 

censores encontradas nos dossiês e as decisões tomadas são constantemente baseadas em 

crenças particulares e, no geral, não têm fundamento legal. Enfim, a descrição e análise desses 

dados e sua correlação com o contexto histórico são de suma importância para entender as 

condições em que se realizaram as traduções e, por conseguinte, as estratégias dos tradutores 

sob essas condições.  

A metodologia deste trabalho, como mencionado no capítulo 1, é baseada na 

metodologia desenvolvida pelo grupo de pesquisa TRACE. Justifica-se, nesse sentido, a 

importância de começar este capítulo com a descrição e discussão dessa Metodologia (2.2.1). 

No ponto seguinte, Documentos de Arquivos (2.2.2), discutimos, primeiramente, a importância 

dos documentos de Arquivos do ponto de vista metodológico deste trabalho (2.2.2.1). Em 

seguida (2.2.3), demonstramos nossa metodologia e os vários subtópicos a ela relacionados. Por 

fim, o item 2.2.4 é dedicado às dificuldades metodológicas encontradas ao longo desta pesquisa.  

Ressaltamos que nesta etapa privilegiamos a descrição sistemática dos dados 

encontrados nos Arquivos. A análise desses dados, a interpretação e a discussão dos resultados 

são reservados aos capítulos 3, 4 e 5. 
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2.2.1 A metodologia TRACE 
  

O grupo TRACE utiliza como base teórica e metodológica os Estudos Descritivos da 

Tradução (EDT), como descrito por Toury (1995). Segundo Merino (2005), eles buscam 

reconstruir “o mapa do que realmente foi traduzido na Espanha, não do que poderia ter sido, ou 

poderia ser hoje em dia, mas de evidências empíricas extraídas sistematicamente de fontes ricas 

de documentação30” (Merino 2005:87, nossa tradução). Além disso, uma das metas do grupo é 

identificar regularidades na prática de tradução nesse período. O estudo se desenvolveu sob os 

seguintes aspectos: análise do contexto, compilação de documentos, formação de catálogos, 

descrição e organização das informações desses catálogos em uma base de dados informatizada, 

análise e comparação de trechos (TF-TM) e verificação de regularidades (Rabadán 2000).  

 Os documentos relativos à narrativa, à poesia, ao teatro e ao cinema recuperados no 

l’Archivo General de la Administración (AGA), na Espanha, compõem a base de dados do 

grupo: a) os TFs (textos-fonte) em inglês, francês, alemão e basco e os TMs (textos-meta) em 

espanhol; b) os dossiês de censura; c) as leis que regulam a aplicação da censura; d) antigos 

catálogos de editoras; e) informações fornecidas por testemunhas ou lembranças de família 

(Merino e Rabadán 2002). Merino e Rabadán destacam a importância da análise desses 

documentos: “These archives are ideal for a researcher, since they make available more 

sophisticated information than any other source” (Merino e Rabadán 2002:128). Segundo 

Merino (2005), até 1997, antes de o projeto TRACE começar, várias pesquisas já tinham sido 

realizadas sobre história da tradução inglês-espanhol, mas eram conduzidas a partir de fontes 

                                                
30 Nossa tradução. Texto original do inglês: “the map of what actually got translated in Spain, not from what could 
have been, or could nowadays be, but from empirical evidence drawn systematically from rich documentation 
sources” (Merino 2005:87) 
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tradicionais. Os arquivos acrescentaram uma riqueza de informações patente, pois uma grande 

parte dos dados contextuais são encontradas nos documentos que se encontram junto com a 

tradução nos dossiês de censura.  

  Em termos metodológicos, o projeto TRACE parte de uma visão macroscópica, 

buscando, primeiramente, compreender “os aspectos contextuais de caráter preliminar que se 

devem levar em conta na hora de analisar a produção, a transferência e a recepção textual31” 

(Lanza 2005:57). Em seguida, os pesquisadores passam à análise dos documentos de arquivos 

recuperados e que foram censurados no período da ditadura franquista, particularmente entre 

1938 e 1985. Visto a enorme quantidade de material, a seleção das caixas de documentos do 

AGA a serem analisados é feita de forma aleatória, de acordo com cada subperíodo estudado 

(Merino 2005). 

A partir das informações contidas nesses documentos e consideradas pertinentes para a 

pesquisa, diferentes catálogos informatizados são construídos para cada tipo textual (narrativa, 

poesia, teatro e cinema), cada língua de partida (inglês, francês, alemão e basco) e cada período 

estudado (subperíodos do franquismo). A ideia do catálogo é baseada no conceito de 

“inventário” definido por Toury (1995). Um catálogo, segundo os pesquisadores do TRACE, é 

“uma lista, a mais exaustiva possível, preferivelmente informatizada, que adquire a categoria de 
‘base de dados’ com fichas que contêm diversos campos de informação (con)textual suficientes 
e necessárias para identificar os textos originais, seus respectivos textos-meta e as características 
da recepção desses últimos na Espanha32” (Merino 2008:198).  

 

Para o grupo, cada catálogo será considerado o “Corpus-0” (Lanza 2005). 

                                                
31 Nossa tradução. Texto original do espanhol: “los factores contextuales de carácter preliminar es necesario tener 
en cuenta a la hora de analizar la producción, el trasvase y la recepción textual” (Gutierrez 2005:57).  
32 Nossa tradução. Texto original do espanhol: “un listado lo más exhaustivo posible, preferentemente 
informatizado, en cuyo caso adquiere la categoría de “base de datos”, de fichas que contienen diversos campos de 
información (con)textual suficiente y necesaria para identificar los textos originales, sus respectivos textos meta y 
las características de la recepción de estos últimos en España” (Merino 2008:198).  
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A próxima etapa é registrar as informações obtidas, a partir da análise dos catálogos, em 

uma base de dados chamada TRACE. De acordo com Merino e Rabadán (2002), a partir da 

análise dos dados salvos na base é possível identificar os textos mais representativos do período 

estudado:  

“In our approach it is essential to avoid a priori selection criteria when choosing texts and 
submitting them to close analysis. To work within the context of translation in Franco’s Spain 
means proceeding from catalogues to corpus and then on to textual comparison in search of 
censorship-induced changes and their consequences on meaning. The most outstanding 
characteristic of Franco’s overt official censorship was its vagueness. There was no explicit 
formulation of what to ban and what to tolerate, so decisions would often depend on the 
composition of the boards of censors and their degree of ideological conviction” (Merino e 
Rabadán 2002:143). 

  

 O método TRACE, portanto, parte do catálogo ao corpus, para depois fazer a seleção de 

textos e trechos, para, finalmente, efetuar uma análise comparativa. Com base nas informações 

salvas, eles podem observar as informações que se repetem, que têm uma certa regularidade, 

como, por exemplo, a língua de partida, os autores e os tradutores mais recorrentes, os 

subperíodos em que houve mais de uma tradução (Merino 2005). A partir dessas informações 

preliminares, eles compõem o corpus-1:  

“The corpus-1 or primary corpus would usually be mostly contextual, and will thus be organized 
according to selection criteria (period, genre, source culture, source author…) derived from the 
analysis of censorship information found in the records gathered for each catalogue” (Merino 
2005:90).  
  

Em seguida, levando em consideração esses aspectos, como a censura externa e a 

autocensura, temas problemáticos segundo o censor (homossexualidade, adultério, críticas ao 

regime, etc.), o grupo seleciona os trechos de texto do corpus-1 que vão compor o corpus-2. O 

principal critério desta etapa é a “disponibilidade” dos textos nos arquivos. Por exemplo, são 

privilegiados os dossiês que têm mais de uma tradução ou muitas versões modificadas, várias 

datas de censura, negociações entre os censores e os diretores das peças.  

 Por fim, a partir do conjunto de textos do corpus-2, os pesquisadores do TRACE 
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escolhem os trechos TF-TM e TM-TM e os comparam. Merino (2005) explica que por uma 

questão prática, devido ao volume de material, os trechos de textos a comparar são selecionados 

aleatoriamente, levando em consideração também as passagens que foram censuradas, 

modificadas, adaptadas ou suprimidas. Assim, com o apoio de programas (digitalização, 

alinhamento e comparação), eles avançam na análise: “corpus-1 evidence and hypotheses may 

be confirmed or refuted” (Merino 2005:92) Esses trechos são, finalmente, analisados a fundo e 

regularidades são observadas.  

 

2.2.2 Pesquisa nos arquivos  
 

2.2.2.1 Apresentação e importância metodológica  
 

O acesso público aos documentos de Arquivos sobre as ditaduras brasileiras começou a 

ser possível a partir, principalmente, de dois eventos. Primeiramente, em 2005, houve a criação 

do Centro de Estudo sobre as Lutas Políticas no Brasil (1964-1985) - Memórias Reveladas. O 

projeto é vinculado ao Arquivo Nacional e seu objetivo, descrito no site do projeto33, é preservar 

e divulgar informações contidas em acervos de instintos órgãos das ditaduras, como o DEOPS 

(Departamento Estadual de Ordem Política e Social) e o DOPS (Departamento de Ordem 

Política e Social). Em seguida, em 2012, foi criada a Comissão Nacional da Verdade34, com a 

missão de examinar as violações aos direitos humanos que aconteceram entre 1946 e 1988. 

Antes disso, os trabalhos de pesquisas em diversas áreas e sobre todo tipo de manifestação 

                                                
33 http://www.memoriasreveladas.gov.br/ 
34 http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/ 
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cultural durante as ditaduras foram feitos, sobretudo, a partir de fontes tradicionais (literatura, 

história, biografias). A difusão desses arquivos, portanto, enriqueceu consideravelmente as 

pesquisas que vieram a seguir.  

 Essas novas fontes de informação primárias alimentam diretamente os estudos sobre a 

censura e, automaticamente, sobre a tradução, pois elas provocam uma mudança de paradigma 

da pesquisa em tradutologia no Brasil, principalmente em termos metodológicos. Os 

documentos de arquivo relacionados às traduções abrem portas a dados mais detalhados e 

concretos que os das fontes de pesquisa tradicionais. Dessa forma, pode-se fazer uma análise 

mais sistemática, fiel e objetiva da censura sofrida pelas traduções durante os períodos 

estudados. Esse conjunto de documentos nos fornece informações não somente sobre o texto-

meta (quantidade de traduções, tradutores, passagens censuradas, comentários dos censore), mas 

também sobre o texto de partida (autor, país de publicação, editora, produtores) e sobre o 

contexto (leis de censura aplicadas, órgãos censores, períodos de maior censura). Enfim, é uma 

fonte rica de informações textuais e contextuais. Merino destaca a importância de estudar esses 

documentos: “Censorship files in Spain are for present day researchers the most comprehensive 

source of documents to look into Spanish cultural life for half a century” (Merino 2005:96).  

Outra importância na análise desses dados primários é o acesso a textos que nunca foram 

publicados e nem representados, pois foram arquivados pela censura. Se não fosse por esse 

acesso, essas obras/peças permaneceriam inexistentes na cultura de chegada. Os documentos 

dos Arquivos, por conseguinte, iluminam obras/peças que permaneceram por muito tempo no 

escuro. Eles preenchem vazios literários, o que não teria sido possível sem o que eles revelam. 

Muitas vezes esses manuscritos são os únicos textos que sobreviveram de peças que não foram 

publicadas (Gomes e Casadei 2016:162).  
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2.2.3 Nossa metodologia  
 

Inspirado no projeto TRACE, nossa metodologia comporta as etapas seguintes: 1) Análise 

do contexto histórico e identificação dos mecanismos de censura; 2) Recuperação dos 

documentos de arquivo; 3) Análise dos dossiês de censura; 4) Elaboração dos Catálogos D1 e 

D2; 5) Elaboração do Corpus1-D1/D2; 6) Seleção e análise dos trechos TF-TM (Corpus2-

D1/D2); 7) Identificação de procedimentos e estratégias de tradução; 8) Confrontação das 

estratégias com os diferentes mecanismos de censura; 9) Comparação entre os dois períodos.  

Trabalhamos com dois catálogos (listas de informações que indicam o autor, o título do 

texto de partida, a data de publicação, o tradutor, etc.) e dois Corpus, um para cada período: 

Catálogo-D1 (primeira ditadura) e Catálogo-D2 (segunda ditadura); Corpus1-D1 et Corpus1-

D2 (peças analisadas); Corpus2-D1 e Corpus2-D2 (trechos analisados). Essa etapa é baseada no 

método de Toury (1995): elaborar um catálogo para identificar as regularidades (informações e 

comportamentos que se repetem) e, em seguida, passar à análise de regularidades no corpus. As 

regularidades estudadas aqui se referem aos comportamentos tradutórios ou aos fenômenos 

empíricos que têm a tendência a se repetir em um momento histórico preciso (Toury 1995).  

 

2.2.3.1 Análise do contexto histórico 
 

Apesar de terem por base o mesmo tipo de ideologia, o antiliberalismo, as duas ditaduras 

brasileiras têm características bem diferentes. A compreensão do funcionamento da censura, 

nesse sentido, nos ajuda a entender esses momentos, pois a trajetória da censura acompanha a 
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trajetória do poder. Neste ponto, além de expor os principais dados e fatos que caracterizaram 

cada ditadura, apresentamos as leis de censura e os órgãos censores dos períodos. Este tópico 

tem por objetivo delimitar o caminho da censura, assim como compreender em que 

circunstâncias e sob quais influências trabalhavam os tradutores nesses dois períodos. As leis 

que impuseram a censura durante as duas ditaduras brasileiras dão indícios sobre a decisão dos 

censores em relação às peças. Além disso, essas informações ajudam a compreender as 

diferentes formas de aplicar a censura nesses dois períodos. Essa parte permite, portanto, fazer 

uma comparação mais sistemática entre os dois períodos e compreender as decisões dos 

tradutores frente às diferentes formas de aplicação da censura. Essas leis nos mostram que a 

censura prévia à difusão de informações esteve presente tanto no Estado Novo como na Ditadura 

Militar. Além disso, a análise dos dossiês dos arquivos e a literatura sobre o assunto (Costa 

2006; Milton 2002; Leitão 2011; Laet 2007) nos mostram que durante a primeira ditadura a 

censura prévia foi aplicada estritamente, enquanto que durante a segunda o mecanismo de 

censura que prevaleceu teve como elemento principal a censura posterior. Ao longo das duas 

ditaduras, institutos e departamentos foram criados com o intuito de manter a ordem no país, 

divulgar a nova política e uniformizar o discurso dominante. Esses órgãos eram os responsáveis 

por aplicar a censura e dar o parecer de censura. Veremos em detalhe essas leis e esses órgãos 

nos capítulos 3 e 4. 

   

2.2.3.2 Recuperação de documentos no Arquivo Miroel Silveira 
 

 Esta etapa consistiu em recuperar, no Arquivo Miroel Silveira, o conjunto de dossiês 

ligados à cada tradução de peça de teatro censurada durante os períodos estudados. 
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Consultamos, no total, 56 dossiês do Arquivo Miroel Silveira, dos quais 28 correspondem à 

primeira ditadura e 28, à segunda.  

Diferentemente do grupo TRACE, que escolhe aleatoriamente as caixas do AGA que 

serão analisadas, nossa escolha foi feita primeiramente a partir da base de dados Miroel Silveira, 

antes da visita física ao Arquivo. A base de dados contém informações como: ano de censura, 

nome do tradutor, título da tradução, órgão censor, decisão sobre a censura, assunto do texto de 

partida, etc. A partir dessas informações é possível observar se um dossiê é complexo 

(negociações entre os agentes, comentários dos censores sobre a tradução, presença de várias 

traduções) ou não. Utilizamos como primeiro critério de busca “as palavras tradutor e/ou 

tradução” (figura 5), em que obtivemos as 889 traduções que constam no Arquivo. Em seguida, 

o critério utilizado foi “ano + tradutor e/ou tradução” (figura 6), com o objetivo de classificar as 

traduções por ano de censura, em que obtivemos os 268 dossiês correspondentes aos dois 

períodos. Os dossiês em que não havia informações elucidativas para nossa pesquisa foram 

eliminados de imediato, como, por exemplo, aqueles em que não consta o certificado de censura 

ou em que só constam as traduções, sem informações extras sobre a censura. Em síntese, as 

traduções cujos dossiês associados não têm documentos que ajudem a contextualizá-las como 

um caso de censura não foram retidos. Isso nos permitiu, destarte, escolher os 56 dossiês que 

foram analisados.  
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Figure 5. Pesquisa Base de Dados Miroel Silveira – Tradutor  

 

 

Figure 6. Pesquisa Base de Dados Miroel Silveira – Tradutor + Ano (Ex. 1943) 
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2.2.3.3 Os dossiês de censura 
  

O próximo passo foi a análise de todos os documentos que fazem parte dos dossiês de 

censura, ou seja, os documentos que se encontram junto com a tradução censurada. No geral, 

um dossiê é composto por: a) um pedido de censura; b) um certificado de censura; c) uma 

peça original; d) a (s) tradução(s) da peça; e) relatório do censor.  

 

a) Pedido de censura  
 

 

Em primeiro lugar, essa parte do dossiê ajuda a precisar a data do pedido de censura da 

peça (figura 7). Assim, foi possível verificar quantas vezes uma peça passou pela censura. Em 

segundo lugar, revela quem fez o pedido de censura. Observamos que, na maioria das vezes, o 

pedido foi feito pelo diretor da companhia de teatro ou pelo produtor da peça. Em alguns casos, 

o próprio tradutor o fez. Como discutido anteriormente, segundo as leis de censura oficiais dos 

períodos estudados, todas as peças de teatro deviam passar por um comitê de censura antes de 

serem representadas. Os responsáveis – produtores, diretores, etc. – eram obrigados a enviar a 

peça ao comitê antes de ela ser encenada para o público. Esses dados, assim sendo, corroboram 

a existência da censura prévia nos dois períodos.  



 

 

 

Figure 7. Pedido de Censura (exemplo)  

 

 



 

 93 

b) Certificado de censura  

  

O certificado de censura é um documento padrão (figura 8) e, no geral, é composto pelos 

seguinte dados: 1) data de censura; 2) título do texto de partida; 3) autor original; 4) o(s) 

tradutor(s); 5) os comentários do censor sobre a peça (no geral sobre a tradução); 6) a decisão 

final em relação à censura; 7) a especificação das páginas em que houve cortes; 8) o nome de 

quem pediu a censura (diretor da companhia de teatro, produtor da peça ou tradutor). Esses 

dados nos ajudam a compreender o funcionamento da censura: a confirmação da presença da 

censura em uma peça (data), o país de origem (título e autor), o tema da peça, os temas mais 

censurados, o nível de censura e os critérios utilizados pelo censor. Os pareceres dos censores 

são de extrema importância para este estudo, uma vez que, sendo feito um desvendamento 

crítico, pode-se observar de forma mais clara a ideologia censora predominante em cada 

período. Através deles também é possível desvendar as incoerências da aplicação prática em 

relação às leis da censura.  

 A partir, portanto, da análise de cada dossiê foi possível iniciar a catalogar as 

informações e obtivemos os catálogos D1 e D2, que discutiremos em breve.  



 

 

 

Figure 8. Certificado de Censura (exemplo)  
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c) Peça original 

 

Das 268 peças que consultamos na base de dados, em apenas dois dossiês constam as 

peças originais. Apenas as traduções passavam pela censura, o que provavelmente justifica o 

fato de os órgãos de censura descartarem o original dos dossiês ou nem mesmo terem tido acesso 

a eles.  

 

d) Tradução da peça  

 

Em todos os dossiês analisados encontram-se as traduções em português, com o nome 

do tradutor. A maioria das peças são datilografadas. Mesmo quando não há marcas de censura 

explícitas, como a supressão de palavras, em todas as páginas há o carimbo do órgão censor, 

com a data de censura.  

 

2.2.3.4 Elaboração dos Catálogos (D1/D2) 
  

Os 56 dossiês escolhidos foram catalogados em duas tabelas, uma para cada período 

(Anexo I). As informações foram distribuídas entre o Catálogo-D1 et Catálogo-D2, de acordo 

com cada período. Consideramos para os catálogos as seguintes informações: data do certificado 

de censura; pedido de censura; título da tradução; tradutor (s); título do texto-fonte; autor 

original; língua do texto-fonte; data do original; o estado de censura; o órgão de censura; 

comentários do censor (quando for o caso); palavras ou frases censuradas, observações gerais. 
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A partir das informações das duas tabelas, é possível fazer uma análise macro que nos 

permite observar algumas regularidades, como, por exemplo: quantidade de peças censuradas 

no mesmo ano; peças que foram censuradas repetidas vezes (no mesmo ano ou em anos 

diferentes); línguas mais censuradas por ano; tipos de censura; a confirmação da censura prévia 

(quem pede a censura); autores mais censurados; tradutores que se repetem; o parecer de 

censura.  

 

2.2.3.5 Elaboração do Corpus1-D1/D2  
 

  Delimitamos, nesta etapa, as peças que fazem parte do Corpus1-D1/D2, ou seja, as peças 

que serão analisadas em detalhe. Levamos em consideração para essa escolha quatro critérios: 

a língua de partida (inglês, francês e espanhol), o assunto do texto fonte (conteúdos políticos, 

eróticos, morais), a complexidade do dossiê de censura e a disponibilidade do texto fonte. O 

assunto do texto-fonte, que geralmente é explicitado na base de dados, nos mostra se a peça 

tinha a possibilidade ou não de ser censurada. No geral, são textos que tratam de temas 

considerados problemáticos pela censura (moral, sexual, homossexualidade, adultério, ideologia 

comunista, etc.). Constatamos em nossa análise prévia dos dossiês que esses temas são 

constantemente citados pelos censores para justificarem a censura.  

Os dossiês que consideramos complexos são aqueles que apresentam certificado de censura, 

negociação entre os agentes, comentários dos censores sobre a tradução, presença de várias 

traduções, traduções que foram censuradas em momentos diferentes, etc. Esse aspecto também 

é considerado fundamental pelo grupo TRACE. Merino (2000) afirma que “quanto mais extenso 
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seja um dossiê, quanto mais documentação tenha, mais interessante promete ser o estudo”35 

(2000:134, nossa tradução).  

Após analisar as informações contidas nos catálogos, e de acordo com os critérios 

descritos acima, escolhemos dez peças (cinco de cada período) para a análise e comparação dos 

trechos. Essas peças são representativas pela qualidade e complexidade de seus dossiês. Para a 

ditadura do Estado Novo, trabalhamos com as peças: a) Tovaritch (1933), de Jacques Deval; b) 

Un padre en busca de seis hijas (1929), de Julio F. Escobar; c) Les joies du foyer (1894), de 

Maurice Hennequin; d) Un hombre (1918), de Francisco E. Collazo; e) Outward Bound (1923), 

de Sutton Vane. Para a ditadura militar, trabalhamos com as peças: a) Oh! What a Lovely War 

(1963), Joan Littlewood; b) Detective Story (1949), de Sidney Kingsley; c) Who’s Afraid of 

Virginia Woolf? (1962), de Edward Albee; d) L’école des femmes (1662), de Molière; e) 

Dutchman (1964), de Amiri Baraka (Le roi Jones).  

 

2.2.3.6 Seleção e análise dos trechos TF-TM (Corpus2-D1/D2) 
 

 Diferentemente do grupo TRACE, não escolhemos nem as obras nem os trechos a serem 

analisados de forma aleatória. O projeto TRACE se desenvolve há anos e trabalha com uma 

quantidade enorme de material, o que justifica a metodologia deles. No nosso caso, as obras 

escolhidas, segundo os critérios discutidos acima, são comparadas inteiramente e os trechos 

mais significativos em termos de censura e estratégias de tradução são analisados e descritos em 

detalhe (capítulos 3 e 4).  

                                                
35 Nossa tradução. Texto original do espanhol: “Se puede afirmar que cuanto más extenso sea un expediente, cuanta 
más documentación tenga, tanto más interesante promete ser su estudio” (Merino 2000:134) 
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2.2.3.7 Identificação de estratégias e procedimentos 
 

Nesta etapa, buscamos observar que tipos de estratégias e procedimentos foram 

utilizados pelos tradutores em cada período. Lembramos, como discutido no item 2.1.3.1, que 

consideramos como estratégia de tradução o projeto global do tradutor em face da censura e os 

procedimentos como intervenções objetivas com o fim de concretizar as estratégias. Assim, 

nessa etapa observamos, por exemplo, estratégias como a autocensura (quando palavras ou 

trechos eram suprimidos antes de passar pela censura externa), como a TransCens (quando 

palavras eram acrescentadas na tradução com o intuito de distrair a atenção do censor em relação 

a outros conteúdos). Essas estratégias são detalhadas no capítulo 5. Da mesma forma, 

observamos procedimentos como supressões, acréscimos, paráfrases e modificações no geral. 

Nesta etapa, foi essencial ter observado as repetições de comportamentos, de regularidades 

(Toury 1999), em cada obra, pois isso nos ajudou a chegar a conclusões em relação aos 

mecanismos de censura. 

 

2.2.3.8 Confrontação de estratégias com diferentes mecanismos de censura   
 

 Nesta etapa, confrontamos as estratégias de tradução identificadas com os mecanismos 

de censura de cada período. Observamos aqui se há estratégias e procedimentos que 

caracterizariam a censura prévia (sustentada pelo fator econômico) do primeiro período (como 

seria o caso da autocensura) e se há estratégias e procedimentos que caracterizariam a censura 

repressiva e aleatória (sustentada pelo fator ideológico) do segundo período. A partir da análise 
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dessa confrontação, estabelecemos, quando possível, generalizações para cada período 

dependendo das estratégias e procedimentos que se repetem.   

 

2.2.3.9 Comparação entre os dois períodos   
  

Nesta etapa, recuperando o que foi discutido sobre o contexto histórico, as leis e 

aplicações da censura e as regularidades discutidas na análise das peças, buscamos identificar 

semelhanças e diferenças na escolha dos tradutores nas duas ditaduras estudadas.  

 

2.2.4 Dificuldades metodológicas encontradas ao longo da pesquisa   
 

2.2.4.1 Acesso aos Arquivos    
 

O primeiro desafio encontrado durante nossa pesquisa foi a dificuldade de acesso aos 

documentos de arquivo, como discutido na introdução. O acesso ao AMS foi fundamental para 

conseguirmos desenvolver este estudo. Porém, como descrito no item 1.3.1.1, O AMS abrange 

peças de teatro recuperadas até 1968, o que limitou nossa pesquisa em relação à segunda 

ditadura. Em 1968, a maioria dos documentos foi transferida para o Arquivo Nacional, em 

Brasília. Dessa maneira, não encontramos nenhum registro de tradução a partir de 1969, no 

AMS, o que limita a análise das peças aos cinco primeiros anos da Ditadura Militar.  

 

2.2.4.2 Ausência de documentos nos dossiês  
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 Outra dificuldade encontrada foi a falta de alguns documentos nos dossiês que seriam 

essenciais para nossa análise. Antes da visita física ao Arquivo, fizemos uma pesquisa 

preliminar na base de dados, com o intuito de escolher os dossiês mais completos para nossa 

análise. No entanto, muitos dossiês que tínhamos escolhido com antecedência tiveram que ser 

eliminados por não possuírem todas as informações marcadas na base de dados. Os responsáveis 

pelo Arquivo não têm justificativas para esses “sumiços”.  

 Além disso, já na base de dados, em muitos dossiês há a informação de que alguns dados 

foram retirados da ficha catalográfica da Secretaria de Segurança Pública, onde eles se 

encontravam antes. Isso aconteceu antes de os documentos fazerem parte do Arquivo Miroel 

Silveira. Como exemplo, podemos citar o dossiê da peça Les joies du foyer (As alegrias do lar), 

de Maurice Hennequin, em que na base de dados está escrito: “As informações concernentes 

aos certificados expedidos em 1944,1945, 1946, 1947, 1948, 1949 e 1950 foram retiradas da 

ficha catalográfica da Secretaria de Segurança Pública” (figura 9). Não se sabe, no entanto, 

quem retirou, quando e nem por que. Esses são dossiês que poderiam ter informações 

importantes para nossa pesquisa, mas a que não tivemos acesso.  



 

 

 

Figure 9. Base de Dados – Les joies du foyer 

 

2.2.4.3 Ausência do texto-fonte 
  

De todos os dossiês analisados, encontramos o texto-fonte em apenas dois. Isso retardou 

enormemente a etapa de análise, visto que a única informação que tínhamos nos dossiês sobre 

o texto original era o nome do autor original. Para completar nossos catálogos sobre o título e a 

língua originais, dessa forma, foi necessária uma pesquisa paralela (bibliotecas, catálogos de 
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editoras, jornais antigos, etc.) a partir do título da tradução e do nome do autor original. 

Ademais, fizemos pesquisas sobre as traduções de cada obra original para outras línguas, com 

o objetivo de nos informar se o texto em português, que se encontra no dossiê, foi traduzido 

direta ou indiretamente de uma dada língua. Enfim, dadas as circunstâncias descritas, na maioria 

das vezes não foi possível identificar a edição da peça original que foi utilizada pelo tradutor.  
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Capítulo 3 – O Estado Novo (1937-1945) 

 
Neste capítulo, apresentamos, primeiramente, o contexto histórico e político da primeira 

ditadura (3.1), assim como as leis e decretos (3.2) que criaram os órgãos, e suas funções, 

responsáveis pela censura do período. No item seguinte (3.3), fazemos uma análise macro a 

partir das informações sobre as traduções de peças de teatro que figuram na base de dados do 

AMS e nos dossiês de censura recuperados no Arquivo. Por fim, a partir dos dossiês de censura 

que se mostraram representativos para o nosso trabalho, fazemos uma análise micro de cinco 

peças de teatro recuperadas no AMS (Corpus1-D1), comparando a peça original com sua 

tradução, em que é possível observar as estratégias de tradução utilizadas.  

 

3.1 A censura durante o Estado Novo   
 

A ditadura do Estado Novo (1937-1945), imposta pelo presidente Getúlio Vargas, foi 

marcada por uma política nacionalista, influenciada pelos movimentos nacionalistas dos anos 

1920, particularmente pelo Antropofágico (1928), cujo objetivo principal era a busca por uma 

identidade própria brasileira. Segundo Câmara (2010), há alguns pontos de convergência entre 

o regime do Estado Novo brasileiro e as principais ditaduras que estavam acontecendo na 

Europa no mesmo momento, como em Portugal, na Alemanha, na Itália e na Espanha. O autor 

ressalta que, apesar de ter sofrido influência desses regimes, o Estado Novo foi uma ditadura 

com características e ideologias muito próprias. De acordo com Câmara, Vargas “procurou 

manter-se fiel ao que entendia serem as raízes da cultura brasileira” (Câmara 2010:199). 
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Ideologicamente, Vargas adotou uma postura anticomunista, antiliberal e nacionalista, 

um pensamento político que sofreu grande influência do positivismo de Comte, ideias que ele 

cultivava vivamente desde o início de sua carreira política (Carneiro 2002). Em 1930, quando 

assumiu o governo provisório (1930-1937) do país, ele já mostrava essas tendências positivistas, 

que se acentuaram a partir do golpe de estado de 1937.  

O Estado Novo é um período muito peculiar na história brasileira, não só pelo fato 

notório de ter sido uma ditadura, mas também pelas características da política de seu regente. 

Vargas oscilou enormemente em suas decisões políticas, pois seguia sempre os ventos que 

levavam o Brasil à modernização e ao crescimento econômico almejados. Além disso, o longo 

período de seu governo, no total dezoito anos e meio (1930-1945 e 1951-1954), foi marcado por 

vários acontecimentos internacionais, “como duas guerras mundiais, a crise de 1929, a ascensão 

e queda do nazi-fascismo, a guerra fria, a emergência do socialismo” (Fonseca 2001:3), que 

também influenciaram seu posicionamento político-ideológico. Por isso, pesquisadores de 

diversas áreas relutam em descrever uma trajetória varguista clara e objetiva.  

É um pensamento comum, não obstante, que Vargas acreditava que a imprensa e o rádio, 

como veículos de doutrinamento e persuasão, e a censura eram instrumentos poderosos para 

cimentar as bases de seu governo e levar o país à modernização desejada. A imprensa e o rádio 

vendiam a ideia de um país novo, que se concretizaria com a manutenção de Vargas no poder e 

com a aplicação da censura como forma de manter a ordem, a confiança e o trabalho. Segundo 

Almeida (2001), durante o Estado Novo “fazia-se necessário construir um imaginário político 

que confluísse para o acatamento da nova ordem e o objeto simbólico utilizado para a construção 

desse imaginário foi a ideia do novo, da ordem e da hierarquia” (2001:239).  
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O primeiro passo do governo para alcançar esses objetivos foi se distanciar da economia 

predominantemente agrária, baseada na produção de café e leite, que caracterizou o período 

anterior ao seu governo, a República Velha (1889-1930). Em seu discurso de “instalação” do 

Estado Novo, Vargas sobreleva sua insatisfação com a antiga política:   

“O governo atual herdou os erros acumulados em cerca de vinte anos de artificialismo econômico, 
que produziram o efeito catastrófico de reter estoques e valorizar o café, dando em resultado o 
surto da produção noutros países, apesar dos esforços empreendidos para equilibrar, por meio de 
quotas, a produção e o consumo mundial da nossa mercadoria básica36” (Getúlio Vargas 1937).  
  

Para se distanciar desse quadro, o ditador investiu em novas leis e direitos trabalhistas, em 

educação e em instituições e ministérios que trabalhavam em favor da modernização. As 

alianças políticas e econômicas com outros países também eram uma prioridade para seu 

governo. A figura de Vargas era vista, pela sociedade, como uma mescla do salvador carismático 

que lutava por um Brasil novo e melhor com a do ditador severo que censurava, impunha regras 

e restringia a liberdade de expressão. De acordo com Mendonça et al. (2011),  

“A personalidade de Vargas foi equilibradamente cultuada, sacralizada e com a mesma 
intensidade repudiada e odiada. Teia tecida, transformações econômicas e sociais, Vargas 
permitiu-se ver ora como resistente nacionalista, ora como estadista que socorre humildes, 
desvalidos. Em outros momentos surgia o homem impessoal, distante, articulado e dissimulado. 
Era camaleônico. Favoreceu o trabalhador urbano. Implantou a legislação trabalhista que fazia 
parte de uma estratégia maior” (Mendonça et al. 2011: 285). 

 

Para Vargas, uma parte imprescindível ao desenvolvimento do país era o investimento 

na indústria do livro, nacional e traduzido. Paralelamente à atuação da censura prévia, portanto, 

o governo estimulava constantemente a produção de livros. Tudo que pudesse contribuir para o 

crescimento econômico do país era considerado uma medida prioritária. Nesse sentido, o 

governo afirmava que “livros técnicos, didáticos, científicos e romances não necessitavam 

                                                
36 O discurso foi lido no Palácio Guanabara e transmitido pelo rádio, na noite de 10 de novembro de 1937. “Vargas 
explica as razões do golpe de Estado e da nova Constituição, destacando entre elas as disputas eleitorais e 
partidárias, as falhas da Constituição de 1934 e a inoperância do Congresso” (D’Araujo 2011:358). 
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passar pela censura, desde que não tratassem de sexo, erotismo, amor livre e obscenidade” 

(Leitão 2011:187). Como consequência da pressão econômica que as editoras sofriam e das 

ameaças do governo, uma das estratégias utilizadas para não ter prejuízo comercial foi a 

autocensura em relação ao que seria publicado (Costa 2006).  

Em relação ao teatro, as peças que exaltavam a figura de Vargas eram financiadas ou 

recebiam um bônus financeiro após a representação. Por outro lado, as que tratavam de 

conteúdos interditados eram impedidas de estrear (Costa 2006). Assim, por causa da pressão 

econômica, autores, produtores, diretores, tradutores, etc. acabavam se conformando aos 

ditames do governo. De acordo com Costa (2006),  

No que dizia respeito ao teatro, o DIP37 desenvolvia uma política de incentivo e proteção das 
manifestações teatrais com fiscalização das casas de espetáculo, registro do contrato dos artistas 
e concessão de prêmios, além da censura prévia de textos. Os objetivos eram garantir a ordem, a 
paz e a segurança da nação e dos brasileiros; assegurar a defesa da moralidade e dos bons 
costumes, defender o interesse público e proteger a infância e a adolescência. (Costa 2006:8)  

 

Os jornais, o rádio e o cinema também eram controlados de perto, e sempre sob a 

perspetiva da pressão econômica:  

“O DIP era encarregado de distribuir as cotas de papel aos jornais, premiar com contribuições 
financeiras os periódicos que publicavam elogios ao governo e obrigar a publicação de matérias 
favoráveis ao regime a pretexto de “esclarecimento da opinião pública”. Cabia-lhe ainda 
aconselhar o governo a respeito da isenção de impostos e taxas sobre os filmes “educativos e de 
propaganda” e a responsabilidade sobre a educação nacional em virtude da perda da autonomia 
dos estados” (Site da Fundação Getúlio Vargas - FGV38). 

  

  Destacamos que houve duas grandes etapas no Estado Novo que são cruciais para 

compreender a ação da censura. A primeira, até 1942, quando o Brasil se mantém neutro em 

relação à Segunda Guerra Mundial. Nesse período, era clara a intenção do governo em combater 

                                                
37 O DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda) era um dos órgãos responsáveis pela censura nesse período.   
38 http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/antonio-jose-coelho-dos-reis 
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o comunismo (D’Araújo 2011). A segunda, a partir de 1942, quando o país entra oficialmente 

na Guerra e é visto pelos outros países como um aliado importante, tanto por questões 

econômicas como estratégicas (localização geográfica). Nesse sentido, as maiores investidas 

foram feitas pelos Estados Unidos. A principal foi a proposta de financiar a construção da usina 

siderúrgica de Volta Redonda, que inauguraria o parque industrial no país, uma das metas de 

Vargas. Em troca, o Brasil permitiria a instalação de bases militares americanas no norte do país 

(Gomes 2005). Essa proposição foi a gota d’água para que Vargas decidisse apoiar os Aliados 

na Guerra, comandados pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido e pela União Soviética. Esse 

fato gerou conflitos internos e desconfianças em relação à sua política anticomunista sustentada 

até então.  

Não é de se estranhar, nesse sentido, que houve várias contradições e oscilações em 

relação às leis de censura e, principalmente, ao comportamento censório nesse período. Apesar 

dessas oscilações, a censura prévia foi aplicada de forma estrita durante todo o seu governo 

(Costa 2006). Em relação aos tipos de censura mais aplicados durante o período destacamos: 

controle das obras a que o público teria acesso, de filmes que poderiam ser projetados ou peças 

de teatro que seriam representadas (por meio dos órgãos de censura); controle do acesso ao papel 

para imprimir as obras, imposto às editoras consideradas anti-Getulistas; controle do acesso ao 

papel para imprimir jornais e ameaça de fechamento dos jornais.  

 

3.2 As leis de censura e os Órgãos censores  
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Ao longo do mandato de Vargas, institutos e departamentos foram criados com o intuito 

de manter a ordem no país, divulgar a nova política e uniformizar o nacionalismo idealizado 

pelo regime autoritário. Segundo Leitão (2011),  

“pressionado com as demandas econômicas para capacitação e instrumentalização técnica da 
população para o mercado de trabalho e a necessidade de propagar e fortalecer seus ideais 
políticos, Vargas deu início à estruturação de um sistema que pudesse servir oficialmente a seus 
propósitos” (Leitão 2011:144).  

 

Assim, ele cria o Instituto Nacional do Livro (INL) e o Departamento de Imprensa e Propaganda 

(DIP) que serviriam de base para essa estrutura desejada pelo governo.  

Neste item, apresentaremos esses dois órgãos e os decretos-lei que criaram e 

estabeleceram suas funções.  

 
a) Decreto-Lei nº 93, de 21 de dezembro de 1937  

 
Esse decreto transforma o antigo Instituto Cayru em Instituto Nacional do Livro (INL). 

O Instituto Cayru foi criado, em 1930, pelo então ministro da Educação e Saúde do primeiro 

governo de Vargas, Gustavo Capanema. O objetivo principal desse órgão era criar uma 

enciclopédia brasileira, aos moldes da enciclopédia italiana Treccani, idealizada por Mussolini 

(Leitão 2011).  

Entre as atribuições do novo órgão, o INL, estavam previstas a edição de obras raras ou 

preciosas, que fossem de grande interesse para a formação cultural da população, a continuação 

do projeto de elaborar e publicar a Enciclopédia Brasileira e o Dicionário da Língua Nacional 

e, por fim, a manutenção e a expansão, por todo o território nacional, das bibliotecas públicas 

(Decreto-Lei 93:1937). Sob a direção de Augusto Meyer, o órgão era responsável pela seleção 

dos livros que chegariam ao público, principalmente às bibliotecas. Era assim que o INL exercia 

a censura: interdição da divulgação de todo livro que pudesse ferir a moral pública e estimulação 
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daquele que ajudasse a fortalecer a ideologia do governo. Segundo Leitão (2011), “sem dúvida, 

o INL priorizou a propagação do livro como contribuição ao fortalecimento dos ideais do 

governo de Getúlio Vargas, da mesma forma como aconteceu em outros regimes ditatoriais, 

como os de Salazar e de Mussolini” (2011:151). 

 
b) Decreto-lei nº 1.915, de 27 de dezembro de 1939 

  

 Esse decreto cria o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), em 1939. Além de 

ser responsável por fazer a publicidade e a propaganda pro-governamental, esse órgão tinha a 

função, entre outras, de:  

“fazer a censura do teatro, do cinema, de funções recreativas e esportivas de qualquer natureza, 
de radiodifusão, da literatura social e política, e da imprensa, quando a esta forem cominadas as 
penalidades previstas por lei; proibir a entrada no Brasil de publicações estrangeiras nocivas aos 
interesses e interditar, dentro do território nacional, a edição de quaisquer publicações que 
ofendam ou prejudiquem o crédito do país e suas instituições ou a moral; incentivar a tradução 
de livros de autores brasileiros; estimular a produção de filmes nacionais” (Decreto-lei nº 1.915, 
de 27 de dezembro de 1939).  
 

 Segundo Leitão (2011), o DIP pode ser considerado o órgão mais efetivo da Presidência 

da República, no período. Em 1940, ele acumulava a atribuição de 53 serviços diferentes, entre 

os quais destacamos:  

“funções de propaganda, publicidade, informação, documentação, pesquisa, publicações, 
promoção da cultura em escolas e quartéis, controle e fiscalização de espetáculos, censura prévia 
de jornais e diversões públicas, regulamentação de contratos de trabalho por empresas culturais, 
produção e distribuição de filmes, defesa do idioma, incremento do turismo no país e muitos 
outros assuntos, como a difusão de boletins meteorológicos” (Costa et al. 2007).  

 

O DIP possuía órgãos que o representavam no âmbito estadual, os chamados DEIPs 

(Departamentos Estaduais de Imprensa e Propaganda), e, assim, exercia o controle de todo tipo 

de expressão cultural e em todos os cantos do Brasil.   

 

c) Decreto-lei nº 1.915, de 30 de dezembro de 1939 
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 Nesse decreto, fica estabelecido que as representações teatrais deveriam passar 

previamente pela censura e receber a autorização dos representantes do DIP. O pedido de 

censura feita pela companhia de teatro era, assim, obrigatória. Essa lei ficou em vigor até o fim 

do Estado Novo.  

 “Art. 57. Para a representação de qualquer peça teatral ou número de variedades, o empresário 
requererá por escrito ao DIP a censura e o consequente registro da peça ou número, apresentando 
dois exemplares dactilografados ou impressos, sem emenda, razura ou borrão, bem como a prova 
de haver feito os pagamentos devidos”. (Decreto-lei nº1.915, de 30 de dezembro de 1939).   
 

3.3 Análise Macro 

  
Como explicitado no item 2.1, partimos de uma análise macro, conteúdo histórico e 

dados dos dossiês de censura, para uma análise micro, trechos das peças comparados e 

estratégias de tradução utilizadas.  

Neste item, apresentamos, primeiramente, os dados gerais dos dossiês de censura 

relativos às 159 traduções censuradas no período, que constam da base de dados do Arquivo 

Miroel Silveira (3.3.1). Em seguida, apresentamos os dados recolhidos nos 28 dossiês analisados 

de forma macro (3.3.2). Como explicitado no item 2.2.3.2, os dossiês que não acrescentam 

informações significativas para nosso trabalho não foram retidos para uma análise aprofundada, 

como é o caso dos 131 restantes. Como afirma Merino e Rabadán (2004),  

“A análise da informação que contém um inventário ou catálogo específico (compilada com o 
propósito de estudar as traduções em um determinado período histórico, ou a produção de um 
tradutor, ou um certo tipo de tradução) levará à constatação de uma série de comportamentos ou 
fenômenos empíricos recorrentes. A partir daí, isola-se uma série de regularidades que, uma vez 
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explicadas, serão formuladas como normas de comportamento do tradutor para aquele período, 
produção ou tipo específico”39 (2004:24) . 
 

A análise macro apresentada neste item contribui para a compreensão de algumas 

regularidades da censura no período, como as línguas mais censuradas, os anos em que a censura 

foi mais intensa, os autores mais censurados, os tradutores que se repetem, os tipos de censura 

e os pareceres de censura. Analisar essas regularidades é uma tarefa essencial na pesquisa 

descritiva: “A tarefa do ramo descritivo é coletar e sistematizar os fenômenos empíricos objeto 

de estudo, assim como observar e analisar as regularidades de comportamento do tradutor” 

(Merino e Rabadán 2004:17).  

 

3.3.1 Dados gerais - Base de dados Miroel Silveira  

 

3.3.1.1 Línguas traduzidas e censuradas  
   

A base de dados do Arquivo Miroel Silveira registra um total de 889 traduções 

censuradas, de 1930 a 1968, a maioria de outras línguas para o português (figura 10). Desse 

total, como mostra a tabela I, registram-se 159 peças traduzidas e censuradas, durante o Estado 

Novo, das seguintes línguas: francês, inglês, espanhol, italiano, alemão, húngaro, grego, lituano, 

polonês, árabe, russo e iídiche.  

 

                                                
39 Nossa tradução. Texto original espanhol: “El análisis de la información que contiene un inventario o catálogo 
concreto (compilado con el propósito de estudiar las traducciones en un determinado periodo histórico, o la 
producción de un traductor, o un cierto tipo de traducción) llevará a constatar una serie de comportamientos o 
fenómenos empíricos recurrentes. De ahí se pasa a aislar una serie de regularidades que, una vez explicadas, se 
formularán como normas de comportamiento traductor para ese periodo, producción o tipo concreto” (2004:24).  
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Tableau I. Traduções censuradas – Estado Novo 

Ano de censura Censura a peças 
traduzidas 

Línguas Censura a peças 
nacionais 

1937 18 francês (4) 
espanhol (7) 
italiano (4) 
alemão (1)  
húngaro (1) 
anônimo (1) 

104 

1938 6 tradução para o 
italiano (1) 
espanhol (1) 
francês (2)  
italiano (2)  

32 

1939 3 anônimo (2) 
alemão (1) 

13 

1940 5 húngaro (1) 
italiano (1) 
francês (1) 
espanhol (1) 
inglês (1)  

15 

1941 4 francês (2) 
polonês (1) 
italiano (1)  

26 

1942 26 inglês (1)  
italiano (7) 
lituano (6) 
árabe (1) 
francês (6) 
alemão (3) 
espanhol (1) 
anônimo (1)  

147 

1943 38 francês (13) 
italiano (8) 
espanhol (5) 
lituano (3) 
iídiche (3) 
alemão (2) 
árabe (2) 
tradução para o 
espanhol e para o 
francês (1) 
tradução para o 
italiano (1) 

198 
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anônimo (1)  
 

1944 28 francês (9) 
italiano (8) 
espanhol (6) 
traduzida para o 
espanhol e para o 
francês (1) 
tradução para o 
italiano (1) 
inglês (2) 
anônimo (1) 
lituano (1)  

270 

1945 31 Italiano (5) 
traduzida para o 
espanhol e para o 
francês (1) 
traduzida para o 
italiano (1) 
francês (9) 
espanhol (6) 
anônimo (1) 
inglês (3) 
alemão (2) 
lituano (1) 
catalão (1) 
polonês (1)  

213 

Total 159  1018 
 

De acordo com os dados registrados na base de dados do AMS, em termos quantitativos 

as peças traduzidas do francês, do italiano e do espanhol foram mais censuradas que as demais 

em todo o período, como mostra a figura 10, abaixo. A censura se manifestava em relação ao 

conteúdo das peças e não em relação às línguas dos originais. Os censores, no geral, só tinham 

acesso às traduções das peças, em que não constam as línguas dos originais. Destacamos que 

nos dossiês analisados há apenas o nome dos autores originais. Para chegar ao resultado sobre 

a línguas censuradas em cada ano, fizemos uma pesquisa a partir do nome do autor que consta 
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em cada dossiê. Nesse sentido, não é possível esclarecer esse ponto com os dados a que tivemos 

acesso em nossa pesquisa.  

 

Figure 10. Línguas traduzidas e censuradas – Estado Novo  

 

3.3.1.2 Traduções censuradas por ano  

 
Quanto às peças traduzidas e censuradas por ano, observa-se que a censura foi mais 

intensa nos quatro últimos anos, a partir de 1942, como mostra a figura 11, abaixo.  

Como esclarecido no contexto histórico (3.1), o Brasil entrou na Segunda Guerra 

Mundial em 1942, apoiando os Aliados. Esse novo posicionamento político e econômico do 

país implicou várias mudanças em relação aos órgãos de censura e aos temas censurados. Uma 

delas foi a mudança na direção do DIP, o principal órgão de censura do período. O órgão foi 

dirigido, desde o início do Estado Novo, por Lourival Fontes. No entanto, em 1942, por causa 

de incompatibilidades com Vargas, Lourival é deposto e um novo diretor, o coronel Coelho dos 
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Reis, assumi a direção. Meses depois, outra mudança se faz necessária, o que leva o capitão 

Amílcar Dutra de Menezes a ser nomeado diretor. Ele permanece nessa função até o fim do 

Estado Novo. Em uma entrevista40 para o jornal Folha de São Paulo, o jornalista Joel Silveira 

destaca que a censura se intensificou com os militares à frente do órgão responsável pela 

censura: “quando o Brasil declarou guerra, os militares acharam que à frente do DIP não poderia 

ficar um civil”, pois era uma questão de segurança nacional e de intensificação da censura 

(Silveira 1979: 18). Segundo Silva, é em 1942 que “Vargas assume com maior clareza sua 

posição contrária ao nazi-fascismo, mudando também o caráter da perseguição dos inimigos do 

Estado” (1979:4).  

Essas mudanças provavelmente influenciaram a intensidade da censura a partir de 1942. 

No entanto, os dados a que tivemos acesso não são suficientes para esclarecer esse ponto.  

 

Figure 11. Traduções censuradas por ano – Estado Novo  

 

                                                
40 http://almanaque.folha.uol.com.br/memoria_5.htm 
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3.3.2 Análise do catálogo-D1  

 

3.3.2.1  Tipos de censura 

 
 Como elucidado no item 2.1.2.1, classificamos a censura em moral, política, religiosa, 

social e econômica. Nos 28 dossiês analisados, observamos que a censura mais recorrente foi a 

moral. Nesse sentido, esses dados reverberam com os dados apresentados por Gomes e Casadei 

(2016), no item 1.3.1.1, em que a censura moral foi predominante entre 1925-1970 em relação 

às peças de teatro analisadas por elas. Como exemplos da censura moral encontrados nos dossiês 

analisados, citamos as seguintes palavras e termos: “gigolô”, “cabaré”, “do fruto proibido”, 

“divorciada”, “embriagado”, “orgia”, “uma mulher moderna não demonstra fidelidade ao seu 

marido”, “deixa aproveitar as carícias”. A palavra mais censurada foi “amante”. No estudo 

Censura em Cena. Teatro e Censura no Brasil. Arquivo Miroel Silveira (2006), Costa também 

retrata esse quadro: “a palavra “amante” era a mais vetada entre as peças catalogadas no Arquivo 

Miroel Silveira (tanto nas traduzidas quanto nas nacionais), seguido de palavrões como “puta” 

e “merda” (2006:237). Ela ressalta também que “os cortes de caráter moral dirigem-se 

principalmente contra gestões de mau comportamento por parte das mulheres” (Costa 

2006:237). A censura política vem em segundo lugar: “Mussolini”, “russos”, “mercadorias 

inglesas”, “turcos”, “a pátria que se lixe”, “socialista”. Em seguida, a censura social: “infames 

judeus”, “fresco” (homossexual). E por último, a censura religiosa: “igreja”, “sou protestante”, 

“pastor”. Nos dossiês analisados, não foi observada a censura econômica.  

Destacamos que muitas palavras e frases censuradas revelam a incoerência e a falta de 

critério dos censores. O discurso da censura, como sempre lacônico, não provê, na maioria das 
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vezes, explicações para sua aplicação e, portanto, para as escolhas dos censores. Como exemplo, 

citamos: “com uma pena de pavão na cabeça”, “oh dúvida atroz”, “e depois nada mais”, “eu 

acho esse hotel particularmente incômodo”, “mentirosos”, “brasileiro”, “diz que foi ela quem 

levou a cruz”, “deveres diplomáticos”, “gemas”, “não permito que insultes a memória da minha 

mãe”. Mesmo contextualizadas essas palavras e trechos não esclarecem a ação da censura. 

Gomes e Casadei (2016) destacam sobre esse ponto:  

“it’s hard to understand the underlying variability of the decision-making in the censorship 
process. There are numerous material (in the four categories of censorship) that one might expect 
to have been cut was allowed to be performed, both because the criteria for censorship were never 
clearly codified and because each case was affected by particular social, political and cultural 
circumstances” (Gomes e Casadei 2016:174).  

  

3.3.2.2 Autores e tradutores mais censurados  
  

Os autores censurados no período foram bastante variados, como podemos observar na 

tabela II (abaixo). Apenas quatro autores foram censurados mais de uma vez (duas vezes cada): 

Molière (francês); Andre Birabeau (francês), Joaquim Forzano (italiano) e Adolphe D'Ennery 

(francês).  

Em relação aos tradutores mais censurados, alguns se repetem em traduções diferentes: 

Renato Alvim e Carlos Bittencourt (duas vezes), Artur Azevedo (duas vezes), Eurico Silva (duas 

vezes), Bandeira Duarte (três vezes).  

 

Tableau II. Autores e tradutores censurados – Estado Novo  

 

Autor Peça (Original) Tradutor Peça (Tradução) Data da censura 

Julio Traversa Frou frou do 
wunder bar Celestino Silva O Biriba está no 

gancho 1937,1944,1948 
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Jacques Deval Tovaritch Renato Alvim e 
Carlos Bittencourt Tovaritch 1937, 1942  

Louis Verneuil e 
Georges Berr 

Les fontaines 
lumineuses 

Carlos Bettencourt 
e Renato Alvin Fontes luminosas 1938 

D'Aubigny   
J Silveira Serpa e 
adaptação de Julio 
Ozon 

Os dois sargentos 1931,1933, 
1941,1960 

Adolphe 
D'Ennery e 
Eugene Colman 

  Arthur Azevedo Lágrimas de homem 
ou Uma causa célebre 1934,1942 

Jean Sartène L'Artiglio Francisco Grisola e 
Orlando Lippi A Garra 1942 

Leo Lenz   Matheus da 
Fontoura Santos Jr. 

O perfume de minha 
mulher 1942,1949 

Paolo Giacometti La morte civile Eduardo Victorino A morte civil 1943  
Teobaldo Ciconi   Joaquim Augusto A tocadora de harpa 1943  
Vittore Leon e 
Leoni Stein. 
Musica de Franz 
Lehar 

La Vedova 
Allegra Arthur Azevedo A viúva alegre 1927,1934,1943 

Francisco Serrano 
Anguita   Eurico Silva Filhinha do Papai 1933,1943 

Molière Le médecin 
malgré lui Bandeira Duarte Médico a força 1943 

Franz Arnold e 
Ernest Bach   Fernando Lacerda O adorável Barcelos 1943  

Joaquim Forzano  Don Buonaparte  José Deléo Junior O tio de Napoleão 1943 
Benjamin de 
Garay El tío soltero  Ricardo Hicken O tio solteiro 1943  

Joaquim Forzano   J. Deléo Junior Os Sinos dobrarão 
outra vez 1943 

Andre Birabeau Chemin des 
écoliers  Bandeira Duarte Os sonhos voltam 1943  

Andre Birabeau   Odilon Azevedo Teu sorriso 1943 
Bernard, Mirande 
e Quisson 

Embrassez-
moi(???) Luiz Palmeirim Um beijo na face 1943  

Francisco E. 
Collazo Un hombre 

Maximo Bernardi 
(empresário do 
Circo Universal) 

Um homem ou A 
divorciada 

1943, 1947, 1948, 
1949  

Molière 
George Dandin 
ou le Mari 
confondu 

Bandeira Duarte Um marido em apuros 
(George Dadin) 1943 

Julio F Escobar 
Un padre en 
busca de seis 
hijas 

Oliveira Lima Um pai a procura de 
seis filhas 1943  
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Maurice 
Hennequin 

Les joies du 
foyer 

Carlos Moura 
Cabral As Alegrias do lar 

1934,1944,1945, 
1946,1947,1948, 

1949,1950 

Darthes y Damel   Alfredo Viviani Filhos - Velhice 
desamparada 1944 

Teobaldo Cicconi Le statua di 
carne Luiz Medici A Estatua de carne. O 

poder da fé 1944 

D'Ennery   
Pires de Almeida 
(44); Castro Viana 
(46 e 49) 

O médico das crianças 
ou A morta virgem 1944, 1946, 1949 

Sutton Vane Outward Bound  Evaristo Ribeiro  Fora da Barra 
1944,1952,1962 

(Rev),1960 
(Rev),1966 

Pedro Munoz 
Seca e P. Perez 
Fernandez 

  Eurico Silva Precisa-se de um Pae 1945 

 

3.3.2.3 Parecer da censura  
 

 A análise do Catálogo-D1 (dos 28 dossiês) valida que a lei da censura prévia foi de fato 

aplicada em todo o período. Em todos os dossiês analisados consta o pedido de censura feito 

pela companhia de teatro, pelo diretor da peça ou pelo tradutor antes de a peça ser representada. 

Além disso, certifica que os censores agiram em todas as peças registradas, seja com o pedido 

de cortes, a restrição etária e a interdição de representação ou com o carimbo da censura em 

todas as páginas para registrar a passagem da peça pelo comitê de censura.  

 Das 28 peças censuradas, nove foram liberadas sem restrições e dezenove liberadas 

respeitados os cortes.  

 

3.4 Corpus1-D1   
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Neste item, apresentaremos os dossiês, os trechos analisados e as discussões relativas às 

cinco peças escolhidas para observar as estratégias de tradução utilizadas no período: 3.4.1 

Tovaritch (1933), de Jacques Deval; 3.4.2 Un padre en busca de seis hijas (1929), de Julio F. 

Escobar; 3.4.3 Les joies du foyer (1894), de Maurice Hennequin; 3.4.4 Un hombre (1918), de 

Francisco E. Collazo; 3.4.5 Outward Bound (1923), de Sutton Vane.  

A comparação e análise dos trechos original-tradução é fundamental para delimitarmos 

regularidades nas estratégias de tradução no período, como afirmam Merino e Rabadán (2004):  

“Como a comparação entre a tradução e seu original não pode ser feita de forma global, deve ser 
feita entre segmentos de ambos os textos ("pares" problema-solução), o que ajudará a estabelecer 
o tipo de "relação de tradução". É tarefa do pesquisador detectar regularidades nas relações dos 
vários segmentos do TO-TM e estabelecer o lugar que a tradução ocupa entre os dois polos 
opostos de "adequação" ao original e "aceitabilidade" no novo quadro de chegada”41 (2004:27). 
 

Para tanto, antes e durante a comparação e análise de cada peça seguimos o modelo “Discovery 

vs. justification procedures for one pair of texts” proposto por Toury (1995:38), em que o 

primeiro passo é abordar uma suposta tradução de acordo com sua aceitabilidade na cultura 

receptora; o segundo envolve o estabelecimento de um texto fonte correspondente e o 

mapeamento do texto meta com o texto de partida; e o terceiro é focado na formulação do 

primeiro nível de generalizações:  

 

 

                                                
41 Nossa tradução. Texto original espanhol: “Dado que la comparación entre la traducción y su original no puede 
realizarse de manera global, habrá de realizarse entre segmentos de ambos textos (“pares” problema-solución), que 
ayudarán a establecer el tipo de “relación de traducción”. Es labor del investigador detectar regularidades en las 
relaciones de los diversos segmentos TO-TM y establecer qué lugar ocupa la traducción entre los dos polos 
opuestos de “adecuación” al original y “aceptabilidad” en el nuevo marco de llegada”  
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1. Target text presented/regarded as a translation: 
a. acceptability, deviations from acceptability; 
b. probably: first tentative explanations to individual textual-linguistic 

phenomena, based on the assumption that the text is indeed a translation.    
2. Establishment of a corresponding source text and mapping target text (or parts of it, 

or phenomena occurring in it) on source text 

a. determination of text’s status as an appropriate source text 
b. establishment of pairs of ‘solution + ‘problem’ as units of immediate 

comparison; 
c. establishment of target-source relationships for individual coupled pairs. 

3. Formulation of first-level generalizations: 
a. primary vs. secondary relationships for the text as a whole; 

b. preferred invariant(s) and translation units; 
c. [reconstructed] process of translation…  

 
Assim, para cada peça, a apresentação do dossiê de censura corresponde ao primeiro 

passo, em que confirmamos a aceitação do texto como uma tradução para a cultura receptora. O 

segundo corresponde à comparação dos trechos TF-TM, em que mapeamos a tradução (TM) em 

relação ao texto original (TF). Por fim, o terceiro corresponde à análise e discussão em que 

tratamos das regularidades observadas. A análise, no geral, é desenvolvida de forma espiral, 

como sugere Toury (1995):  

“In every phase, from the very start, explanatory hypotheses will be formulated, which then 
reflect backwards and affect subsequent discovery procedures. The normal progression of a study 
is thus helical, rather than linear: “there will always remain something to go back to and discover, 
with the concomitant need for more (or more elaborate) explanations” (1995:38).  
 

Em relação à comparação dos trechos, salientamos que nossa análise se centra, 

principalmente, nas estratégias de tradução utilizadas frente à censura. Não nos interessa em 

nosso trabalho uma comparação e uma análise meramente linguísticas. Os trechos, portanto, que 
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não acrescentam aspectos que contribuam para a compreensão da ação da censura e das 

estratégias de tradução não foram considerados. 

Nas observações que fizemos nas tabelas “Trechos analisados”, fazemos referência a 

“censurado/a” quando é o censor que age no texto e “suprimido”, “acrescentado” e/ou 

“modificado” quando é ação do tradutor. 

 

3.4.1 Tovaritch (DDP0188) 
 

O título original da peça foi mantido em português. A peça foi escrita por Jacques Deval, 

em 1933, original do francês. Foi traduzida por Renato Alvim e Carlos Bittencourt. Passou pela 

censura duas vezes: em 1937 e em 1942. A peça foi liberada, em 1942, no mesmo ano para ser 

representada, sem restrições da censura. 

O enredo da peça se desenvolve em torno da história de um casal de russos exilados na 

França. Tatiana, casada com Mikail, por ser sobrinha do czar russo, é considerada uma princesa. 

Para sobreviver no país estrangeiro, o casal trabalha como empregados na casa de uma família 

francesa. A trama se desenrola em torno de jantares oferecidos a nomes da política russa e da 

relação entre os empregados e os patrões. A peça faz referências diretas à política russa e ao 

comunismo. Além disso, há referências a conteúdos eróticos e obscenos. 

Privilegiamos a análise desta peça por responder a todos os critérios definidos na 

metodologia: língua de partida (francês), assunto (teor político e moral), disponibilidade do 

texto de partida (faz parte do dossiê) e complexidade do dossiê (vários requerimentos de 

censura, censurada duas vezes na mesma ditadura, certificado de censura). Destacamos que esse 
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é um dos poucos dossiês em que consta a peça original (em francês). A análise foi feita de acordo 

com o certificado de censura de 1942, que se encontra no dossiê.  

 

3.4.1.1 Dossiê (Anexo II) 
 

O dossiê contém:  

a) 1 requerimento de censura de Gianni Pellas, representante da empresa Artística 

Teatral Ltda., de 11 de julho de 1935;  

b) 1 requerimento de censura de José Soares pela Cia de Comédia Dulcina-Odilon, de 

12 de novembro de 1937;  

c) 1 requerimento de censura de José Farina, de 14 de dezembro de 1942;  

d) 1 certificado de censura ao requerimento de José Farina, de 17 de dezembro de 1942;  

e) 1 peça impressa em francês;  

f) 1 peça datilografada em português 

 

3.4.1.2 Trechos analisados  
 

Os trechos selecionados e expostos abaixo fazem parte do Corpus2-D1, como discutido 

no item 2.2.3.6. Nessa peça, destacamos, primeiramente, os trechos que fazem referência a 

conteúdos políticos (tabela III) e, em seguida, os que fazem referência a conteúdos morais 

(tabela IV).  

 

Tableau III. Trechos analisados –  Referências políticas  –  Tovaritch 
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Texto-fonte Tradução Observações 
“...la chanson russe 
l’Eplantier.”  
Pg.1 

“...uma canção...”  
Pg.1   

Suprimida as palavras  
“russe l’Eplantier”  

“Sans oublier non plus que 
notre sante Russie gémit...” 
Pg.5 

“Sem esquecer, sobretudo, 
que a nossa Santa Russia 
está a sofrer martyrios...” 
Pg. 8 

Trecho mantido  

Charles: Non, j’ai miaulé. 
C’est Pamatou qui a voulu 
parler. Toute la gauche s’est 
mise à miauler comme un 
seul homme, si j’ose 
dire...Nous ne le laisserons 
pas dire un mot !...Qu’il 
s’explique d’abord !...A 
propos, il est du dîner, 
Pamatou, soyez gentille avec 
lui, c’est un homme 
charmant!... 
Fernandes: Je ne comprends 
plus... 
Charles: Il n’est pas de mon 
parti, mais j’en suis si peu!... 
F: Qui vous oblige d’être 
socialiste?... 
C: Mes électeurs sont 
socialistes, je me suis mis à 
leur portée... 
F: Ça ne vous gêne pas un 
peu?... 
C: Du tout...je suis un 
socialiste d’affaires!...Il en 
faut. 
Pg.12 

 Trecho inteiramente 
suprimido  
Pg. 18 

Charles: “Parce que si vous 
êtes Russes et à Paris...vous 
devez être comte...ou 
baron...ou quelque chose 
comme ça...et je ne me vois 
pas bien, moi Arbeziah, 
député de gauche...” 
Pg.12 

Carlos: “Porque se são 
Russos em 
Paris...Naturalmente devem 
ser exilados e hão de ser por 
força condes...ou barões...ou 
qualquer cousa parecida...E 
isso é uma massada.” 
Pg. 29 

Suprimido o trecho 
“moi Arbeziah, député 
de gauche...” 
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Charles: C’est ça...Tout à fait 
la note pour recevoir un 
commissaire soviétique... 
Chauffarier m’a téléphoné. Il 
sera en veston.  
Pg. 25 

Não vale a pena...Não fica 
bem vestir smoking para 
receber um Comissario do 
povo. Chauffarier telefonou-
me dizendo que viria de 
paletot.  
Pg. 87 

A palavra “soviétique” 
foi substituída por 
“povo” 

Gorotchenko: Les Soviets 
sont bien forts... 
Pg. 27 
 

 Frase suprimida  
Pg. 89 

 
 

Tableau IV. Trechos analisados – Conteúdos morais – Tovaritch  

Texto-fonte Tradução Observações 
Tatiana: Tu pourrais aussi 
venir me regarder travailler... 
Mikail: Où? 
Tatiana: Chez le peintre, 
donc!... 
Mikail: Quel peintre?... 
T: Je l’ai rencontré en 
achetant le caviar! 
M: Il t’a parlé?... 
T: Parce que je n’avais déjà 
plus d’argent, alors il a payé 
le caviar...Il veut faire un 
tableau avec moi... 
M: Chez lui?... 
T: Évidemment donc, chez 
lui...Il veut me peindre 
nue...Il donnera 500 francs!... 
M: 500 francs...Tu n’as pas 
dû lui dire que je 
t’accompagnerais... 
Pg.8 

 Trecho inteiramente 
suprimido 
Pg. 73 

Georges: C’est une mauvaise 
pensée de vous aimer?... 
Tatiana: ...parce que, si vous 
m’aimez...vous voudrez donc 
coucher avec moi!... 
Georges: Oh! 

Jorge: Então, é um mal 
pensamento ama-la? 
Tatiana: (Docemente) 
Naturalmente...porque eu 
sou casada...e uma creada de 
quarto.  
Pg. 54 

Trechos suprimidos: 
“vous voudrez donc 
coucher avec moi!”; 
“Vous ne voudrez pas 
coucher avec moi...qui 
suis la femme de 
chambre?”  (Conversa 
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Tatiana: Vous ne voudrez 
pas coucher avec moi...qui 
suis la femme de chambre?... 
Pg. 21 

entre o patrão e a 
empregada doméstica) 

Jorges : Ah! Tenez, vous 
n’avez pas d’ambition…(Il 
lui prend les mains, la 
regarde dans les yeux.) Et 
vous n’avez pas de sens! 
Tatiana : Moi?...Que je suis 
plus sensuelle que les onze 
mille Vierges...Dieu les 
garde!... 
Jorges : Alors, vous l’avez 
trompé, Michel?... 
Tatiana : Jamais! (Lui 
passant la main dans les 
cheveux.) Seulement une fois 
que j’ai été violée... 
Jorges : Elle a été v…et c’est 
en me disant des choses 
comme ça que vous espérez 
me faire rester tranquille? 
Tatiana : Par un 
bolcheviki…Qu’est-ce que je 
pouvais attendre 
davantage!... 
Pg. 22 
 

 Trecho inteiramente 
suprimido  
Pg. 45 (Conversa entre 
o filho do patrão e a 
empregada doméstica) 

Charles : Vous ne préférez 
pas que je vous embrasse une 
autre fois? 
Tatiana : Ça vous ferait bien 
plaisir? 
C : Ça me ferait plaisir... 
T : Alors, je permets... 
C : Qu’est-ce que vous 
permettez?... 
T : Que vous me baisiez la 
main... 
C : Je ne vous baise pas la 
main...je vous embrasse la 
main... 
Pg. 23 

 Trecho inteiramente 
suprimido (Conversa 
entre o patrão e a 
empregada doméstica) 
Pg. 48 
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Tatiana: Parce que la 
dernière fois que j’ai été en 
face de vous, à la prison de 
Kronstadt, vous fumiez aussi 
une cigarette… 
Gorotchenko : 
Vraiment ?...Et alors ?... 
Tatiana : Alors ?...que vous 
avez posé votre cigarette et 
que vous m’avez violée… 
Pg. 31 
 

Tatiana: A última vez que 
estive na sua presença, na 
prisão de Kronsdat, também 
fumava um cigarro 
G: Sim? E que tem isso? 
T: Que tem isso? Creio que 
não preciso recordar-lhe o 
que fez quando deixou o 
cigarro!... 
Pg. 81 

Suprimido o trecho “et 
que vous m’avez 
violée” 

 

3.4.1.2 Análise e discussão  
 

Como discutido no contexto histórico (3.1), o ano de 1942 (data da censura) foi um ano 

de grande instabilidade política, econômica e ideológica, marcado principalmente pela entrada  

do Brasil na Segunda Guerra, apoiando os países Aliados. Segundo Fonseca (2001), essa nova 

postura do governo “no mínimo causava embaraços à ideologia antiliberal e anticomunista do 

Estado Novo; em médio prazo, tornava insustentável manter a ditadura, principalmente quando 

a guerra começava a virar a favor dos aliados” (Fonseca 2001:9). Essa mudança de paradigma 

político, portanto, gerou dúvidas quanto ao que seria aceito pela censura dali em diante. Vargas 

continuaria a sustentar a ideologia anticomunista que fervorosamente defendia desde o início de 

seu governo? O apoio aos Aliados era meramente uma estratégia política e econômica? Esse 

quadro de incerteza se refletiu na produção cultural desse momento.  

A comparação entre o texto original e a tradução da peça Tovaritch, por exemplo, nos 

mostra que todas as palavras e trechos que fazem referências diretas ao comunismo e à política 

russa foram suprimidas ou substituídas pelos tradutores antes de a peça passar pelos censores. 

É o caso da palavra “soviétique” que é substituída por “povo”. E ainda das palavras e frases que 
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fazem parte de trechos que foram inteiramente suprimidos da tradução: “russe”; “député de 

gauche”; “Les Soviets sont bien forts...”; “Mes électeurs sont socialistes”; “je suis un socialiste 

d’affaires”. A autocensura dos tradutores, na maior parte dos trechos, foi utilizada como 

estratégia para assegurar que a peça fosse representada. Nesse caso, seguindo os ventos da 

ideologia anticomunista defendida pelo governo até então. Observa-se, no entanto, que alguns 

poucos trechos, como “Sem esquecer, sobretudo, que a nossa Santa Russia está a sofrer 

martyrios...)” [“Sans oublier non plus que notre sante Russie gémit...”] e “Porque se são Russos 

em Paris...” [“Parce que si vous êtes russes à Paris...] foram mantidos na tradução e não 

censurados, o que reflete a incerteza sobre a transição ideológica do governo. No mais, a 

tradução, mesmo amputada, manteve a essência política socialista do enredo original, conteúdo 

que seguramente teria sido censurado antes de 1942. Fica claro, por conseguinte, que os 

tradutores fizeram escolhas premeditadas e consoantes com o momento político do país.  

Em relação ao conteúdo moral, a comparação dos trechos da tabela III aponta que o 

procedimento predominante foi a supressão. Todos os trechos que fazem referência ao erotismo 

e ao adultério, como, por exemplo, a relação entre a empregada doméstica com o patrão e com 

o filho do patrão, foram suprimidos na tradução. A autocensura nesse caso foi utilizada como 

estratégia para que a peça passasse pela censura e fosse representada. A defesa da moral e dos 

bons costumes não sofreu variações como no caso da ideologia anticomunista. Coutinho ressalta 

que “a censura desse período tinha uma preocupação educativa e por isso controlava e coibia 

tudo que fosse considerado moral ou politicamente reprovável” (2011:30). A educação moral 

da sociedade era um dos valores mais protegidos por Vargas e esteve presente em todo o seu 

governo, como podemos observar no Decreto 21.240, de 4 de abril de 1932 (2 anos depois de 

sua posse), em relação ao cinema:  
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 “Art. 7 º- § 3º Serão considerados educativos, a juízo da comissão não só os filmes que tenham 
por objeto intencional divulgar conhecimentos científicos, como aqueles cujo entrecho musical 
ou figurado se desenvolver em torno de motivos artísticos, tendentes a revelar ao público os 
grandes aspetos da natureza ou da cultura.  
Art.8º Será justificada a interdição do filme, no todo ou em parte, quando:  
     I - Contiver qualquer ofensa ao decoro público.  
    II - For capaz de provocar sugestão para os crimes ou maus costumes.  
    III - Contiver alusões que prejudiquem a cordialidade das relações com outros povos.  
    IV - Implicar insultos a coletividade ou a particulares, ou desrespeito a credos religiosos.  
    V - Ferir de qualquer forma a dignidade nacional ou contiver incitamentos contra a ordem 
pública, as forças armadas e o prestígio das autoridades e seus agentes” (Decreto 21.240 de 4 de 
abril de 1932). 
 

Segundo Gomes e Casadei (2010), a ditadura de Vargas “se valeu da construção de um 

ideário que tem o trabalho, a pátria e a família como pontos privilegiados de respeito, atenção e 

coesão” (2010:67), pontos que implicam uma moralidade que demandavam uma atenção 

especial dos censores. Os tradutores Renato Alvim e Carlos Bittencourt, como todos os outros 

agentes culturais, estavam cientes de que a censura era implacável em relação a esse tema, o que 

justifica a utilização da autocensura como estratégia para que a peça chegasse ao público-alvo.    

Nos dois casos, por conseguinte, para evitar a censura, os tradutores se autocensuraram, 

suprimindo e modificando conteúdos políticos e imorais que poderiam ser interditados. Como 

resultado, a peça foi liberada sem cortes para ser representada.  

 

3.4.2 Um pai à procura de seis filhas (DDP0235) 
 

Título original: Un padre en busca de seis hijas. Foi escrita pelo argentino Julio F. 

Escobar, em 1929, original do espanhol. Foi traduzida por Oliveira Lima. A peça foi censurada 

uma vez, em 1943. Foi liberada em seguida, respeitados os cortes das folhas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 e 24.  
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O enredo da peça se desenvolve em torno das peripécias de Celedonio, um senhor que, 

para sobreviver, se aproveita de garotas órfãs de pai. Ele aparece na vida das garotas 

assegurando-as que é o pai verdadeiro e, assim, consegue desfrutar da vida luxuosa de suas 

“filhas”. Um dia ele é desmascarado por Amalia e Isabel, que foram vítimas de seus golpes. O 

conteúdo da peça tem um teor principalmente moral e algumas poucas referências políticas e 

religiosas.  

Privilegiamos a análise desta peça por responder a todos os critérios definidos: língua de 

partida (espanhol); assunto (teor moral), disponibilidade do texto fonte e complexidade do 

dossiê (certificado de censura, vários cortes feitos pelo censor, marcas de censura no texto, 

informação sobre o título original da peça no certificado de censura). 

3.4.2.1 Dossiê (Anexo III) 

 
O dossiê contém:  

a) 1 requerimento de censura de Nicolau Guzardi, de 26 de fevereiro de 1943;  

b) 1 certificado de censura a este requerimento, de 10 de março de 1943;  

c) 1 peça mimeografada em português  

3.4.2.2 Trechos analisados  

 
Os trechos selecionados e expostos abaixo fazem parte do corpus2-D1, como discutido 

no item 2.2.3.6. Os trechos censurados podem ser vistos no Anexo IV. 

 
Tableau V. Trechos analisados – Um pai em busca de seis filhas  

Texto-fonte Tradução Observações 
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Casimiro: ¿Qué les hago 
servir? 
Amalia: A mí un San 
Martín. 
Raymundo: A mí otro 
“héroe” de 
esos…(Casimiro transmite 
el pedido al mozo, que se 
aleja…) 
Pg. 1 

C: Que desejam tomar? 
Arlete: Para mim, traga um 
americano. 
Armando: Para mim, um 
brasileiro (com um sinal de 
dedos polegar e indicador, 
dá a perceber que é uma 
cachaça.) 
Pg.1 

Censurada a palavra 
“brasileiro”  

Amalia: ¡Como que soy 
duquesa por parte de 
padre! 
Raymundo: ¿Y qué se hizo 
el duque? 
Amal: Cuando sació sus 
apetitos carnales se fue al 
extranjero, dejándome con 
un hermano llamado 
Bertoldino… 
Raymundo: ¡Qué canalla! 
Pg. 1 

Arlete: Como vês, eu sou 
duquesa por parte de meu 
pai! 
Armando: E o que foi feito 
do Duque?  
Arl: Pouco tempo depois 
de eu ter nascido ele fugiu 
para o estrangeiro 
deixando-me com um 
irmãozinho chamado 
Angelino.  
Armando: Que canalha! 
Pg. 1 

Suprimido o trecho 
“Cuando sació sus apetitos 
carnales”.  
(Arlete falando do pai)  

Casimiro: ¿No era alegre? 
Barbara: 
Demasiado…Jugaba, bebía 
y le gustaban tanto las 
mujeres, que no respetó ni 
una mucama. Hasta anduvo 
con la parda Luisa que 
tenía mal aliento… 
Casimiro: Don Juan 
Tenorio 
Barbara: Don Juan 
Tenorio, Casanova y el 
Petizo Orejudo. No tenía ni 
vergüenza ni olfato… 
Pg. 2 

C: Não era alegre? 
B: De mais...jogava, bebia 
e gostava tanto de 
mulheres que nem 
respeitou a minha 
creada...uma crioula. 
Não tinha vergonha nem 
olfato.  
Pg. 2 

Trechos censurados  

Celedonio: ¿No estudiabas 
para matasanos? 
Casimiro: Sí, pero se me 
cruzó una mujer en la vida, 
me puse a estudiar la 
anatomía de su cuerpo…y 

Palimercio: Não estudava 
para médico? 
Amadeu: Sim, porem 
cruzou na minha vida uma 
mulher e eu pus-me a 
estudar anatomia no seu 

Trechos censurados  
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me pasé seis años sin salir 
de la materia.  
Pg. 3 

corpo...e passei 6 anos sem 
sair dessa matéria... 
Pg. 3 

Celedonio: ¡Qué martirio, 
hermano! El calvario de 
Jesus comparado con el 
mío resultó una partida de 
dominó… 
Casi: Ella no dice lo 
mismo: dice que fué ella 
quien llevó la cruz… 

Palimercio: Que martírio, 
meu irmão. O Calvário de 
Jesus Cristo comparado 
com o meu é uma partida 
de dominó... 
Amadeu: Ela não diz o 
mesmo: diz que foi ela 
quem levou a cruz.  
Pg. 3 

Trechos censurados  

Isabel: Acabo de saber que 
has tenido relaciones 
amorosas con la mucana. 
Pg. 4 

Olivia: Acabo de saber dos 
teus amores com minha 
embregada. 
Pg. 5 

Trecho censurado  

Celedonio: Experiencia, 
Casimiro, experiencia. He 
perdido a mi hija!...Qué va 
a ser de mí?...Porque con 
mi manera de vivir soy un 
padre muy pesado para una 
hija solamente.  
Pg. 5 

Palimercio: 
Experiência...experiência 
de vida, meu caro. Perdi a 
minha filha...que vai ser de 
mim? Necessito arranjar 
outra...outra não, outras. 
Preciso pelo menos de 
6...Uma para cada dia da 
semana...porque com a 
minha maneira de viver 
sou um pai muito pesado 
para uma filha somente. 
Pg. 6 

Trecho censurado. Partes 
adicionadas pelo tradutor.  

Cele: ¡Yo necessito una 
hija así! Esa puede 
proporcionarme la vida 
familiar que necesita mi 
cuerpo, más sacudido que 
banderita de taxímetro… 
Pg. 5 

Pali: Eu necessitava de 
uma filha assim. Essa 
podia proporcionar a vida 
familiar que necessitava 
meu corpo, mais sacudido 
que a bandeirola de um 
taxímetro.  
Pg. 7  

Censurado “meu corpo”  

Cele: ¿Alguna seña 
particular íntima? 
Casimiro: Tiene en el 
cuerpo un lunar que parece 
un grano de café. 
Cele: ¿Y cómo lo sabés? 
Casi: Porque en todos los 
hoteles hay agujeros 

Palimercio: Conheces 
alguma particularidade 
intima? 
Amadeu: Tem no corpo um 
sinal que mais parece um 
grão de café. 

Trecho suprimido 
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especiales para espiar a las 
señoras… 
Cele: Magnífico! ¿Alguna 
otra seña particular de la 
familia? 
Pg. 5 

Pali: Sim? Explêndido! 
Conheces alguma 
particularidade da família? 
Pg. 7   

Casimiro: ¿Y cómo lo 
averiguo yo? 
Cele: La mucama…dos 
pesos…soborno. 
Pg. 5  

Amadeu: E como é que eu 
vou descobrir? 
Pali: Com a criada...Da-lhe 
10 cruzeiros...Suborno! 
Pg. 9 

Palavra censurada 

Cele: Pero mis deberes 
diplomáticos… 
Pg. 7 

Pali: Não é possível, minha 
filha. Os meus deveres 
diplomáticos.  

Censurado 

Lili: Para abrazarme a mí 
hay que pasar antes por la 
Iglesia. 
Pg. 7 

Filó: Para me abraçar, 
senhor, terá que passar 
antes pela igreja.  
Pg. 10 

Palavra censurada. 

Cele: Soy protestante. 
Pg. 7 

Pali: Sou protestante.  
Pg. 10 

Censurado 

Amalia: Aquí está tu 
cocktail, papaíto. 
Cele: ¿Con cuántas yemas, 
hija mía? 
Pg. 8 

Arlete: Aquí está o teu 
cock-tail, papaisinho. 
Pali: Com quantas gemas, 
minha filha?  
Pg. 10  

Censurado 

Amalia: Ocurre que…antes 
de tenerte cerca, la vida 
que yo llevaba me parecía 
bien…pero desde que te 
conozco me da vergüenza 
ser lo que soy…y quisiera 
ser una mujer decente.  
Pg. 8 

Arlete: Trata-se que, 
antiguamente, a vida que 
eu levava me parecia 
boa…porem, desde que te 
conheço, papai, tenho 
vergonha de ser o que 
sou…e quizera ser uma 
outra mulher.  
Pg. 11 

Trecho modificado 

Cele: ¿Una mujer decente? 
Amalia: Sí; quisiera 
renunciar a esta vida y 
meterme de monja.  
Pg. 8 

Pali: Uma outra mulher? 
Arlete: Sim, queria 
renunciar a esta vida e 
entrar para um convento.  
Pg. 11 

Trecho modificado 

Cele:  De ninguna manera! 
Tu, de monja, ¡jamás! 
Amalia: Papa! ¿Tú me 
aconsejas seguir siendo una 
mujer que se alquile? 
Pg. 8 

 Trecho suprimido 
Pg. 11 
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Cele: Gracias, hija. (La 
abraza y la besa. Luego se 
aparta de ella, se seca la 
transpiración y dice, para 
sí). Caramba con la 
chica…despierta en mí 
sentimientos que no tienen 
nada de paternos… 
Pg. 8 

Pali: Obrigado, filha. 
(Abraça-a e beija-a aparte). 
Deixa aproveitar as 
carícias.  
Pg. 11 

Trecho censurado 

Cele: Para una 
amiguita…Nos amamos. 
Yo no estoy en edad de 
amores desinteresados…y 
pago. Paga tú… 
Amalia: Pero papá! ¡No 
debo pagar cuentas de tus 
amantes!  
Pg. 8 

Pali: É para uma 
amiguinha. Nós nos 
amamos e…e eu não estou 
mais em idade de amores 
desinteressados…eu 
pago…tu pagas… 
Arlete: Mas papai, eu não 
devo pagar essas contas.  
Pg. 11 

Suprimida a palavra 
“amantes”  

Amalia: Papá! 
Cele: Qué, hija? 
Ama: Miras a esa mujer 
como un hambriento un 
pollo asado… 
Cele: Admiro la 
belleza…las líneas…las 
curvas… 
Amalia: Pero no mires 
curvas de mucamas… 
Pg. 9 

Arlete: Papai! 
Pali: Que queres, filha?  
Arlete: 
Que modos são esses de 
olhar a empregada? 
Pali: Admiro a beleza...as 
linhas...as curvas... 
Arlete: É, mas não admire 
as curvas da empregada.  
Pg. 12 

Trecho censurado  

Casimiro: Tampoco…Yo 
no quería vender cocaína, 
pero tanto me fastidiaron 
los clientes pidiéndomela 
que me compré un kilo 
para venderla.  
Cele: Y resultó 
falsificada… 
Casimiro: Peor…Le fuí a 
vender unos gramos a un 
cliente y resultó que era el 
Jefe de Policía…!  
Cele: Eso se llama meter el 
dedo en el ventilador. 
Casimiro: Me metieron 
preso…Acabo de salir… 

Amadeu: Nada disso! Foi a 
minha pouca sorte! Eu não 
queria vender cocaína, 
porém tanto me pediram os 
clientes que eu acabei 
comprando um quilo para 
vender.  
Pali: Resultado: era 
falsificada... 
Amadeu: Peor...eu fui 
vender algumas gramas a 
um cliente e resultou que o 
tal cliente era delegado de 
polícia.  
Pale: Isso se chama meter o 
dedo no ventilador.  

Trechos censurados   
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Pg. 9 Amadeu: Me prenderam e 
acabo de sair da cadeia.  
  
Pgs. 12/13 

Cele: Qué irá a hacer eses 
sinvergüenza? Como está 
Buenos Aires! Hay 
competencia hasta en las 
sivergüenzadas… 
Pg. 10 

Pali: Que irá fazer esse sem 
vergonha? Como está este 
mundo! Há concorrência 
até na semvergonhice.  
Pg. 14 

Trecho censurado 
 

Raymundo: Un padre no 
juzga el amante de su hija 
por lo que le da en 
efectivo! 
Cele: Eso era antes: ahora 
todo ha evolucionado. Has 
los padres… 
Ray: El padre nunca debe 
ser sinvergüenza… 
Cele: Yo no lo soy…Soy 
un padre práctico.  
Ray: Práctico en 
porquerías.  
Cele: Caballero: palabras 
ambiguas no…Debo 
pensar en el porvenir de mi 
hija…Qué será de ella 
cuando haya pasado la 
primavera de su vida?  
Pg. 11 

Armando: Um pai não dá a 
sua filha semelhantes 
conselhos. 
Pali: Isso era 
antigamente...agora tudo 
evoluiu. Até os pais. 
Armando: Um pai nunca 
deve ser sem vergonha. 
Pali: Não sou sem 
vergonha; sou um pai 
pratico...  
Armando: Pratico em 
patifarias... 
Pali: Cavalheiro, palavras 
ambíguas, não. Devo 
pensar no futuro de minha 
filha...que será dela quando 
já tiver passado a 
primavera da vida?  
Pgs. 14/15 

Trecho censurado. Palavra 
“amante” suprimida  

Ray: Comprendo…pero no 
puedo darle más de 
quinientos… 
Cele: No importa…No 
faltará quien lo haga… 
Pg. 11 

Armando: 
Compreendo...Mas eu só 
posso dar-lhe uma mesada 
de mil cruzeiros.  
Pali: É pouco. Não faltará 
quem dê mais.  
Pg. 15 

Trecho censurado  

Cele: Comprendo: pero yo 
sólo te quiero a ti.  
Pg. 11 

Pali: Compreendo, minha 
filha, mas eu só te quero a 
ti.  
Pg. 16 

Trecho censurado 

Amalia: ¿Qué dices, papá? 
Cele: Que tu madre me 
engañaba con algún 
bombero… 

Arlete: Que dizes papai?  
Pali: Não vou ser o pai 
deste tipo! 
Arlete: Não ofendas!  

Trecho suprimido “Que tu 
madre me engañaba con 
algún bombero” 
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Amalia: No ofendas la 
memoria de mi madre. 
Pg. 12 

Pg. 20 

Cele: Manola: ya ves el 
resultado de andar con 
bomberos… 
Amalia: Papá! Ya te he 
dicho que no permitiré 
insultar la sagrada memoria 
de mamá! 
Pg. 12 

Pali: Carmem, será que 
este é meu filho?  
Arlete: Papai, não permito 
que insultes a memória da 
mamãe.  
Pg. 17 

Trecho modificado e 
censurado (em vermelho) 

Casimiro: No importa. En 
amor soy socialista…todas 
las clases me son 
iguales…(Ella se sienta. El 
la acaricia)  
Pg. 13 

Amadeu: Não importa. Em 
amor eu sou 
socialista...todas as classes 
são iguais...(A criada 
senta-se na cadeira pero 
dele e Amadeu acaricia-a.  
Pg. 18 

Trecho censurado 

Cele: Retírese. ¡Usted es 
una bataclana! 
Lili: Bataclana, yo!  
Cele: ¡Esto no puede seguir 
así!  
Casimiro: Por qué?  
Pg. 13 

Pali: Retire-se. Isto não 
pode continuar assim.  
Amadeu: Por que?  
Pg. 18 

Trechos suprimidos 

Cele: Pero tengo un mal 
presentimiento con 
Bertoldino. Yo no puedo 
ser padre de ese grajuja: 
cuanto más lo examino, 
más veo la colaboración 
del bombero… 
Pg. 14 

Pali: Porém tenho um mau 
pressentimento com 
Angelino. Eu não posso ser 
pai desse coruja...Por mais 
que o examine mais me 
convenço de uma 
colaboraçãosinha... 
Pg. 19 

Trecho suprimido 
(referência à traição)  

Cele: Además, te prevengo 
que eses hijo de orígenes 
sospechosos tiene el vivio 
innoble de calumniar a la 
gente…Y es 
cocainómano… 
Amalia: Pero es posible? 
Cele: Sí; me pidió dinero 
para comprar cocaína y 
cuando yo se lo negué me 
dijo: “Le diré a Amalia que 
tu no eres su padre…que 

Pali: E ainda tem mais: 
esse filho de origem 
suspeita tem o vivio 
ignóbil de caluniar a 
gente... 
Arlete: É possível? 
Pali: Sim. Há pouco pediu-
me dinheiro para as suas 
estroinices e como eu lhe 
negasse, disse-me: Direi a 
Arlete que tu nao es seu 
pai…que es um malandro, 

Trecho censurado. 
Suprimidas as referências à 
cocaína.  
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ere un “fresco” que ocupas 
ese sitio en su hogar…”  
Pg. 15 

um sem vergonha muito 
grande.  
Pg. 20 
 

Cele: Te lo previne: es un 
ingrato sin remedios…Es 
hijo del bombero!  
Pg. 16 

Pali: Eu não te disse? Tem 
a mania de caluniar os 
outros...Es um ingrato 
muito grande... 
Pg. 21 

Trecho suprimido 
(Referência à traição) 

Cele: También “chorro”? 
Amalia: No: le pegó a un 
ruso porque le dijiste que 
era amante mío…Lo ha 
dejado en el hospital!... 
Cele: Muy bien dejado.  
Amalia: Pero dice 
Raymundo que apenas 
salga viene volando a 
romperte las costillas.  
Pg. 17 

Pali: Também roubou 
alguma coisa. 
Arlete: Não. Foi preso por 
ter brigado com um agiota, 
a quem deixou no hospital. 
Pali: Fez muito bem.  
Pg. 22  

Palavra “amante” 
suprimida. Palavra “ruso” 
substituída por “agiota”. 
Ultima frase suprimida.   

Isabel: Porque mi padre era 
un fresco: jugador, 
mujeriego…de todo! No 
sólo no me respetaba las 
amigas…hasta me seducía 
a las mucamas!  
Pg. 17 

Olivia: Porque o meu pai 
era um patife, jogador, 
mulherengo...e tudo quanto 
pode haver de ruim. Não 
respeitava ninguém.  
Pg. 23 

Trecho modificado e 
censurado 

Amalia: Otra hija suya? 
Isabel. No: fue su amante. 
Pg. 18  

Arlete: Outra filha dele? 
Oliva: Não. Foi sua 
apaixonada.  
Pg. 24 

Palavra “amante” 
substituída por 
“apaixonada” 

Amalia: Entonces es tu 
amante?  
Pg. 21 

Arlete: Ah, então ele é 
teu... 
Pg. 24 

Palavra “amante” 
suprimida 

 

3.4.2.3 Análise e discussão  
 
A análise desta peça é um exemplo das diversas ações da censura, tanto em termos de 

regularidade (conteúdos que eram sempre censurados), como em termos de incoerência e 

subjetividade (conteúdos censurados de acordo com a interpretação do censor). Além disso, ela 

evidencia os diversos procedimentos (supressões e substituições) utilizados pelo tradutor, 
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Oliveira Lima, para fazer com que a peça passasse pela censura. Como estratégia do tradutor 

predomina a autocensura, que teve como resultado a liberação da peça para ser representada, 

mesmo com todas as amputações impostas. Examinaremos em detalhe cada um desses aspectos.  

A análise da peça confirma a regularidade da ação da censura em relação a alguns temas 

de cunho moral, político e religioso. Esses temas eram frequentemente censurados no período: 

referências aos maus comportamentos sociais, como em “me prenderam e acabo de sair da 

cadeia”; às drogas, como em “eu não queria vender cocaína; a conteúdos eróticos, como em 

“deixa provar as carícias”; e às divergências do catolicismo, como em “Sou protestante”. A 

tradução desses trechos foi feita integralmente e nenhum deles, portanto, passou desapercebido 

pela censura. Chamamos a atenção também para às referências ao socialismo, como em “Em 

amor eu sou socialista”, que também não passaram pelo crivo da censura, o que nos mostra que 

a ideologia anticomunista de Vargas não mudou a partir do apoio aos Aliados em 1942. Como 

vários outros autores mostraram em suas pesquisas (Leitão 2011; Costa 2006; Gomes e Casadei 

2010; entre outros), a estratégia de Vargas foi puramente econômica.   

A comparação dos trechos da tabela V corrobora também a subjetividade da 

interpretação do censor em vários pontos. Visto que não consta no dossiê um relatório do censor 

para essa peça, e ele provavelmente nunca existiu, é difícil compreender o porquê da interdição 

de algumas palavras e trechos, como: “brasileiro”, “diz que foi ela quem levou a cruz”, “meu 

corpo”, “deveres diplomáticos”, “gemas”, “não respeitava ninguém”. Todos foram traduzidos 

integralmente, pois, à primeira vista, não aparentam ser uma ameaça “à moral e aos bons 

costumes”, recorrentes princípios vagos pregados pela censura. Esses trechos, no entanto, foram 

todos censurados segundo a interpretação do censor.  
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Em relação à estratégias e procedimentos utilizados pelo tradutor, a autocensura pode 

ser observada na supressão de diversos trechos, como: “Cuando sació sus apetitos carnales”; 

“Porque en todos los hoteles hay agujeros especiales para espiar a las señoras…”; “Papa! Tú me 

aconsejas seguir siendo una mujer que se alquile?”; “amante”, “Que tu madre me engañaba con 

algún bombero”; etc. Ademais, observamos que o tradutor modificou alguns trechos, na 

tentativa de contornar a censura, como é o caso de: “Acabo de saber que has tenido relaciones 

amorosas con la mucana” em que o tradutor substitui por “Acabo de saber dos teus amores com 

minha empregada”; “Manola: ya vez el resultado de andar con bomberos…”, no original, por 

“Carmen, será que este é meu filho?”, na tradução; e ainda “cuanto más lo examino, más veo la 

colaboración del bombero…”, no original, por “Por mais que o examine mais me convenço de 

uma colaboraçãosinha...”, na tradução.  

A censura foi implacável nessa peça e mesmo alguns trechos modificados e atenuados 

na tradução foram censurados. Poucos foram os trechos modificados pelo tradutor que não 

foram censurados, como: “Una mujer decente?” [Uma outra mulher?]; “y quisiera ser uma mujer 

decente” [e quizera ser uma outra mulher]; “Miras a esa mujer como un hambriento un pollo 

asado…” [Que modos são esses de olhar a empregada?]; “Sí; me pidió dinero para comprar 

cocaína” [Sim. Há pouco pediu-me dinheiro para as suas estroinices]; “No: le pegó a un ruso” 

[Não. Foi preso por ter brigado com um agiota]; “No: fue su amante” [Não. Foi sua apaixonada].  

Ao final de todas as supressões e modificações exigidas pela censura, verificamos que o 

conteúdo geral da peça foi passado para a tradução, mesmo após as diversas partes suprimidas. 

A estratégia do tradutor, assim, resultou na liberação da peça para ser representada.  
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3.4.3 As alegrias do lar (DDP0461) 
 

Título original: Les joies du foyer.  Foi escrita por Maurice Hennequin (escritor belga), 

em 1894, original do francês. Foi traduzida por Carlos Moura. A peça foi censurada em 1934, 

1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949 e 1950. Foi liberada, sem restrições, para ser representada 

em 1944 e em 1948.  Segundo a base de dados Miroel Silveira, as informações relativas aos 

certificados expedidos em 1945, 1946, 1947, 1948, 1949 e 1950 foram retiradas da ficha 

catalográfica da Secretaria de Segurança Pública. Não tivemos, portanto, acesso a essas fichas.  

A peça Les joies du foyer se desenvolve em torno da vida de um rico barão francês, que 

casa seu sobrinho com Anica, filha do casal La Thibeaudière. Depois do casamento, todos vão 

morar na casa do barão. Os homens solteiros frequentam cabarés e bordeis da cidade e alguns 

deles, como o barão, sustentam prostitutas para que sejam suas amantes. Por causa de discussões 

entre os casais que moram na casa do barão, os homens casados também começam a frequentar 

bordeis, o que causa mais desavença entre os casais.  

Privilegiamos a análise desta peça por responder a todos os critérios definidos: língua de 

partida (francês); assunto (teor moral), disponibilidade do texto de partida e complexidade do 

dossiê (censurada várias vezes em anos diferentes, certificado de censura, marcas de censura no 

texto). 

3.4.3.1 Dossiê (Anexo V) 

 
O dossiê contém:  

a) 1 requerimento de expedição para 2. via do certificado de censura, de Carlos Tiago 

Pereira, empresário do Circo Miramar, de 25 de maio de 1934 
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b) 1 pedido de censura de Orlandino Leite, empresário do Circo Irmãos Orlandino, 17 de 

abril de 1944;  

c) 1 certificado de censura ao requerimento de Orlandino Leite, de 22 de abril de 1944;  

d) 1 certificado de revisão da censura ao requerimento de Alfredo Júlio, empresário do 

Circo Navegante, de 12 de março de 1948. 

 

3.4.3.2 Trechos analisados 

 
Os trechos selecionados e expostos abaixo fazem parte do corpus2-D1, como discutido 

no item 2.2.3.6. 

 
Tableau VI. Trechos analisados – As Alegrias do Lar  

Texto-fonte Tradução Observações 
De Céricourt : Moi? Tel 
que vous me voyez, j’ai été 
marié il y a quelque trente 
ans, et pendant les trois ans 
qu’a duré cette union, je 
puis dire avec fierté que 
jamais mari de France n’a 
été trompé comme je l’ai 
été! Pg. 22 

De Céricourt : Eu? Aqui, 
onde me vê, já fui 
casado…há 30 anos, e 
durante os três anos em que 
vivemos juntos não houve 
marido mais infeliz… 
Pg. 9  

Trecho suprimido (em que 
fica explícito que o marido 
foi traído) 

Le baron : 
Comment!...Vous, un 
vieux cheval de retour! 
De C. : Quand je change de 
maîtresse, il me semble que 
j’ai vingt ans!  
Pg. 25 

 Trechos suprimidos (No 
caso, a personagem se 
refere à “maîtresse” como 
uma amante) 

Angèle : Je veux dire que 
toi, quand tu es avec une 
femme, tu es très chic.  
Pg. 27 

 Trecho suprimido. 
(Diálogo entre o barão e 
sua amante, Angela)    
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Angèle : Donc, lorsque 
nous nous sommes séparés, 
tu sais, je n’avais personne 
de sérieux en vue; non, 
parole! D’abord tu ne 
voulais pas que je reçoive 
tes amis…Tu étais jaloux.  
Baron : Tu m’as été fidèle?  
A : Oui, bon ami 
B : Allons! Tu peux bien 
m’avouer la vérité…Avec 
qui m’as-tu trompé? Dis-le 
moi, ça me fera plaisir, 
vrai! 
A : D’abord c’est le secret 
professionnel! Et puis, 
c’est pas vrai, ça ne te 
ferait pas plaisir. Je connais 
les hommes, va!  
Pg. 28 

Angela: Ora nós, quando 
nos separamos asseguro-te 
que não tinha ninguém em 
vistas...Absolutamente 
ninguém...Fui sempre para 
contigo uma virtude!  
Barão: Ora...Agora que 
tudo acabou...Va dize a 
verdade...  
Angela: Primeiro do que 
tudo o segredo 
profissional...E em 
segundo lugar não achavas 
graça nenhuma...Conheço 
bem os homens... 
Pg. 11 

Trechos suprimidos 
(Diálogo entre o barão e 
sua amante, Angela)   

Adrien : […] La première 
nuit dans la ville éternelle, 
vers quatre heures du 
matin, je venais de souffler 
la bougie…comme ça, et 
j’allais m’endormir comme 
un homme…qui a la 
satisfaction d’avoir 
consciencieusement rempli 
ses devoirs…tous ses 
devoirs… 
Pg. 57 

A: Na primeira noite na 
cidade eterna, pelas quatro 
da manha, tinha eu 
apagado a vela...assim e ia 
começar a pegar no sono, 
com a minha consciência 
perfeitamente tranquila... 
Pg. 21 

Trecho modificado e 
suprimido 

Le baron: Voyons, mes 
enfants, mes chers 
enfants…je ne suis plus 
jeune, je flotte dans la 
cinquantaine.  
Adrien : Vous? 
LB : Oui! Et je suis bien 
près d’être submergé…J’ai 
fait la fête toute ma vie…je 
suis fatigué… 
Pg. 67 

Barão: Então meus filhos, 
meus queridos filhos! Eu já 
não sou novo...navego nos 
cincoenta e tantos... 
A: Já? 
Barão: E estou quase a 
naufragar! Vida sempre 
irregular...sinto-me 
cansado... 
Pg. 24  

Trecho suprimido 
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Adrien: Ouf! C’est gentil 
de faire la fête, mais c’est 
fatigant !  
Pg. 110   

A: Uff! Muito divertido! 
Mas muito fatigante!  
Pg. 40  

Trecho suprimido. 
(Diálogo entre o genro e o 
sogro que foram para farra)  

Adrien: D’abord, dîner au 
cabaret… 
La Thibeaudière : Tous les 
deux, sans ma femme.  
Pg. 114 

A : Primeiro, jantar no 
restaurante 
Thi: Os dois, sem minha 
mulher! 
Pg. 41 

A palavra “cabaret” foi 
substituída por 
“restaurante” 

Adrien : Dussions-nous 
faire la fête pendant six 
mois, pendant un an…  
Thi : C’est dans le 
programme? 
Adrien : Si c’est dans le 
programme.  
Pg. 115 

A : Ainda que seja preciso 
fazer esta vida seis meses, 
um ano… 
Thi : Está no programa?  
Pg. 41 

Trecho suprimido (Diálogo 
entre o genro e o sogro)  

Le baron : Il espère donc 
que ça te refera une 
virginité?... 
Pg. 121 

B: Quer fazer de ti uma v... 
Pg. 43 

Suprimida a palavra 
“virginité” 

Angèle : Le rôle des petites 
fa-femmes n’est-il pas de 
plaire aux bons amis et de 
leur donner du bonheur? 
Le baron : C’est évident! 
A : Sans ça, elles 
n’auraient pas de raison 
d’être, les petites fa-
femmes! 
B : C’est évident! Elles 
n’auraient pas de raison. 
Mon pouls se calme… 
A : Tu es souffrant, bon 
ami? 
Pg. 137 

Angela: Qual é o nosso 
papel? Agradar aos bons 
amigos e dar-lhes toda a 
felicidade possível... 
Barao: Evidentemente! 
Tenho o pulso mais 
sossegado... 
A: Estás doente, meu 
amor?   
Pg. 49 

Trechos suprimidos 
(Fazem referência a 
prostitutas) 

 

3.4.3.3 Análise e discussão  
 

A comparação entre o texto original e a tradução revela várias supressões feitas pelo 

tradutor Carlos Moura, a ponto de descaracterizar o conteúdo da peça original. Os trechos 
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comparados na tabela VI mostram que todas as referências à traição, a festas no bordel, a 

prostitutas, a amantes e a relações sexuais foram suprimidas ou substituídas por outras palavras. 

Os casos extremos são a supressão da palavra “virginité”, em “Il espère donc que ça te refera 

une virginité?...” [Quer fazer de ti uma v...], e a substituição da palavra “cabaret” por 

“restaurante”, em “D’abord, dîner au cabaret…”[ Primeiro, jantar no restaurante].  

Les joies du foyer é uma comédia em três atos escrita e representada em 1894, no auge 

da Belle époque, na França. Maurice Hennequin era um dramaturgo especialista em comédias e 

vaudevilles42, gêneros teatrais que, nessa época, colocavam em voga, principalmente na cena 

parisiense, as peripécias e os dramas da vida burguesa. As características instigantes desses 

gêneros teatrais seguiam os ventos das grandes transformações que caracterizaram o período da 

Belle époque, principalmente em relação ao clima artístico e intelectual. Não podemos deixar 

de destacar que a cena parisiense sempre foi monitorada de perto pelas instituições que 

aplicavam a censura. De acordo com Krakovitch (2003),  

“la censure, qu'elle émane de motifs politiques, religieux ou moraux, s'appuie toujours sur le seul 
et même principe : la défense de la classe sociale au pouvoir. Il s'agit de protéger les 
susceptibilités de la bourgeoisie moyenne et parisienne, classe à laquelle appartiennent les 
censeurs” (Krakovitch 2003:29).  

No inventário Censure des répertoires des grands théâtres parisiens (1835-1906), 

organizado por Krakovitch (2003), constam 12 peças de Hennequin que foram censuradas (entre 

1891 e 1901), entre elas Les joies du foyer. Nesse momento, no entanto, a censura, que passava 

por grandes mudanças, em termos de leis e aplicações, desde o início da Terceira República, em 

1870, estava enfraquecida e chegava a uma morte lenta, que culmina em 1906 na abolição da 

Comissão da Censura. Assim, muitas peças passaram pela censura, mas foram liberadas dias 

depois para serem representadas. Foi o caso da Les joies du foyer, que teve as primeiras 

                                                
42 Gênero teatral que caracteriza as comédias leves baseadas em intrigas e equívocos (Lintilhac 1973) 
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representações suspensas, a pedido da censura, tendo sido depois liberada, sem cortes, para 

continuar nos palcos (Krakovitch:2003). Essa conjuntura atesta que a peça tem, de fato, um teor 

moral “censurável”, pois mesmo frente à uma censura enfraquecida do século XIX, não passou 

desapercebida. Nesse sentido, todo o teor moral expresso na peça não teria, provavelmente, 

passado pela censura na ditadura Vargas se não fossem as supressões feitas pelo tradutor. Como 

já discutido, não havia exceção da censura em relação a esse tema. 

   A análise desta peça nos mostra como, por vezes, a censura molda a cultura a seu favor. 

Observamos aqui como as supressões e as modificações feitas pelo tradutor distanciam a 

tradução do texto original. A adaptação necessária, nesse caso, para que a tradução se 

enquadrasse ao contexto institucional da época, descaracteriza o conteúdo e o objetivo da peça 

original. A peça passou pela censura e foi representada, mas amputada de seu objetivo original.  

 Muitas peças representadas à época eram destinadas a provocar a burguesia, contestando 

seus valores conservadores. Nas vaudevilles, por exemplo, as cenas frequentemente se 

desenvolviam em torno de um marido, sua esposa e sua amante (Brunet 2004). Os temas das 

peças causavam ao público prazer e desconforto ao mesmo tempo. Segundo Saillard (2007),  

“Autour de 1900, dans un mélange de tradition et de réelle innovation, qui suscitait la curiosité 
voire, pour une partie de la critique et du public, l’admiration hors des frontières, le théâtre de 
boulevard43 parisien a présenté à une société le miroir de sa morale. Devant ce miroir, elle a 
abondamment ri et s’est souvent sentie provoquée car, bien que respectant les règles du genre, de 
nombreuses comédies interrogeaient la culture bourgeoise qu’il serait erroné de croire immobile.” 
(Saillard 2007:26).  
 

As representações lotavam as salas de teatro e eram muito apreciadas pelo público, mesmo 

quando traziam à tona temas extremamente provocativos para a época, como adultério e traição: 

                                                
43 Esse termo se refere, em geral, às peças que eram representadas nos palcos do “boulevard parisien, de la 
Madeleine à l’ancien boulevard du Crime (actuels place de la République et boulevard du Temple)” (Saillard 
2007:1). 
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“la bourgeoisie adorait se voir en scène, même si elle riait de ses propres travers” (Saillard 

2007:20).  

 Esse contraste tão exacerbado da burguesia da época entre a necessidade de sustentar 

valores conservadores e o desejo de viver valores puritanos não está presente na tradução. 

Observamos que apesar de a peça ter sido liberada pela censura para ser representada, o objetivo 

principal do texto original, a provocação e crítica à burguesia, desaparece na tradução. É 

importante destacar, nesse sentido, como a tradução frente à censura é, recorrentemente, 

distanciada de seu original e ainda assim é considerada uma tradução pela cultura receptora. 

Esse fato nos remete à afirmação de Toury (1995): “translations are facts of target culture; on 

occasion facts of special status, sometimes even constituting identifiable (sub)systems of their 

own, but of the target culture in any event” (1995:29). Um texto traduzido em um período 

ditatorial não pode ser lido e analisado da mesma forma que se tivesse sido traduzido em um 

período livre de censura. Como destacou Gallagher (2011) no estudo sobre as peças de 

Shakespeare traduzidas durante a censura de Stalin: “Translations have contexts, heres and nows 

to which the translator responds, and censored texts demand a different way of reading. 

Censorship informs not only the eventual form the work takes, it also impacts on the creative 

process” (2011:131). 

Enfim, mesmo com todos os cortes feitos pela censura e com o distanciamento da 

tradução em relação ao original, a evidente autocensura do tradutor como estratégia resultou na 

liberação da peça para ser representada, cumprindo seu objetivo de chegar ao público-alvo.  

 

3.4.4 Um homem (DDP0279) 
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Título original: Un hombre. Foi escrita por Francisco E. Collazo, em 1918, original do 

espanhol. Foi traduzida por Maximo Bernardi (empresário do Circo Universal). A peça foi 

censurada quatro vezes: 1943, 1947 e 1948. Porém, de acordo com as informações encontradas 

na base de dados do Arquivo, os certificados expedidos nos anos de 1947 e 1948 foram retiradas 

da ficha catalográfica da Secretaria de Segurança Pública. Foi liberada em 1943, respeitados os 

cortes das folhas: 3, 4, 7, 10, 11, 13 e 14. A peça trata de relações amorosas, adultério e política. 

Na Argentina, esse autor era considerado um escritor imoral.  

A peça “Un hombre” conta a história de um adultério que acontece numa família 

tradicional argentina. Dolores, uma senhora católica e considerada “uma santa” por amigos e 

familiares, trai o marido, que descobre tudo dias depois. A trama se desenvolve em torno das 

consequências dessa traição para o futuro casamento da filha, a carreira política do filho e a 

reputação da família frente à sociedade. O conteúdo moral, portanto, é o ponto central dessa 

peça. Não há referências diretas a conteúdos políticos no texto original. Há indícios de que um 

dos personagens, Moisés Paranoff, é judeu ou descendente de judeus. Alguns desses indícios 

seriam a forma como a personagem se comunica em espanhol e o seu sobrenome, de origem 

judia. Em nenhum momento do texto, no entanto, o autor explicita esse vínculo.  

Privilegiamos a análise desta peça por responder a todos os critérios definidos: língua de 

partida (espanhol); assunto (teor moral e social), disponibilidade do texto de partida (encontrado 

a primeira edição) e complexidade do dossiê (certificado de censura, peça censurada várias 

vezes em anos diferentes, vários cortes feitos pelo censor, marcas de censura no texto, 

informação sobre o título original da peça no certificado de censura).  
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3.4.4.1 Dossiê (Anexo VI) 

 
O dossiê contém:  

a) 1 requerimento de censura de Maximiliano Luiz Bernardi, empresário do Circo 

Teatro Universal e tradutor da peça, de 10 de março de 1943;  

b) 1 certificado de censura a este requerimento, de 3 de abril de 1943;  

c) 1 declaração de empréstimo de Paulo Verasco;  

d) 1 peça datilografada em português  

 

3.4.4.2 Trechos analisados 

 

Os trechos selecionados e expostos abaixo fazem parte do corpus2-D1, como discutido 

no item 3.2.3.6. Os trechos censurados podem ser vistos no Anexo VII 

 

Tableau VII. Trechos analisados – Um homem ou a divorciada 

Original Tradução Observações 
Josefa: Señora… 
Dolores: Qué? 
Josefa: Un señor pide 
hablar con usted. 
Dolores: No le ha dado su 
tarjeta? 
Josefa: Me dijo que no usa; 
me escribió su nombre en 
este papel.  
Dolores: A ver…(leyendo) 
“Moisés Paranoff”. Y qué 
quiere? 
Jos.: No se señora. Me dijo 
únicamente que era un 
asunto de interés.  

Josefa: Minha senhora; está 
ahi fora um senhor que 
deseja falar-lhe. 
Dolores: E quem é? Não 
lhe entregou o cartão de 
visitas? 
Jos: Sim senhora. Moisés 
Paranoffe. 
Dol: Um judeu? Não te 
disse o que queria? 
Jos: Disse-me que é um 
assunto de grande 
interesse.  
Pg. 3  

Acréscimo da palavra 
judeu. Corte da censura  
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Pg. 12  
Martin : Y qué andaba 
haciendo por aquí el 
lechuzón ese que acaba de 
salir? Alguna mala noticia, 
no es eso? 
Dol: No, nada… 
Mar: Y a qué ha venido, 
entonces? 
Dol: Es decir, sí, pero no 
tiene importancia.  
Mar: A que es algo de 
Leopoldo. Quién va a tener 
que ver con usureros sino 
él?  
Pg. 13 

Martins: Que veio fazer 
aquele judeu usurário. 
Alguma notícia má, não é 
isso?  
Dolores: Não; é coisa de 
pouca importância.  
Martins: É alguma trapaça 
de Leopoldo não é assim, 
porque só ele podia ter 
negociados com esses 
judeus.  
Pg. 4 

Substituição da palavra 
“usereros” por “judeus”.  

Leopoldo: Mil quinientos 
por ciento ochenta. Cuánta 
plata! Te felicito, viejo!  
Martin: Canejo! Si es como 
luz para estas cosas! A que 
ya sabe también cuanto te 
va a tocar el día que su 
madre y yo nos 
despidamos de este 
mundo?  
Leo: Exagerado! Ha visto, 
mama, como era mejor que 
me fuera a dormir?  
Pg. 14 

Dolores: E como tem ido 
de negócios?  
Martins: 
Maravilhosamente, ontem 
vendi 1.500 novilhos.  
Leopoldo: 1.500 novilhos! 
Que bolada! Te felicito 
meu velho. É muito 
dinheiro não achas? Mas 
não é para gastar com esses 
infames Judeus que tem 
posto a perder a sua 
mocidade.  
Leo: Isso é exagero meu 
pae. Está vendo mamãe? 
Era melhor que eu fosse 
dormir 
Pg. 4 
 

Acréscimo de “Infames 
Judeus”. Corte da censura.  

Martin: No ves?...Te faltó 
astucia para engañar a un 
hombre como yo! 
Dol: Martin!  
Mar: Y a tus años, parece 
mentira! Amante de Carlos 
Frainé! Mala hembra! No 
ha de ser de seguro la 
primera vez que lo hacés! 
Pero será la última, porque 

Martins: Não vês! Faltou-te 
astucia para enganar um 
homem como eu. Na tua 
idade parece mentira. Com 
esse Carlos Frainé, um 
miserável, um homem que 
se eu não tivesse socorrido 
a tempo, talvez tivesse 
morrido de fome. Creio 
que esse não foi o 

Palavra “amante” 
suprimida.  
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a un hombre como yo, no 
se le engaña!  
Pg. 17 

primeiro, mas será o 
ultimo, porque vou matar-
te.  
Pg. 7  

Enr: Mira: yo, antes de 
conocerte, como podrás 
imaginártelo, tuve muchos 
amantes, casi siempre 
viejos [...] una pasión 
irresistible que me incita a 
engañar a un amante 
joven… 
Pg. 18 

Henriqueta: Antes de 
conhecer-te, como poderás 
imaginar, tive uma 
infinidade de homens, 
quase sempre velhos [...] 
uma paixão irresistível que 
me incita a enganar um 
jovem...  
Pg. 8 

Palavra “amantes” 
substituída por “homens”. 
Palavra “amante” 
suprimida 

Mar: Vos seguirías 
teniendo tus amantes y 
yo…bueno, yo haría lo que 
me viniera en gana… [...] 
la ganzua que te abriera el 
camino para echarte en los 
brazos de un amante… 
Pg. 18 

Mar: Tu seguirias tendo os 
teus amantes, e eu faria o 
que bem entendesse. [...] 
uma gazua e a estas horas 
abririas o caminho para 
lançar-te nos braços do 
primeiro que encontrasses.  
Pg. 8  

Palavra “amante” mantida 
na tradução e censurada. 
Palavra “amante suprimida  

O trecho nao existe no 
original.  
Pg. 21 

Martins: E não lhe doe a 
consciência negociar a 
honra de uma família? Na 
sua raça maldita não existe 
um Deus que possa temer? 
[...] Saia, saia de minha 
casa, maldito judeu errante.  
Pg. 10  

O trecho é inserido na 
tradução. Neste acréscimo, 
a censura corta as palavras 
“maldita”, e “judeu 
errante”.  

Mar: Yo, doctor, no tengo 
tal amante ni soy el 
calavera que se pregona 
por ahí [...]  
Pg. 22 

Martins: Eu não tenho 
mulher nenhuma como se 
propala por aí [...]  
Pg. 11 

Palavra “amante” 
suprimida.  

Mar: Todo está en contra 
mío y no le ha de ser difícil 
a su abogado hacer que me 
condenen por 
adulterio…Yo seguiré 
exhibiéndome en todas 
partes con mi “amante” [...]  
Pag. 22 

Mar: Tudo está contra mim 
e não há-de ser difícil que 
um advogado por parte de 
minha mulher me condene 
por adultério. Eu exhibir-
me-ei em toda parte com a 
minha pretendida amante.  
Pg. 11 

Palavra “amante” 
censurada  

Leo: Y Vd. ejemplo de 
padre, Vd. que se ha 
pasado la vida pregonando 

Leo: Belo exemplo papai! 
Tu passaste a vida 
apregoando moral e 

Palavra “amante” 
suprimida  
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moral y recriminándome 
por mis calaveradas de 
muchacho. Cómo justifica 
ahora esta vida ejemplar 
que está llevando con tu 
amante?  
Pg. 24  

recriminando-me por 
minhas aventuras de rapaz, 
venho agora te encontrar 
nessa situação?  
Pg. 12 

Leo: Yo no puedo respetar 
a un padre que abandona y 
denigra a mi madre! Con 
una amante! 
Pg. 24 

Leo: Eu não posso 
respeitar a um pai que 
abandona o seu lar para 
entregar-se nos braços de 
uma... 
Pg. 13 

Palavra “amante” 
suprimida 

Leo: Yo no puedo respetar 
a un padre que hace 
alternar a su propia hija 
con su amante!  
Pg. 24 

Leo: Não posso respeitar 
um pai que procura o 
convívio de sua filha com 
sua amante.  
Pg. 13 

Palavra “amante” 
censurada 

Leo: Cómo me voy a 
callar, si tengo la vida 
envenenada desde que mi 
madre está sufriendo!  
Pg. 26  

Leo: Não me calarei, pois 
tenho a vida envenenada 
desde o momento em que 
aquele homem sem coração 
abandonou esta casa para 
entregar-se aos braços de 
sua amante.  
Pg. 14 

Acréscimo da palavra 
amante na tradução. Corte 
da censura   

 
 

3.4.4.3 Análise e discussão  
 

Na comparação dos trechos da tabela VII, observamos supressões, substituições e 

acréscimos feitos pelo tradutor Maximo Bernardi. Em relação ao conteúdo moral, observamos 

a autocensura do tradutor nas supressões e na substituição da palavra “amante” por outras. A 

palavra foi suprimida 6 vezes (aparece no original e não na tradução), substituída 1 (“amantes” 

por “homens”), acrescentada 1 (cortada pela censura) e mantida na tradução como no original 3 

(nas 3 vezes foram censuradas). A autocensura em relação aos trechos suprimidos e modificados 

não foi a única estratégia utilizada pelo tradutor no caso desta peça. Maximo Bernardi também 
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utilizou acréscimos como procedimentos, o que indica uma tentativa de chamar a atenção do 

censor para esses trechos.  

Em relação ao conteúdo político/social, por exemplo, o tradutor acrescentou as palavras 

“judeu”, “infames judeus” e “maldita raça” em trechos em que elas não constam no original. 

Além disso, substituiu “usureros” por “judeus” em “Quién va a tener que ver con usureros sino 

él?” [É alguma trapaça de Leopoldo não é assim, porque só ele podia ter negociados com esses 

judeus]. Todas as palavras acrescentadas foram censuradas. A questão antissemita durante a Era 

Vargas é constantemente discutida por historiadores até a atualidade. Segundo Carneiro 

(2012:89), “o governo Vargas manteve uma política imigratória seletiva, excludente das 

minorias e descomprometido com a causa judaica”. Em seu livro O anti-semitismo na Era 

Vargas (1930-1945), Carneiro (2001) afirma que a partir de documentos liberados pelo Arquivo 

Histórico do Itamaraty, em 1995, é possível observar a censura constante dos órgãos de censura 

destinada ao movimento judaico no Brasil. A entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial 

contra a Alemanha nazista foi, principalmente, uma estratégia econômica e não afetou 

totalmente a ideologia anticomunista e a admiração de Vargas pelos regimes totalitários. Nesse 

sentido, o complô judaico-comunista foi mantido durante todo o seu governo e conteúdos que 

faziam referências a esses temas continuaram a ser alvo da censura. Nesse sentido, a censura 

aos acréscimos feitos pelo tradutor era previsível. Esse dado nos revela novamente a estratégia 

do tradutor em chamar a atenção do censor para esses conteúdos e, assim, conseguir aprovar o 

conteúdo principal da peça.  

Observamos, por conseguinte, uma mescla de estratégias e procedimentos utilizados 

pelo tradutor com o objetivo de fazer o conteúdo principal do texto fonte chegar ao público-

alvo. Mesmo com as amputações sofridas, a peça foi liberada para ser representada.  
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3.4.5 Fora da Barra (DDP1273) 
 

Título original em inglês: Outward Bound. Foi escrita por Sutton Vane (1888–1963), em 

1923, e traduzida por Evaristo Ribeiro. A peça foi censurada seis vezes: 1944, 1952, 1960, 1962 

(duas vezes nesse ano) e 1966. Em 1944, foi liberada para ser representada, respeitados os cortes 

nas fls. 5 e 11 do segundo ato. Foi liberada em 1952 para ser representada, reestabelecidos os 

cortes de 1944. Em 1960, foi liberada para ser representada, respeitados os cortes nas fls. 5 e 11 

do segundo ato. Foi liberada em 1962. Em 1966, foi proibida para menores de 14 anos em 

espetáculos depois das 20h e livre para menores de 5 anos em espetáculos que terminem antes 

das 20h.  

O dramaturgo britânico Sutton Vane serviu o exército britânico, a partir de 1914, na 

Primeira Guerra Mundial. Depois da guerra, ele volta a escrever peças. Em 1923, ainda 

assombrado por suas experiências de combate, escreve sua obra mais famosa, Outward Bound, 

que trata, essencialmente, do intrigante tema da vida após a morte (Burns 2006). O enredo da 

peça se desenvolve em torno de sete passageiros que se encontram a bordo de um navio 

misterioso que parte de um porto britânico não identificado. Nenhum deles parece saber para 

aonde está indo. Após um tempo de viagem, eles descobrem que estão mortos e que o navio se 

dirige para um lugar “afterlife”. Eles, na verdade, estão a caminho do céu e do inferno, que para 

o autor Sutton Vane é o mesmo lugar. Nesse lugar, eles serão julgados por um “examinador” 

que decidirá o destino de cada um.  

Privilegiamos a análise desta peça por responder a todos os critérios definidos, 

principalmente pela complexidade do dossiê: língua de partida (inglês), assunto (teor religioso), 
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disponibilidade do texto de partida e complexidade do dossiê (vários requerimentos de censura, 

censurada várias vezes em anos diferentes, vários certificados de censura).  

 

3.4.5.1 Dossiê (Anexo VIII) 

 
O dossiê contém:  

a) 1 requerimento de José Barros, vice-presidente do Grupo de Teatro Experimental, de 

22 de novembro de 1944;  

b) 1 certificado de 27 de novembro de 1944;  

c) 1 certificado de censura a Evaristo Ribeiro, representante do G A Teatro São Paulo, 

de 9 de setembro de 1952. 

d) 1 requerimento de Secker Oscar, presidente do Esporte Clube Pinheiros, de 4 

novembro de 1960;  

e) 1 certificado de censura de 10 de novembro de 1960;  

f) 1 requerimento de censura de Roberto Leone Caelli, responsável pelo Clube Pan 

WD, de 3 de agosto de 1966;  

g) 1 certificado de censura de 10 de agosto de 1966;  

h) 1 peça datilografada em português.  

 

3.4.5.2 Trechos analisados 

 
Os trechos selecionados e expostos abaixo fazem parte do corpus2-D1, como discutido 

no item 2.2.3.6. Esses trechos podem ser vistos no Anexo (IX).  
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Tableau VIII. Trechos analisados – Fora da Barra  

 

Texto-fonte Tradução Observações 
A moment later, Tom Prior 
enters. He is a highly 
strung young man. He is 
not drunk at the moment, 
but rather more displays 
the mellow and bland 
cock-sureness of a man 
who has for some time kept 
himself going with 
constant stimulants.  
Pg. 1 

Uns instantes depois, Tom 
Prior entra pela porta 
central. É um moço 
franzino e muito sensível. 
Pg. 1  

Trecho suprimido (Notas 
de direção) 

Mrs Cliveden-Banks: How 
naughty you are. Well, 
come along and protect me 
from the mob.  
Pg. 28 

Mme. Clivenden: 
Engraçado! Vamos! Venha 
para me proteger contra os 
intrusos! 
Pg. 13 

No contexto, a palavra “the 
mob” significa máfia. Essa 
palavra foi substituída por 
“intrusos”.   

Tom: Where are we sailing 
for? 
Scrubby: Heaven, sir.  
Tom: Heaven! 
Scrubby: And Hell, too; 
it’s the same place, you 
see.  
Pg. 62 

Tom: Para onde vamos?  
Srubby: Para o céu ou para 
o inferno...Tanto faz. 
Pg. 26 

Trecho modificado. No 
original, o autor se refere a 
céu e inferno como sendo o 
mesmo lugar. Na tradução, 
essa referência é 
suprimida.  

Tom: The last time I heard 
a clergyman say ‘Yes, I 
think so’ was on the music-
halls. Funny I shal never 
go to a music-hall again.  
Pg. 13 (Segundo ato)  

Tom: A ultima vez que 
ouvi um padre dizer 
“realmente”, parece-me 
que foi num cabaré. 
Interessante! Nunca mais 
irei a um cabaré.  
Pg. 5 (segundo ato).  

Palavras censuradas.  

Tom : You swore to tell the 
truth! You clergyman, you 
dirty liar! 
Pg. 27 (Segundo ato) 

Tom: E o sr. Me jurou que 
diria a verdade. O sr., um 
pastor! Miserável, 
mentiroso! 
Pg. 11(segundo ato) 

Palavras censuradas 

Tom: I’ll show you. No 
more lies! Now we’re 
dead, you bloody liar! I 

Tom: Eu provarei! Chega 
de mentiras, agora estamos 
mortos! Que miséria! 

Trecho suprimido. Fala de 
Tom para o padre.  
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won’t be cheated! I will 
make you understand! 
Pg. 27 (Segundo ato) 

Quero fazê-lo 
compreender... 
Pg. 11(segundo ato)  

Tom : He told me the truth 
– it seems we’re sailing for 
both Hell and Heaven. 
Pg. 30 (Segundo) 

Tom: O barman me disse a 
verdade, estou certo...Creio 
que caminhamos para o 
céu ou para o inferno! 
Pg. 13 

Trecho modificado. No 
original, o autor se refere a 
céu e inferno como sendo o 
mesmo lugar. Na tradução, 
essa referência é 
suprimida. 

Duke : Sorry. Damn sorry. 
Lingley : Supposing your 
Bishop heard you say 
“damn” 
Duke: Impossible, unless 
he’s listening in. 
Pg. 6 (terceiro ato) 

Duke: Estou desolado.  
Lingley: Imagine se o seu 
bispo ouvisse a sua gíria! 
Duke: Impossível! A 
menos que vivesse a 
escutar às portas!  
Pg. 4 (terceiro)  

Suprimida a palavra 
“damn” da fala do padre.  

Lingley : Mr Prior? 
Tom : I know. And I don’t 
care a damn one way or the 
other.  
 

Lingley: Sr Prior? 
Tom: Também estou certo 
disso. Mas, que me 
importa! 

Suprimida a palavra 
“damn”. 

Ann: You see, I love you. I 
love you so much. I love 
the way you walk, the way 
you hold your head. I love 
you. I love your mouth, 
your body… 
(Ann kisses him, Henry 
kneels with his arm around 
her) 
Pg. 61 (terceiro)  

Ana: Eu te amo, sabe? Eu 
te amo tanto! Tudo em 
você, o seu andar, a sua 
maneira de rir…eu te amo! 
(Henrique ajoelha-se, 
cercando-a com o braço) 
Pg. 31 (terceiro)  

Trechos suprimidos. 
(Referência ao corpo de 
Henry é suprimida, assim 
como o “Ann kisses him”) 
 

Ann : Why aren’t people 
kinder to each other, 
Scrubby? 
Scrubby: Being unkind 
comes more natural to 
most people, I’m afraid.  
Pg. 69 

Ana: Por que será que os 
homens são tão maus uns 
para os outros, Scrubby? 
Scrubby: Temo que a 
maldade não seja natural 
aos homens.  
Pg. 35 

Trecho modificado.  

 

3.4.5.3 Análise e discussão  
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A peça, que se passa sob um ângulo religioso anglicano (os passageiros e o examinador 

são anglicanos), contesta valores morais e religiosos tradicionais. Segundo Burns (2006:1): “The 

fact that this ship seems to take only British Anglicans to the afterlife would imply that the 

afterlife is segregated, not only by faith but by denomination and nationality”. Observa-se, por 

exemplo, que o lugar para onde estão indo as personagens é semelhante ao mundo real, com 

casas, comunidade, escolas, festas, etc., e que as pessoas continuam a ter seus corpos físicos 

como antes da morte. Esses aspectos nos esclarecem que, diferentemente dos preceitos cristãos 

tradicionais, a alma não se separa do corpo mortal para passar a uma “vida eterna” e que o céu 

não é diferente do inferno. Além disso, o examinador não é o Deus da crença cristã, que julga 

se cada pessoa irá para o céu ou para o inferno. Ele é simplesmente um falecido clérigo 

anglicano, vestido informalmente. Enfim, várias questões no original contrariam as crenças 

tradicionais da igreja.  

A censura sempre se opôs a elementos que contestassem esses valores religiosos 

tradicionais e isso não foi diferente durante o Estado Novo. Na verdade, a igreja católica foi um 

grande aliado de Vargas no combate ao comunismo e um dos motores do seu governo. Assim, 

os valores tradicionais religiosos eram visivelmente protegidos pelo Estado. Vargas estreitava 

aliança com todas as entidades que apoiavam sua ideologia e seu discurso político. Segundo 

Mendonça (2011):  

“O camaleônico político, ao lado de outros tantos papéis que representou, assumiu a persona, 
senão do católico devoto, que realmente jamais pretendeu ser, a de benfeitor da religião da 
maioria dos brasileiros.  Verdadeiramente, no ocaso de sua trajetória, o grande líder deixa entrever 
a feição problemática de sua relação com o catolicismo. As duas forças apoiaram-se mutuamente, 
engrandecendo-se no processo. A trajetória política de Getúlio desligada da religião é 
incompreensível. A elucidação desta dinâmica é de grande interesse, e contribui para a melhor 
inteligibilidade do período” (Mendonça et al. 2011: 284). 
 

A comparação dos trechos da tabela VIII, entre o original e a tradução, revela a 

autocensura do tradutor, Evaristo Ribeiro, em relação aos aspectos que contrariam a moral e as 



 

 158 

crenças da igreja. Todos os trechos que vão de encontro com esses valores foram suprimidos ou 

modificados, como mostra, por exemplo, o trecho “it seems we’re sailing for both Hell and 

Heaven” no original, em que o tradutor substitui por “Creio que caminhamos para o céu ou para 

o inferno”, retirando a referência do céu e do inferno como sendo o mesmo lugar. Essa referência 

foi modificada (da mesma forma) na tradução todas as vezes que aparece no original. Algumas 

supressões fazem referências à fala do padre ou à fala das outras personagens ao padre: no 

original “Sorry. Damn sorry” (fala do padre), a palavra damn (que pode significar maldição) foi 

suprimida na tradução “Estou desolado”. No trecho do original “Supposing your Bishop heard 

you say “damn”, a palavra é substituída por “gíria” na tradução, “Imagine se o seu bispo ouvisse 

a sua gíria!”.  

A censura agiu em dois trechos. O primeiro em uma fala de uns dos personagens ao 

padre, “You clergyman, you dirty liar”! no original, e “O sr., um padre! Miserável, mentiroso!” 

na tradução. As palavras “miserável, mentiroso” foram censuradas. No segundo, a substituição 

da palavra “music-hall” no original por “cabaré” na tradução. A palavra “cabaré” é cortada pela 

censura. Essa ação confirma a intolerância da censura em relação a conteúdos que denegrissem 

a imagem da igreja ou de seus membros e a conteúdos considerados “imorais”.   

Em suma, apesar de as modificações e supressões impostas pela censura 

descaracterizarem o conteúdo original em relação à contestação dos valores morais e religiosos, 

aspectos que não são mantidos na tradução, a estratégia da autocensura moral utilizada pelo 

tradutor foi eficaz para evitar a censura e fazer com que a peça fosse representada.  

 

 



 

 

Capítulo 4 – A Ditadura Militar  (1964-1985) 
 

4.1 A censura durante a Ditadura Militar   
 

A Ditadura Militar brasileira durou 21 anos (1964-1985) e foi exercida por diferentes 

militares: Castello Branco (1964-1967), Costa e Silva (1967-1969), Médici (1969-1974), Geisel 

(1974-1979) e Figueiredo (1979-1985). O período se caracteriza pela supressão dos direitos 

constitucionais, censura repressiva, perseguição política e repressão aos difamadores do 

governo.  

Pinto (2014) ressalta que a ditadura militar teve quatro fases distintas de censura: de 

1964-1966, a fase moralista, focada na ordem moral conservadora; de 1967-1968, a fase da 

militarização do comando da censura, em que os militares passam a ocupar cargos públicos de 

direção e gestão da censura; de 1968-1975, a fase político-ideológica, em que a censura se 

profissionaliza (cursos de formação para censores se tornam obrigatórios ); e de 1975-1984, a 

fase da distensão, relaxamento da censura (Pinto 2014:72).  

Durante todo o período, uma prática comum dos presidentes era a imposição de leis 

oficiais a fim de restringir a liberdade ao máximo. O governo do general Castello Branco foi 

marcado, principalmente, pela imposição dos Atos Institucionais 2 e 3. O AI-2 estabelecia, entre 

outras medidas, a eleição indireta para presidente da República, a extinção de partidos políticos, 

o direito de cassar mandatos políticos e suspender direitos dos cidadãos (Ato Institucional nº 2, 

de 27 de Outubro de 1965). O AI-3 determinou eleições indiretas para governadores e vice-

governadores de estado (Ato Institucional nº 3, de 5 de Fevereiro de 1966). Assim, eles 
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impediriam que candidatos da oposição ocupassem postos no governo. De acordo com Fico 

(2004): 

“Castello Branco proibiu atividades políticas dos estudantes; decretou o AI-2; não logrou impedir 
que militares radicais conquistassem poder político; ajudou a redigir e assinou a Lei de Segurança 
Nacional que instituiu a noção de “guerra interna”; fechou o Congresso Nacional e decretou uma 
Lei de Imprensa restritiva. Além de tudo, foi conivente com a tortura, que já era praticada nos 
primeiros momentos após o golpe” (Fico 2004:33)  

 

Em seguida, no governo de Costa e Silva, o país assistiu à imposição da lei mais significativa 

de todo o período, o Ato Institucional n.5 (AI-5), em 1968. Esse ano é considerado um ano 

divisor de águas no país. O ato, que durou 10 anos (até 1978), impôs medidas extremas como a 

suspensão dos direitos dos cidadãos (como o Habeas Corpus). A partir desta data, quando a 

Polícia Federal assume a censura, o ritual censório muda brutalmente. Costa, que no livro 

Censura em Cena (2006) entrevistou vários censores que atuaram no período, comenta: “Todos 

os censores entrevistados são unânimes em dizer que após 68 o exercício da profissão, até então 

tranquilo e ‘intelectual’, passou a ser policial” (Costa 2006:223). Começava o período 

considerado como o mais repressivo da história brasileira, os anos de chumbo, que foram 

conduzidos, principalmente, pelo presidente Médici.  

 O governo, portanto, tinha o poder de punir de forma arbitrária qualquer pessoa que fosse 

julgada inimigo do estado. Pouco a pouco, a lei da censura prévia, vigente desde o Estado Novo, 

perdia seu caráter oficial. O governo preferia aplicar a “lei da repressão”, censurando de forma 

aleatória uma obra nacional ou traduzida e punindo seu ator/tradutor, considerado inimigo do 

estado. O militante do partido comunista brasileiro, Ênio Silveira, na época também editor e 

dono da Editora Civilização Brasileira, umas das mais perseguidas durante a ditadura, relata: 

“Eles invadiam nosso depósito, iam às livrarias, recolhiam livros e sumiam com eles. Nós 

éramos atacados de todas as maneiras possíveis e imagináveis, cerceados: intimidação a livreiros 
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e gráficos, apreensão de livros” (Em Ferreira 2002: 71). Ênio foi preso e processado várias vezes 

sob justificativas infundáveis (Reimão 2005).   

 Seguindo a mesma linha do estudo de Costa (2006), Khéde, em Censores de pincenê e 

gravata (1981), apresenta várias entrevistas com censores e artistas que trabalharam no período. 

O censor e produtor de teatro Orlando Miranda atesta que “todas as peças de teatros, todas as 

diversões públicas passavam pela Divisão de Censura para a sua aprovação e, em uma etapa 

seguinte, para a sua representação.” (Em Khéde 1981:121). Chico Buarque conta em uma 

entrevista que  

“a peça passava por uma censura prévia, com aprovação ou não, cortes ou não. Em seguida, o 
espetáculo era montado e quando estava pronto havia a segunda parte da censura teatral: 3 
censores que assistiam à exibição da peça. Nessa fase, eles também podiam proibir a encenação 
e aí perdiam muito dinheiro, como aconteceu com várias peças” (Em Khéde 1981:179).  

 

No mesmo livro, o dramaturgo Plínio Marcos relata sobre a época:  

“Hoje, a gente não sabe que peça podemos montar ou não montar, porque às vezes a decisão é 
dada na última hora, na hora de abrir o pano. E isso pode significar um prejuízo econômico muito 
grande para quem produz. Isso tudo é proveniente de uma censura de um regime de 
obscurantismo que se instalou no País a partir de 1964 e que ficou muito mais violento a partir 
de 1968” (Khéde 1981:190).  
 

 Destacamos que em meio a toda essa repressão, a arte e a cultura brasileiras estavam em 

ascensão, com a explosão do Tropicalismo (na música, nas artes plásticas, no cinema e na 

poesia) e com o cinema reivindicador de Glauber Rocha e as peças amotinadoras de Augusto 

Boal (com o Teatro do oprimido) e de Plínio Marcos (com as famosas peças “Dois perdidos 

numa noite suja” e “Navalha na carne”), para citar alguns exemplos. Pela primeira vez, 

sintonizados com o que ocorria no restante do mundo, artistas, cientistas e escritores reagiram 

de forma contrária ao que esperavam a direita e a cúpula militar (Costa 2006:184). As constantes 

repressões, torturas e assassinatos suscitaram um sentimento de rejeição e de luta contra o 

regime militar por parte de autores, produtores e tradutores. Na medida em que a censura se 
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intensificava, as revoltas de resistência contra as ideias dominantes do regime aumentavam. 

Nesse sentido, era cada vez mais recorrente se buscar formas de expressar uma ideologia 

antigovernamental, com estratégias cada vez mais bem elaboradas para contornar a censura, 

como apresentamos em nossas análises (item 4.4).  

 

4.2 As Leis de censura e os Órgãos censores  
 

Destacamos neste item os órgãos que exerciam a censura no período (o Departamento 

de Ordem Política e Social - DOPS e o Conselho Superior de Censura), e os decretos-lei 

pertinentes para nosso trabalho.  

O DOPs, antiga Delegacia de Ordem Política e Social, foi criado em 30 de dezembro de 

1924. O órgão exerceu a função de “polícia política” durante anos no Brasil. No Estado Novo, 

o Departamento se centrava em investigar os potenciais inimigos do estado, como era o caso 

dos integralistas44. O órgão tinha a função, em geral, de assegurar a execução da censura e das 

manifestações políticas e, em particular, as atividades intelectuais, sociais e políticas. Durante a 

Ditadura Militar, foi um órgão-chave na execução da censura e na punição (prisão e tortura) dos 

infratores das regras do governo. O Conselho Superior de Censura, criado em 21 de novembro 

de 1968, era responsável por julgar e aplicar a censura nas peças de teatro (produções nacionais 

e traduções). 

a) Lei nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967 

                                                
44 “O integralismo foi um movimento político que surgiu nos anos 1930, cuja doutrina dialogava com o fascismo e 
o nazismo europeus. Seu líder, Plínio Salgado, jornalista, político e escritor, sempre demonstrou uma faceta 
nacionalista e conservadora, característica que foi se concretizando ao logo de sua formação” (Fiorucci 2016: 140). 
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Essa lei é conhecida como a Lei de Imprensa. Sancionada em 1967, ela “regula a 

liberdade de manifestação de pensamento e de informação”. O controle prévio das notícias 

que seriam divulgadas pela imprensa foi o mais rígido no período, se comparado aos outros 

meios de comunicação. Os governantes, especialmente nos primeiros anos do regime, 

tentavam evitar que a população soubesse dos atos repressivos e violentos praticados pelo 

governo. Por questões econômicas, o país precisava manter uma imagem “civilizada” frente 

aos países estrangeiros. Samways ressalta que “para manter sua boa imagem e impedir que 

influências negativas chegassem à população era necessário aumentar o controle à imprensa, 

evitando que ela desse espaço para o discurso inimigo” (Samways 2008:4). Não era 

permitido a difusão dos desaparecimentos das pessoas, das torturas e crimes cometidos pelo 

governo e nem de ideias revolucionárias (Samways 2008). 

Apesar de ter sido uma lei direcionada, principalmente, à imprensa, ela também impõe 

a censura aos outros meios de comunicação, como observamos em seu artigo 1º e no 

parágrafo 2º: 

“Art.1º É livre a manifestação do pensamento e a procura, o recebimento e a difusão de 
informações ou idéias, por qualquer meio, e sem dependência de censura, respondendo cada um, 
nos têrmos da lei, pelos abusos que cometer. [...] 
 
   § 2º O disposto neste artigo não se aplica a espetáculos e diversões públicas, que ficarão sujeitos 
à censura, na forma da lei, nem na vigência do estado de sítio, quando o Govêrno poderá exercer 
a censura sôbre os jornais ou periódicos e emprêsas de radiodifusão e agências noticiosas nas 
matérias atinentes aos motivos que o determinaram, como também em relação aos executores 
daquela medida” (Lei nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967).  

 
Observa-se, por conseguinte, que o governo cerceava a liberdade de expressão de peças de 

teatro e filmes, sem que antes eles fosses examinados pela censura.  

 

b) Lei nº 5.536, de 21 de novembro de 1968 
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Essa lei cria o Conselho Superior de Censura. Ela rege, principalmente, a censura ao 

teatro e ao cinema. A lei estabelece que “A censura a peças teatrais será classificatória, tendo 

em vista a idade do público admissível ao espetáculo, o gênero deste e a linguagem do texto” 

(Art. 1º). Segundo o artigo 4º, “os órgãos de censura deverão apreciar a obra em seu contexto 

geral levando-lhe em conta o valor artístico, cultural e educativo, sem isolar cenas, trechos ou 

frases...”. Ela estipula também que os censores seriam obrigados a ter curso superior em ciências 

sociais, direito, filosofia, jornalismo, pedagogia ou psicologia.  

 

c) Decreto-Lei nº 1.077, de 26 de janeiro de 1970  

 

Essa lei é conhecida no Brasil como a Lei da Censura Prévia. O primeiro artigo 

estabelece que as publicações e manifestações contrárias à moral e aos bons costumes não serão 

toleradas “quaisquer que sejam os meios de comunicação” (Art.1). O terceiro artigo esclarece 

que o Ministro da Justiça apreenderá todos os exemplares de materiais que não cumprirem essa 

lei e proibirá a divulgação da publicação (Art. 3).  

 A lei se aplica também a tudo que vem do exterior: “Art. 4º As publicações vindas do 

estrangeiro e destinadas à distribuição ou venda no Brasil também ficarão sujeitas, quando de 

sua entrada no país, à verificação estabelecida na forma dêste Decreto-lei”.  

 Essa lei, contudo, não foi aplicada como estabelecido em seus artigos. Como vimos 

anteriormente, a lei da repressão foi, de fato, o que prevaleceu no período. Segundo Reimão 

(2005):  

“a censura prévia, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 1.077 (...) revelou-se, na prática, algo 
inexequível. O conjunto de pessoas atuando como censores federais passou de 16 funcionários 
em 1967 para 240 ao final do Regime Militar – mas mesmo com este inchaço, a censura prévia 
de todo o mercado editorial brasileiro era algo, na prática, não executável. Assim sendo, a maioria 
da atividade de censura em relação a livros dava-se (...) por denúncias” (Reimão 2005:9)  
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4.3 Análise Macro 
 

A análise do catálogo-D2 é feita da mesma forma que a do catálogo-D1, explicitada no 

item 3.3: primeiramente, descrevemos e analisamos os dados dos dossiês de censura relativos 

às 109 traduções censuradas no período que constam da base de dados do Arquivo Miroel 

Silveira e, em seguida, apresentamos os dados recolhidos nos 28 dossiês analisados de forma 

macro. Como explicitado no item 2.2.3.2, os dossiês que não acrescentam informações 

significativas para nosso trabalho não foram retidos para uma análise aprofundada, como é o 

caso dos 81 restantes. 

 

4.3.1 Dados gerais – Base de dados Miroel Silveira  
 

4.3.1.1 Línguas traduzidas e censuradas  
 

De um total de 889 traduções registradas na base de dados do Arquivo Miroel Silveira, 

entre 1930 e 1968, registram-se 109 peças traduzidas e censuradas (tabela IX) nos cinco 

primeiros anos da Ditadura Militar. As peças foram traduzidas das seguintes línguas: francês, 

inglês, espanhol, italiano, alemão, grego, russo e polonês (figura 12). A categoria “anônimo” 

representa as peças em que não foi possível identificar a língua de partida, pois o autor não é 

especificado no dossiê.  

 

Tableau IX. Traduções censuradas – Ditadura Militar  
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Ano Quantidade de 
Traduções censuradas 

Línguas Peças nacionais 
censuradas 

1964 24 francês (6) 
inglês (9) 
anônimo (2) 
italiano (1) 
espanhol (2) 
alemão (3) 
russo (1)  

212 

1965 27 polonês (1) 
inglês (11) 
francês (6) 
alemão (4) 
italiano (1) 
espanhol (1) 
russo (2) 
anônimo (1)  

145 

1966 36 alemão (5) 
espanhol (5) 
francês (11) 
inglês (12) 
russo (2) 
grego (1) 

215 

1967 13 francês (3) 
grego (2) 
inglês (4) 
alemão (3) 
italiano (1)  

111 

1968 9 inglês (6) 
alemão (1) 
francês (1) 
russo (1) 

38 

Total 109  721 

 

Em termos quantitativos as peças traduzidas do inglês e do francês foram mais 

censuradas que as demais, durante os cinco anos considerados, como mostra a figura 12, abaixo. 

Como explicitado no item 3.3.1, os censores aplicavam a censura em relação ao conteúdo das 

traduções das peças e não em relação às línguas dos originais, de que eles, no geral, não tinham 

conhecimento. Assim, não é possível esclarecer esse ponto com os dados a que tivemos acesso.  
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Figure 12.  Línguas traduzidas e censuradas – Ditadura Militar 

 

 

4.3.1.2 Traduções censuradas por ano  
 

Em relação às peças traduzidas e censuradas por ano (figura 12), a censura foi mais 

intensa nos três primeiros anos do período. Essa mudança corresponde à troca do governo de 

Castello Branco (1964-1967) para Costa e Silva (1967-1969). Como abordado no item 3.1, os 

anos em que a censura foi mais repressiva foram os 10 anos, a partir de 1968, em que o AI-5 foi 

imposto. Não podemos, portanto, afirmar que a censura diminuiu a partir de 1967. No caso da 

nossa análise, a diminuição de peças traduzidas e censuradas explica-se pela ausência de 

documentos, no Arquivo Miroel Silveira, a partir de 1968. De acordo com Laet (2007): 
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“A partir de 1968, com a nova lei de censura às obras teatrais e cinematográficas45, a censura 
prévia ao teatro, antes praticada em nível estadual, torna-se federal. Desde 1967, os certificados 
de censura das peças teatrais já estavam sendo expedidos pelo SCDP do Departamento de Polícia 
Federal e os serviços de censura estaduais limitavam-se a ratificá-los. Com a federalização, os 
serviços estaduais de censura deixam de ser necessários, de forma que o arquivo da censura teatral 
paulista deixou de ser alimentado” (Laet 2007:48)   

 

Costa (2006) atesta essa informação: “Os processos de censura de peças teatrais que deveriam 

ter sido encenadas no Estado de São Paulo, após 1968, não estão no Arquivo Miroel Silveira. 

Não se pode, portanto, analisar como os anos de chumbo pesaram sobre o teatro paulista” (Costa 

2006:152).  

Nesse sentido, para corroborar a intensidade da censura após 1967, em relação às peças 

de teatro, seria necessário ter acesso a esses dossiês que se encontram no Arquivo Nacional de 

Brasília, o que não foi possível ao longo de nossa pesquisa (como explicitado no item 2.2.4.1).  

 

Figure 13. Traduções censuradas por ano – Ditadura Militar  

 

 

                                                
45 Lei n. 5.536, de 21 de novembro de 1968.  
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4.3.2 Análise do Catálogo-D2  
 

4.3.2.1 Tipos de censura 

 
Nos 28 dossiês analisados, notamos que a censura mais frequente foi a moral. Como 

exemplos da censura moral que constam nos dossiês, citamos os seguintes trechos e palavras: 

“puta que pariu”, “merda”, “filhos da puta”, “ele é mais mulher que homem”, “bunda”, “trepou”, 

“se esfregar por aí pelado”, “cuja superioridade se define toda num pênis eriçado”, “ele trata 

meu membro como se fosse de ferro”, “essa magnífica ereção”, “eu cago”, “putinha”, “fodido”, 

“porra”. Os outros tipos de censura não aparecem nos dossiês de forma significativa: “bicha”, 

“general motors”, “os religiosos”, “os governos”. Elas, no entanto, aparecem de forma 

expressiva na análise detalhada das cinco peças. 

 

4.3.2.2 Autores e tradutores mais censurados  

 
Como podemos observar na tabela X (abaixo), os autores e tradutores censurados durante 

o período foram variados. Alguns autores, como Molière (quatro peças censuradas) e Edward 

Albee (três peças censuradas) foram mais censurados que os demais.  

Quanto aos tradutores mais censurados, destacamos Millôr Fernandes (censurado em 

oito peças), Gert Mayer (em três peças) e Cláudio Petraglia (em duas peças).  

 

Tableau X. Autores e tradutores censurados – Ditadura Militar  

 

Autor Peça (Original) Tradutor Peça (Tradução) Data da censura 
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Jules Feiffer Litle Murders Millor 
Fernandes 

Pequenos 
assassinatos 1972  

Sidney 
Kingsley Detective Story Gert Mayer Plantão 21 1959,1966 

Moliere Le Tartuffe ou 
l'imposteur 

Guilherme 
Figueiredo Tartufo  1967,1959 

Arnold 
Wesker The Kitchen Millor 

Fernandes A Cozinha 1968 

Clifford 
Odets The Big Knife  

Osmar R. 
Cruz e 
Elizabeth 
Ribeiro  

A grande 
chantagem  1965  

Edward 
Albee The Zoo Story  Gert Mayer A história do 

zoológico 1961,1965,1966 

Jean Paul 
Sartre 

La Putain 
respectueuse 

Miroel 
Silveira A Respeitosa 1954,1962,1965 

Leslie 
Stevens 

The Marriage-Go-
Round Hedy Maia A virgem 

psicodélica 1968  

Bertold 
Brecht   

Zelia Maria 
Thomaz de 
Aquino (68); 
Mario da 
Silva (69); 
Geir 
Campos (71) 

Aquele que diz 
sim e aquele que 
diz não 

1968, 1969, 1970,1971, 
1972, 1973 

Molière Les Fourberies de 
Scapin 

Georges 
Readers (58) 
e Carlos 
Drumond 
(63 e 66) 

Artimanhas de 
Escapino 1958,1963,1966 

Frederick 
Knott Wait until dark Millor 

Fernandes Black-out 1967 

Willian 
Gibson 

Two for the 
Seesaw Lineu Dias Dois na gangorra 1968 

Le roi Jones Dutchman Francisco 
Martins 

Dutchman. Poder 
negro. (Metro-
Fantasma?) 

1968 

Molière L’école des 
femmes 

Millor 
Fernandes 

Escola de 
mulheres 1967  

C. Stafford 
Dickens  Why not tonight 

Esther 
Mesquita e 
Jose Renato  

Esta noite é nossa 
1953, 1955, 1961, 1962 
(duas vezes nesse ano), 

1964, 1965 
William 
Shakespeare   Carlos 

Lacerda Julio Cesar 1966  
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Aristofanes Lysistrata Millor 
Fernandes 

Lisístrata - A 
greve do sexo 1967 

Peter Weiss 

Die Verfolgung 
und Ermordung 
Jean Paul Marats 
dargestellt durch 
die 
Schauspielgruppe 
des Hospizes zu 
Charenton unter 
Anleitung des 
Herrn de Sade 

Millôr 
Fernandes 

Marat-Sade - 
Perseguição e 
assassinato de 
Marat, 
interpretado pelos 
internos do 
Hospício de 
Charentão 

1967 

Tennesse 
Willians 

Summer and 
smoke 

R. 
Magualhaes 
Junior 

O anjo de pedra 1950,1960,1965 

Molière Le bourgeois 
gentilhomme 

Stanilaw 
Ponte Preta 
(Sergio 
Porto)  

O burguês fidalgo 1968  

Neil Simon The Odd Couple Millor 
Fernandes O estranho casal 1967 

Edward 
Albee 

The American 
Dream  

Elisabeth 
Kander 

O sonho 
americano 1968 

Joe Orton Entertaining Mr 
Sloane Gert Mayer O Versatil Mrs 

Sloane 1967 

Joan 
Littlewood 

Oh! What a lovely 
war 

Cláudio 
Petraglia 

Oh !...que delícia 
de guerra 1966 

Mart 
Crowley  

The boys in the 
Band 

Millor 
Fernandes 

Os garotos da 
banda  1970 

Maximo 
Gorki Враги 

José Celso 
M. Correa e 
Fernando 
Peixoto 

Os inimigos 1966 

Edward 
Albee 

Who's Afraid of 
Virginia Woolf? 

Nice 
Rissone 

Quem tem medo 
de Virginia Woolf 1965  

Felicien 
Marceau L'Œuf  

Cláudio 
Petraglia e 
Jean Lucien 
Descaves  

O ovo  1964 

 

4.3.2.3 Parecer da censura 
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A análise do Catálogo-D2 comprova que a lei da censura prévia foi, de fato, aplicada no 

período. Em todos os dossiês analisados há o pedido de censura feito pela companhia de teatro, 

pelo diretor da peça ou pelo tradutor antes de a peça ser representada. Ademais, corrobora que 

os censores agiram em todas as peças registradas, seja com o pedido de cortes e a interdição de 

representação ou com o carimbo da censura em todas as páginas para registrar a passagem da 

peça pelo comitê de censura.  

Das 28 peças censuradas, 24 foram parcialmente liberadas, com restrições etárias (a 

maioria “proibida para menores de 18 anos), com cortes ou não, 3 foram parcialmente liberadas 

com cortes e 1 foi liberada sem restrições.  

 

4.4 Corpus1-D2   
 
Neste item, apresentamos os dossiês, os trechos analisados e as discussões referente às 

cinco peças escolhidas para observarmos as estratégias de tradução utilizadas no período: 4.4.1 

Oh! What a Lovely War (1963), Joan Littlewood; 4.4.2 Detective Story (1949), de Sidney 

Kingsley; 4.4.3 Who’s Afraid of Virginia Woolf? (1962), de Edward Albee; 4.4.4 L’école des 

femmes (1662), de Molière; 4.4.5 Dutchman (1964), de Amiri Baraka (Le roi Jones).  

Destacamos que antes e durante a comparação e análise dos trechos original-tradução, 

baseamo-nos no modelo de Toury (1995), “Discovery vs. justification procedures for one pair 

of texts”. Primeiramente, verificamos se a tradução é aceita como uma tradução pela cultura 

receptora. Em seguida, realizamos o mapeamento do texto meta com o texto de partida. Por 

último, estabelecemos o primeiro nível de generalizações. 
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Nas observações que fizemos nas tabelas “Trechos analisados”, fazemos referência a 

“censurado/a” quando é o censor que age no texto e “suprimido”, “acrescentado” e/ou 

“modificado” quando é ação do tradutor. 

 

4.4.1 Oh! Que delícia de guerra (DDP5896) 
 
Título original: Oh! What a Lovely War. Foi escrita por Joan Littlewood, em 1963, 

original do inglês. Foi traduzida por Cláudio Petraglia. A peça foi censurada uma vez, em 1966. 

O pedido de censura desta peça foi feito pelo tradutor. Foi proibida para menores de 18 anos, 

com cortes nas folhas 4, 11, 14, 15, 16, 27 e 48.  

A peça é um musical que descreve a vida cotidiana de soldados durante a Primeira 

Guerra Mundial, fazendo referências a ideias pro-comunistas e revolucionárias. Ela foi 

representada no Brasil em 1966, após passar pela censura.  

Privilegiamos a análise desta peça por responder a todos os critérios definidos, 

principalmente pela complexidade do dossiê: língua de partida (inglês), assunto (teor moral e 

político), disponibilidade do texto de partida e complexidade do dossiê (certificado de censura, 

comentários do censor sobre a peça, 1 certificado de censura).  

 

4.4.1.1 Dossiê (Anexo X) 
 

O dossiê contém:  

a) 1 requerimento de censura de Cláudio Petraglia, de 29 de julho de 1966;  

b) 1 certificado de censura, de 19 de agosto de 1966;  
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c) 1 carta do censor para o diretor da divisão, de 19 de agosto de 1966;  

d) 1 relatório do censor para o diretor da divisão, de 25 de novembro de1966;  

e) 1 peça datilografada em português.  

4.4.1.2 Trechos analisados 

 

Os trechos selecionados e expostos abaixo fazem parte do corpus2-D2, como discutido 

no item 2.2.3.6. Os trechos censurados podem ser vistos no Anexo XI. 

 

Tableau XI. Trechos analisados – Oh! Que delícia de guerra  

 

Texto-fonte Tradução Observações 
Song: Young Johnny Jones 
he had a cute little boat 
And all the girlies he 
would take for a float. 
He had girlies on the score 
– But master Johnny was a 
wise ‘un, you know, 
His steady girl was Flo 
And every Sunday 
afternoon  
She’d jump in his boat 
And they would spoon.  
Pg. 1 

Canção 1: Era uma vez um 
tal de Juão Feliz 
Rapaz decente, muito bom 
remador 
Tinha um fraco por mulher, 
todas caíam no seu bote,  
Mas um certo dia uma 
garota encontrou  
A tal Beatriz... 
Juntinhos foram passear e 
logo um beijo ela já quis 
Pediam bis, bis, bis 
Um outro beijo e bis, bis, 
bis 
Beatriz decote 
E Juão Feliz remando o 
bote iam pelo rio parando 
aqui e por ali 
Feliz a Beatriz pediam bis, 
bis, bis 
Um pouco mais ele já quis 
oh, oh, oh 
Como a tal Beatriz foi 
então Juão Feliz parar la no 
juíz 

Na tradução observamos 
mais detalhes da relação 
entre o casal. No original a 
canção é mais concisa e 
menos explícita. O tradutor 
acrescenta vários trechos.  
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Pg.1/2 
M.C.: Time for a joke. Did 
you hear the one about the 
German Admiral Graf Von 
and his three daughters, 
Knit Von, Peral Von and 
Plain Von. You should 
have laughed at that; it was 
the best gag in the show. 
Shall I tell you another 
one? There were these two 
Generals went paddling, 
you see; they were down at 
Southend and in the water, 
when one General looked 
at the other General and 
said “Food God, Reggie, 
your feet are filthy! “Damn 
it all, man, said the other 
General, “I wasn’t here last 
year…” You see he 
couldn’t get the soap…Oh 
never mind.  
Pg. 2 

Mestre de cerimônia: uma 
piada. Conhecem aquela, 
do rei do deserto? Não? 
Um rei sozinho, ia andando 
no meio do deserto. De 
repente, aparece no 
horizonte um outro rei. 
Então o primeiro rei se 
joga no chão e grita: Xeque 
Mate! Vocês tinham que 
rir. Era a melhor da peça. 
Bem, deixa pra lá.  
Pg. 2 

O tradutor modifica o 
trecho. As referências ao 
almirante alemão e aos 
generais são suprimidas na 
tradução     

Frenchwoman: La 
République.  
Frenchman: The seat of 
reason, the centre of world 
civilisation – culture, and 
l’amour.  
M.C.: They’re at it again. 
Stop it. If they’re not doing 
that, they’re eating.   
Pg. 3 

Francesa: La Republique 
Francês: O templo da 
razão, do mundo 
civilizado, da cultura e do 
amor.  
MC: (Mostrando o oficial e 
a francesa se amando) É de 
lascar! Não dão folga! 
Vivem se amando, ou 
então comendo.  
Pg. 3 

Na tradução o conteúdo 
moral é mais explícito que 
no original. Trecho não 
censurado 

Kaiser : We are 
disciplined, moral, 
industrious people. We 
want more say in the 
word’s affairs. 
MC: Have to keep an eye 
on you…(To the Band). 
Let’s have the Russian 
Anthem.  

Kaiser: Somos um povo 
disciplinado, com 
habilidade industrial e 
moralmente irrepreensível. 
Queremos ter voz ativa nos 
negócios do mundo. 
MC: Olho nele hein! (Para 
a orquestra) Agora, o hino 
nacional russo. Toquem, 

O trecho acrescentado 
acentua o tom do texto.  
Trecho censurado 
  
Palavra “Yids” substituída 
por “gentinha” 
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Band plays a phrase of 
Russian anthem 
Russia: They’re all Yids.  
Pg. 4 

toquem, não tenham 
medo...este palco é neutro! 
Orquestra toca 4 
compassos do hino 
nacional russo 
Rússia: Eles são todos 
gentinha! 
Pg. 4 
 

Kaiser: But if you threaten 
us, then we have to 
supreme deterrent, which 
we will not hesitate to 
use… 
MC: Ssh.  
Pg. 5  

Kaiser: Se nos ameaçarem, 
faremos nossas alianças e 
os nossos tratados 
garantem a... 
MC: SSh...segredo militar! 
Pg. 4 
 

Acrescentado “segredo 
militar”. Não censurado 

Austro-Hungarian: 
...because they hated 
Germany since 1871.  
Pg.9  

Austríaco: ...aquela 
diferença com a Alemanha, 
a de 1871.  
Pg. 8 

Trecho modificado. A 
referência ao ódio em 
relação à Alemanha é 
modificado para “aquela 
diferença” 

MC: (quietly and seriously) 
Will the lady in the second 
row kindly remove that 
dachshund. 
Pg. 12 

MC: O senhor aí, sentado 
na segunda fila. Quer fazer 
o favor de tirar o dedo do 
nariz! Que falta de 
respeito! 
Pg. 11 

Trecho modificado. Trecho 
censurado 

Song: Hold your hand out, 
naught boy 
Hold your hand out, naught 
boy 
Last night, in the pale 
moonlight, 
I saw you, I saw you; 
With a nice girl in the park, 
You were strolling full of 
joy, 
And you told her you’d 
never kissed a girl before: 
Hold your hand out, 
naughty boy 
Pg. 18 

Canção: Guenta mão, 
garotão! Guenta mão, 
garotão! 
Ontem eu peguei você 
no escuro, em apuro (pau 
duro) 
Namorando pelo parque 
(se) abraçando com paixão 
e jurando que nunca amou 
ninguém, amem,  
Guenta mão, garotão! 
Pg. 14 

Trecho modificado. O 
conteúdo moral é mais 
explícito na tradução. O 
tradutor acrescenta “pau 
duro”, que é censurado  

 Sargento: Na quinada a 
direita faça a mesma coisa 
só que ao contrário enfia a 

Trecho acrescentado na 
tradução e censurado.  
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baioneta nos culhões do 
cara.  
Pg. 15 

The Umbrella one, now 
quite worked up, leaps into 
the audience and chases a 
Programme Girl, who 
screams for help.  
Pg. 19 

O recruta do final da fila se 
desgarra e pula para o 
público e vai atraz de uma 
garota que assustada grita. 
O sargento grita por ele.  
Pg. 16 

Trecho censurado  

French: Dammit all, 
Wilson! This is no way to 
conduct a conference.  
Pg. 26 

French: Pros diabos, 
Wilson! Não é assim que 
se conduz uma Conferência 
Militar!  
Pg. 20 

Acrescentada a palavra 
“Militar”. Não censurado 

Song: His face as bold as 
brass, 
Saying, ‘We don’t want 
your Christmas pudding’ 
You can stick it up your…“ 
Pg. 35 

Canção: Entrou o 
cozinheiro às voltas com o 
peru 
Aos festeiros foi gritando 
Vocês vão tomar no cu” 
Pg. 27 

Palavrão acrescentado e 
censurado  

French: Like to talk to my 
officers without 
interruption sometimes. 
Pg. 41 

French: Eu não falo sobre 
assuntos militares em 
publico, e ainda mais com 
subalternos.  
Pg. 33 

Marcado pelo censor mas 
não censurado 

First Soldier: Hey, Serg! 
That last one got the 
bridge.  
Pg. 64 

Seamus: Hei Sargento, 
dinamitaram a ponte. 
Segundo soldado: Então 
estamos fodidos!  
Pg. 48 

Palavrão acrescentado e 
censurado  

 

4.4.1.3 Análise e discussão  

 
Destacamos a importância desse dossiê pelos comentários do censor em relação à peça. 

O censor Mário Russomano enviou, em 19 de agosto de 1966, uma carta ao diretor do 

departamento de censura, José Pereira, em que opina sobre a censura da peça (Anexo XII). Esse 

dossiê é um dos exemplos que nos ajuda a compreender as razões do censor para agir sobre o 

texto, em particular, e a ação da censura, no geral. No primeiro relatório, observamos as 
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justificativas do censor para aplicar a censura, além das advertências e sugestões para que a peça 

seja liberada para ser representada:  

1.“A presente peça, como outras já existentes no mercado, prima pela condição 

pornográfica, em partes”;   

2.“Mesmo levando-se em conta a manifesta vontade desta Censura em não querer aplicar 

corte, isto foi necessário às paginas 4,11,14,15,16,27 e 48”; 

3.“A peça em apreço merece outros cortes além dos já aplicados, como palavras que 

contem às paginas 3,6,7,14,26,49,50 e 62, e que não foram feitos, sem considerarmos, ainda, 

observação psicológica e política do tema”; 

 4.“Não deve valer, caso queiram persistir o tradutor e o empresário, na retificação dos 

cortes aplicados, porque, mesmo que conste do original, não quer dizer coexistir os mesmos 

costumes de país para país”; 

5. “Liberada que foi para maiores de 18 anos de idade, tolera-se a parte mais discutível 

do texto, sua filosofia política, isto porque, na inicial, lê-se: 

‘O que vão ler é um texto para ser representado, e deve ser lido como tal. 

Tudo que apresentamos neste espetáculo é verdadeiro e aconteceu durante os anos de 

1914-1918’”. 

As justificativas do censor revelam uma censura moral (quando alude ao caráter 

pornográfico da peça) e política (quando menciona a filosofia política da peça). A comparação 

dos trechos apresentada na tabela XI atestam os tipos de censura impostos. Foram censurados 

trechos que contêm palavrões, referências ao erotismo e referências à ideologia política contrária 

ao governo.  
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Em 25 de novembro de 1966, três meses depois do envio do primeiro relatório, Mário 

Russomano se dirige, novamente, ao diretor do departamento de censura, confirmando que 

esteve presente no ensaio geral da peça e que as exigências feitas pela censura foram cumpridas 

com rigor:  

1. “Dando cumprimento ao digno despacho de V.S., compareci ao Teatro Bela vista, no 

dia 24 corrente, às 20h, portanto 1h antes do início do espetáculo, para melhor orientar os 

responsáveis e tomar as providências determinadas por V.S., sempre com firmeza, dentro da 

cordura e em alto nível”; 

2. “Sem mais outra observação digna de nota passamos a assistir o espetáculo onde 

notamos que a orientação desta Divisão, no ensaio geral, vem sendo cumprida regularmente”; 

3. “Aproveito para informar que o policiamento sob o comando do Inspetor Rodrigues 

foi eficientíssimo, bem orientado e digno de elogios”.  

Esse relatório demonstra como a censura agia: censura prévia no papel e repressiva nas 

representações da peça, se necessário. O censor sempre estava presente no ensaio geral, para 

atestar o cumprimento das modificações exigidas pela censura, e acompanhado pela polícia caso 

houvesse manifestações e outras “anormalidades” (Anexo XIII). 

Destacamos no primeiro relatório a advertência que o censor faz ao tradutor e ao 

empresário em não insistir em modificar o texto censurado, justificando uma diferença cultural 

“de país para país”.  Observamos em nossa análise que o tradutor Cláudio Petraglia, conhecido 

no Brasil por divulgar ideias comunistas, acrescenta vários trechos e palavras na tradução. São 

exatamente essas palavras e trechos que são censurados, como, por exemplo: “Toquem, toquem, 

não tenham medo...este palco é neutro” (referindo-se ao hino da nacional russo); “pau duro”; 

“nos culhões do cara”; “Vocês vão tomar no cu”; “Então estão fodidos”. No geral, o conteúdo 
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moral na tradução é mais explícito que no original. Alguns trechos modificados e acrescentados 

pelo tradutor (tabela XII) não estão no certificado de censura. Constatamos, no entanto, que eles 

chamam a atenção do censor, como ele mesmo esclarece em seu relatório (item 3). Eles foram 

sublinhados no texto, mas não há o carimbo da censura. Além de evidenciarem a estratégia do 

tradutor, esses trechos atestam a censura moral e política. 

Tableau XII. Trechos não censurados oficialmente – Oh! Que delícia de guerra 

 

Texto-fonte Tradução Observações 
Britain: Look here, we own 
30 million square miles of 
colonies. The British 
Empire is the most 
magnificent example of 
working democracy the 
world has ever seen.  
Pg. 4 

Grã-Bretanha: Fique 
sabendo, que possuímos 30 
milhões de milhas 
quadradas de colônias. O 
Império Britânico é o mais 
perfeito exemplo de 
democracia que já se viu 
até hoje! 
Pg. 3 

Trecho marcado pelo 
censor, mas não censurado 
no certificado.  

British Admiral: Look 
here, you soldiers are a 
pretty grotesque lot with 
your absurd ideas about 
war. Happily you are 
powerless. We could go 
right ahead and leave you 
to go fooling around the 
Vosges.   
Pg. 7 

Almirante inglês: Escute 
aqui, vocês soldados não 
passam de uma turma de 
bizonhos que de guerra não 
entendem um pinico. 
Felizmente, vocês nem 
peidam.  
Pg. 6 

Trecho acrescentado, 
marcado pelo censor, mas 
não consta no certificado 
de censura.  

 Sargento: Você aí no 
fundo, logo logo faço o seu 
pinto virar enfeite.  
Pg. 14  

Trecho acrescentado na 
tradução e sublinhado pelo 
censor, mas não consta no 
certificado de censura 

Third Soldier: It’s Jerry all 
right, it’s comin’ from over 
there 
Fourth Soldier: Sings well 
for a bastard, don’t e’?  
Pg. 34 

Terceiro soldado: São os 
alemães, cara...o som vem 
de lá.  
Quarto soldado: Cantam 
muito bem para uns filhos 
da puta! 
Pg. 26 

Trecho sublinhado pelo 
censor, mas não consta no 
certificado 
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Switzerland: Who is it 
from? 
America: Russia  
Pg. 39 

Suíço: De quem é o 
cheque? 
Americano: Da Rússia.  
Pg 31 

Trechos sublinhados pelo 
censor, mas não 
censurados oficialmente 
(no certificado de censura) 

Song: I don’t want to be a 
soldier,  
I don’t want to go to war, 
I’d rather stay home 
And fornicate my bleeding 
life away.  
Pg. 87 

Canção: Não quero 
baioneta na barriga 
Nem tiros e granadas de 
uma figa 
Eu quero ter coragem 
Pra gritar de peito aberto 
E mandar a guerra a puta 
que o pariu!  
Pg. 62 

Palavrão acrescentado, 
sublinhado pelo censor, 
mas não censurado 
oficialmente (no 
certificado de censura) 

 

A estratégia do tradutor em chamar a atenção do censor acrescentando e modificando 

trechos que poderiam ser censuráveis teve como resultado a liberação da peça para ser 

representada, mesmo com a restrição “proibida para menores de 18 anos”. O procedimento mais 

utilizado foi o acréscimo de palavras.  Nesse caso, a estratégia foi pensada mais no sentido de 

confrontar a censura que de se submeter totalmente às suas imposições. Enfim, as ideias 

comunistas e revolucionárias da peça original foram passadas para a tradução.  

 

4.4.2 Plantão 21 (DDP4759) 
 
Título original: Detective Story. Foi escrita por Sidney Kingsley, em 1949, original do 

inglês. Foi traduzida por Gert Meyer. A peça foi censurada uma vez, em 1966. Foi proibida para 

menores de 18 anos, com cortes nas folhas 24, 25, 47, 60, 76, 85, 86, 87, 95, 96, 101, 110, 111. 

Além dos cortes, o censor proíbe a representação do personagem Lewis como homossexual, ou 

“pederasta” nas palavras do censor. 
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A peça descreve a vida cotidiana de detetives que trabalham numa delegacia de polícia 

de Nova Iorque. Ela chama atenção pela diversidade de questões morais abordadas (roubo, 

aborto, paranóia, homossexualidade, abuso de poder, etc.). Kingsley consegue criar na peça uma 

atmosfera da vida real.  

Privilegiamos a análise desta peça por responder a todos os critérios definidos, 

principalmente pela complexidade do dossiê: língua de partida (inglês), assunto (teor moral), 

disponibilidade do texto de partida e complexidade do dossiê (certificado de censura, vários 

trechos censurados). 

4.4.2.1 Dossiê (Anexo XIV) 

 
O dossiê contém:  

a) 1 requerimento de censura do diretor teatral, de 18 de janeiro de 1966;  

b) 1 certificado de censura ao requerimento acima, de 24 de janeiro de 1966;  

c) 1 pedido de reconsideração dos cortes da censura, de 25 de janeiro de 1966;  

d) 1 recorte de jornal falando sobre a peça; 

e) 1 peça datilografada em português.  

4.4.2.2 Trechos analisados 

 
Os trechos selecionados e expostos abaixo fazem parte do corpus2-D2, como discutido 

no item 2.2.3.6. Os trechos censurados podem ser vistos no Anexo XV. 

Tableau XIII. Trechos analisados – Plantão 21  

 

Texto-fonte Tradução Observações 
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Mcleod: Let's see your 
hands! He feels them. The 
only thing you ever "laid," 
Charley, was a twodollar 
floozy. 
Pg. 265 

Mcleod: Deixe ver suas 
mãos! (pega nas mãos de 
Charley) Pedreiro com 
essas mãos, Charley? Você 
pode ter levado alguma 
puta de dois dólares para 
alguma pedreira, isto sim! 
Pg. 24  

Palavra censurada 

Callahan: How many 
women you raped? 
Pg. 266 

Callahan: Quantas 
mulheres você deflorou?  
Pg. 25 

Palavra censurada 

Joe: That's for me. We 
know the next fifty years 
are gonna be lousy: war, 
atom bombs, whole 

friggin' civilization's 
caving in. 
Pg. 273 

Sabemos que os próximos 
anos vai ser uma merda – 
guerras, bombas atômicas, 
toda a maldita civilização 
se desmoronando. 
Pg. 35 

Sublinhado, mas não 
censurado no certificado. 

Arthur: She shouldn't be 
here. She's got nothing to 
do with this. 
Pg. 275 

Arthur: Ela não deveria 
estar aqui. Ela nada tem a 
ver com essa merda de 
caso. 
Pg. 39 

Acrescentada, mas não 
censurada 

Miss Hatch, flaring:  You 
can't talk to me that way. 
I'm no tramp that you 
can talk to me that way. 
Who the hell do you think 
you are, anyway? 
Pg. 279 

Miss Hatch: O sr. não pode 
falar assim comigo. Não 
sou nenhuma puta para o 
sr. falar assim comigo. 
Afinal de contas, quem o 
senhor está pensando que 
é?  
Pg. 45 

Acrescentada, sublinhada, 
mas não censurada 

McLeod: I saw that sadistic 
son-of-a-bitch of a father 
of mine with that criminal 
mind of his drive my 
mother straight into a 
lunatic asylum. She died in 
a lunatic asylum. 
Pg.281 

Mcleod: Eu vi esse sádico 
filho da puta que era meu 
pai, com sua mente 
criminosa, impelir minha 
mãe direitinho mara o 
manicômio.  
Pg. 47  

Censurado 

Kurt, gasping for breath: 
He tried to kill me 
Pg. 283 

Kurt: Ele tentou me matar, 
esse filho da puta 
Pg. 50 

Acrescentado, sublinhado, 
mas não censurado no 
certificado 

Callahan, laughs, puts the 
"persuader" away:  You're 
too eager, Charley. 

C: (ri e guarda o cacetete). 
Não tenha tanta pressa, 
Charley. Alguns 

Censurado 
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Some-a them creeps like it, 
you know. Gives 'em a 
thrill. Look at that 
kisser! I'm a son-of-a-bitch, 
I'm right. 
Pg. 291 

vagabundos como você são 
assim mesmo. Os filhos da 
puta como eu têm razão. 
Pg. 60  

Mr. Pritchett:  What'd he 
do with it? 
Mcleod:  Women and 
plush saloons. 
Mr. Pritchett: Cabarets? I 
wouldn't have thought it. 
He seemed such an 
honest boy. I don't make 
many mistakes.  
Pg. 293 

Mr. P: Que foi que ele fez 
do meu dinheiro? 
Mcleod: Gastou com putas 
e boîtes.  
Mr. P: Cabarés? Isto nunca 
me passou pela cabeça. 
Deu-me a impressão de ser 
um rapaz honesto e 
raramente me engano.  
Pg. 63 

Acrescentado, sublinhado, 
mas não censurado 

Mr. Pritchett, to Arthur: 
you spent my money on 
fast women? 
Pg. 294 

Mr. P (a Arthur): Você 
gastou meu dinheiro com 
putas? 
Pg. 65  

Modificado, mas não 
censurado 

Gus, enters with sheet in 
his hand: Jim! Look at this 
sheet on Charley! 
McLeod takes it, studies it. 
As long as your arm. To 
Barnes. Keep your 
eye on that son-of-a-bitch! 
Pg. 303  

Gus (entra com uma folha 
de papel na mão) Jim! Veja 
esta folha corrigida do 
Charley (Mcleod toma o 
papel e estuda-o) Do 
tamanho do seu braço. 
Fique de olho naquele filho 
da puta. 
Pg. 76 

Censurado 

McLeod: I'd sooner go to 
jail for twenty years—than 
find out this way that my 
wife was a whore. 
Pg. 310 

Mcleod: Prefiro passar 
vinte anos no xadrez – a ter 
de descobrir – deste modo 
– que minha mulher foi 
uma puta. 
Pg. 85 

Censurado 

McLeod: You went to bed 
with him. 
Pg. 310 

McLeod: Você foi para a 
cama com ele. 
Pg. 86 

Censurado 

The scene is the same, 
eight-thirty by the clock on 
the wall Night has 
fallen. The black, looming 
masses and the million 
twinkling eyes of "the city 

A cena é a mesma e o 
relógio da parede indica 
8.30. A noite já desceu. As 
massas negras, deformadas 
pela distância, e o milhão 
de olhos cintilantes da 
“cidade que nunca dorme”, 

Censurado 
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that never sleeps," the 
flashing General Motors 
sign, the church spire and 
cross seem to enter into 
and become a part of this 
strange room.  
Pg 312 

o vivo letreio da General 
Motors, o ápice da Igreja e 
a cruz parecem entrar e 
tornar-se parte desta sala 
estranha. 
Pg. 87   

Photographer: K-R-A-P. 
Joe: You got it. 
Pg. 313 

Fotógrafo: K.R.A.P. 
Joe: Sim, as iniciais de 
crápula. Você acertou.  
Pg. 88 

Acréscimo. Não censurado.  

Charley: To see whose 
chicken he's gonna be! 
Susan: What does that 
mean? What's he talking 
about? 
Arthur: Don't listen to him. 
To Charley. Shut up! Who 
asked you to . . . 
Charley: After a while you 
get to like it. Lots of guys 
come out, they got no 
use for dames after that. 
Arthur: Shut up! 
Charley: Look at Lewis, 
there. He's more woman 
than man, ain't you, ain't 
you, Lewis? LEWIS grins. 
Pg. 318 

C: Tiram a sorte para ver 
com quem ele vai ficar de 
galinhagem! 
S: Que significa isto? Do 
que é que ele está falando? 
A: Não lhe dê ouvidos. 
Cale-se. Quem mandou 
você... 
C: Com o tempo você fica 
gostando. Muito rapaz, 
quando sai da cadeia, não 
quer mais saber de mulher.  
A: Cale-se! 
C: Veja o Lewis, por 
exemplo. Ele é mais 
mulher que homem, não é? 
Não é mesmo Lewis? 
(Lewis sorri) 
Pg. 95  
 

Censurado 

Brody: And what the hell 
do you think you're doing? 
Pg. 319 

B: E que porra você está 
fazendo?  
Pg. 97 

Não censurado 

Mary: The whore? 
Pg. 322 

M: A puta?  
Pg. 101 

Censurado 

Charley: Goddamn right! 
Rot in jail the rest of my 
life? I take five or six a 
you bastards with me first. 
Pg. 328 

C: Tem toda razão! 
Apodrecer no calabouço 
pelo resto da vida? Antes 
que me aconteça isso, 
levarei comigo meia dúzia 
de vocês, seus filhos da 
puta.  
Pg. 110 

Modificado. Sublinhado, 
mas não censurado.  



 

 186 

McLeod: lunges for the 
gun: You evil son-of-a-
bitch 
Pg. 328 

Mcleod: (salta para agarrar 
o revolver) Seu depravado 
filho da puta.  
Pg. 119 

Censurado  

Barnes: That son-of-a-bitch 
shot Jim! 
Pg. 329 

B: Aquele filho da puta 
baleou o Jim! 
Pg. 111 

Censurado 

 

4.4.2.3 Análise e discussão  

 
A comparação dos trechos da tabela XIII aponta algumas substituições e acréscimos de 

trechos e palavras feitos pelo tradutor Gert Meyer. Observamos que o tradutor não evitou a 

censura. Todas as palavras e trechos que poderiam ser censurados foram transferidos para a 

tradução, como podemos notar nos seguintes exemplos: [The only thing you ever "laid," 

Charley, was a twodollar floozy] “Você pode ter levado alguma puta de dois dólares para alguma 

pedreira, isto sim!” (palavra “puta” censurada); [How many women you raped?] “Quantas 

mulheres você deflorou?” (palavra “deflorou” censurada); [I saw that sadistic son-of-a-bitch of 

a father of mine with that criminal mind of his drive my mother straight into a lunatic asylum] 

“Eu vi esse sádico filho da puta que era meu pai, com sua mente criminosa, impelir minha mãe 

direitinho mara o manicômio”. (palavra “filho da puta” censurada); [I'm a son-of-a-bitch, I'm 

right.] “Os filhos da puta como eu têm razão. (censurado)”; [I'd sooner go to jail for twenty 

years—than find out this way that my wife was a whore] “Prefiro passar vinte anos no xadrez – 

a ter de descobrir – deste modo – que minha mulher foi uma puta” (palavra “puta” censurada); 

[After a while you get to like it. Lots of guys come out, they got no use for dames after that] 

“Com o tempo você fica gostando. Muito rapaz, quando sai da cadeia, não quer mais saber de 

mulher” (trecho inteiro censurado); [Look at Lewis, there. He's more woman than man, ain't 
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you, ain't you, Lewis?] “Veja o Lewis, por exemplo. Ele é mais mulher que homem, não é? Não 

é mesmo Lewis?” (trecho inteiro censurado).  

 Além disso, o tradutor acrescentou palavras ou modificou trechos que foram 

sublinhados pelo censor, mas não censurados no certificado, como, por exemplo: “Ela nada tem 

a ver com essa merda de caso” [She's got nothing to do with this]; “Não sou nenhuma puta para 

o sr. falar assim comigo.” [I'm no tramp that you can talk to me that way.]; “Ele tentou me matar, 

esse filho da puta” [He tried to kill me]; “Gastou com putas e boîtes.” [Women and plush 

saloons.]. Esses procedimentos utilizados exacerbam o conteúdo moral do texto e chamam a 

atenção do censor para esses trechos e palavras. Essa estratégia, no entanto, não foi suficiente 

para impedir a censura. Além dos vários trechos censurados, o censor interdita a apresentação 

do personagem homossexual, Lewis. Essa proibição amputa uma das discussões-chave da peça. 

A estratégia do tradutor foi eficiente para fazer a peça ser representada, mas não em sua 

completude. Nesse caso preciso, além da adaptação imposta pela censura (cortes e 

modificações) foi necessária uma adaptação intralinguística, pós-censura.  

 

4.4.3 Quem tem medo de Virginia Woolf? (DDP5709) 
 

Título original: Who’s Afraid of Virginia Woolf? Foi escrita por Edward Albee, em 1962, 

original do inglês. Foi traduzida por Nice Rissone. A peça foi censurada uma vez, em 1965. Foi 

proibida para menores de 18 anos, com cortes nas folhas: 12, 71, 72, 78, 83, 91, 101, 132, 135.  

O enredo da peça se desenvolve em torno de dois casais, Martha e George, Nick e Honey, 

colegas de trabalho numa universidade da Nova Inglaterra. Eles passam uma noite no 

apartamento de Martha e George, bebendo e vivenciando experiências catárticas, em que se 
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desvelam as forças e as fraquezas humanas. Misturando realidade e ilusão, Edward Albee critica 

a hipocrisia das relações sociais, da classe média intelectualizada e da instituição matrimonial. 

Essa crítica, sempre feita em tom irônico, se dirige principalmente à sociedade americana e ao 

sonho da perfeição que a envolve. A referência ao casal Martha e George Washington é clara, 

mas também irônica uma vez que a destruição da imagem do casal perfeito parece ser um dos 

objetivos de Albee. O intenso teor moral do enredo, com diálogos que desnudam a natureza 

humana, contribui para que a peça seja considerada um clássico do drama moderno.   

Privilegiamos a análise desta peça por responder a todos os critérios definidos, 

principalmente pela complexidade do dossiê: língua de partida (inglês), assunto (teor moral), 

disponibilidade do texto de partida e complexidade do dossiê (censurada várias vezes em anos 

diferentes, certificado de censura, vários trechos censurados) 

4.4.3.1 Dossiê (Anexo XVI) 

 
O dossiê contém:  

f) 1 requerimento de censura de Maurice Venau, responsável pelo Maurice Venau- 

Produções Artisticas, de 24 de maio de 1965;  

g) 1 certificado de censura ao requerimento acima, de 1 de junho de 1965;  

h) 1 reconsideração dos cortes da censura, de 2 de junho de 1965;  

i) 1 peça datilografada em português  

4.4.3.2 Trechos analisados 

 
Os trechos selecionados e expostos abaixo fazem parte do corpus2-D2, como discutido 

no item 2.2.3.5. Os trechos censurados podem ser vistos no Anexo XVII. 
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Tableau XIV. Trechos analisados – Quem tem medo de Virginia Woolf? 

 

Texto-fonte Tradução Observações 
Georges: Well, I’m 
tired…If your father didn’t 
set up these goddamn 
Saturday night orgies all 
the time…(pg. 7) 

É, mas estou cansado. Se, 
pelo menos, seu pai não 
inventasse essas malditas 
festinhas aos sábados…(pg. 
4) 

Trecho amenizado 

Martha: Screw you!(pg. 
19) 

Ora, vá tomar… (pg. 12) Trecho censurado  

George: Martha’s a devil 
with language; she really 
is. (pg. 21) 

Marta é fogo em matéria de 
palavriado! É mesmo! (pg. 
14)  

Amenizado 

Martha : Screw, sweetie! 
(pg. 23) 

Enfia, queridinho! (pg. 15) Nao foi censurado. Tvz 
porque seja ambiguo “enfia 
o quê, onde? ”  

Martha: Cheers, dears 
(They all drink). You have 
a poetic nature, George…a 
Dylan Thomas-y quality 
that gets me right where I 
live. (pg. 24)  

Viva, todo o mundo! 
(Todos bebem). Você tem 
uma natureza poética, 
Georges...Algo que me faz 
lembrar Thomas Dylan e 
que me toca nos órgãos 
vitais. (pg. 16) 

Trecho modificado. 
Sublinhado pelo censor, 
mas não censurado no 
certificado  

George: Well, you’ll be 
over that…small college 
and all.  
Pg. 34 

George: Isso vai 
passar...Universidade 
provinciana e tudo o mais. 
O esporte aqui da 
Universidade é aquela 
brincadeira musicada de 
falta uma cama. 
Pg. 23 

Trecho acrescentado  

George: Not a single one 
got killed. Of course, 
nobody bombed 
Washington.  
Pg. 39 

George: Nenhum filho da 
puta morreu. É verdade que 
ninguém bombardeou 
Washington.  
Pg. 26  

Trecho modificado. Trecho 
sublinhado pelo censor, 
mas não censurado no 
certificado  

George: Then the rest of 
us…them as wants to…you 
know… 
Pg. 40  

G: Depois, os outros, 
nós...os que 
quiserem...poderão copular 
até não poder mais.  
Pg. 26 

Trecho acrescentado. 
Sublinhado pelo censor, 
mas não censurado no 
certificado 

G: Martha is the daughter 
of our beloved boss. She is 

G: Marta é a filha do nosso 
adorado patrão...o testículo 

Trecho modificado. Trecho 
sublinhado pelo censor, 
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his…right hand you might 
say.  
Pg. 47  

direito dele...por assim 
dizer.  
Pg. 30 

mas não censurado no 
certificado  

Nick: That’s right. And I 
am going to be the wave of 
the future.  
Pg. 68 

N: É mesmo. Vou me 
transformar numa máquina 
fornicadora! 
Pg. 43 

Trecho modificado, mas 
não censurado.  

G: Him up…not it. You 
brought him up. Well, 
more or less. When’s the 
little bugger going to 
appear, hunh? 
Pg. 70  

G: Nele...não nisso. Você 
falou nele. Bem, não 
importa, quando é que este 
veadinho vai aparecer aqui. 
Hum? 
Pg. 44 

Palavra modificada e 
sublinhada pelo censor, 
mas não censurada no 
certificado 

Honey: When’s the little 
bugger coming home?  
Pg. 70 

H: Quando é que o tal 
veadinho vai chegar? 
Pg. 44 

Palavra modificada e 
sublinhada pelo censor, 
mas não censurada no 
certificado 

G: The little bugger has 
problems? What problems 
has the little bugger got? 
Martha: Not the little 
bugger…stop calling him 
that! You! You’ve got 
problems.  
Pg. 71 

G: Ah! O veadinho tem 
problemas? E que 
problemas são esses que o 
veadinho tem? 
M: Veadinho não! Pare de 
chamá-lo desse jeito. Você 
é que tem problemas.  
Pg. 44 

Palavra modificada e 
sublinhada pelo censor, 
mas não censurada no 
certificado.  

M: He’s a good 
bartender…a good bar 
nurse. The S.O.B., he hates 
my father. You know that?  
Pg. 76  

Marta: É um ótimo 
barman...excelente babá do 
bêbado. Esse filho da 
puta...detesta meu pai, 
vocês sabiam? 
Pg. 47 

Palavra modificada 
(explicitada) 
sublinhada pelo censor, 
mas não censurada no 
certificado. 

M: You want to know why 
the S.O.B. hates my father? 
All right…I will now tell 
you why the S.O.B hates 
my father.  
Pg. 77 

M: Vocês querem saber 
porque o filho da puta 
detesta meu pai? Então, 
agora, eu vou contar a 
vocês por que o filho da 
puta detesta meu pai. 
 

Palavra modificada 
(explicitada) 
sublinhada pelo censor, 
mas não censurada no 
certificado. 

N: It’s you neaky types 
worry me the most, you 
know. You ineffectual sons 
of bitches…you’re the 
worst.  
Pg. 111 

Nick: Mas o que me 
preocupa são vocês, gente 
sorrateira...inúteis filhos da 
mãe...vocês, sim, são os 
piores.  
Pg. 71 

Palavra censurada 
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George: And the women 
around here are no better 
than puntas – you know, 
South American ladies of 
the night. You know what 
they do in South 
America…in Rio? The 
puntas? Do you know? 
They hiss…like 
geese…they stand around 
in the street and they hiss 
at you…like a bunch of 
geese. 
Pg. 113 

G: E as mulheres por aqui 
não são melhores do que as 
putas. Você já ouviu falar, 
não é das mariposas da 
America do Sul? E você 
sabe o que elas fazem, la na 
america do Sul? No Rio? 
Essais tais putas? Sabe? 
Elas assobiam, imitando 
marrecas. Ficam vagando 
pelas ruas e assobiam para 
você como um...bando de 
marrecas.  
Pg. 72 

Trecho inteiramente 
censurado 

G: You disgust me on 
principle, and you’re a 
smug son of a bitch. 
Pg. 115 

G: Em princípio, você me 
enoja e não passa de um 
presunçoso filho da puta.  
Pg. 74 

Sublinhada, mas não 
censurada no certificado.  

Nick: Aw...that is 
touching...that 
is...downright 
moving…that’s what it is.  
Pg. 116 

N: Ah! 
Comovente...positivamente, 
comovente...não há dúvida. 
(Com repentina violência) 
Vá tomá no c...! 

Acrescentado, mas não 
censurado.  

Martha: I never cornered 
the son of a bitch in my 
life! 
Pg. 120 

Marta: Nunca imprensei o 
filho da puta, na minha 
vida! 
Pg. 78 

Censurado 

Martha: All right, you son 
of a bitch…. 
George: What did you say, 
Love? 
Martha: You… 
Pg. 128 

Marta: Olhe aqui, seu filho 
da puta. 
G: O que foi que você 
disse, amor? 
M: Seu filho da puta 
Pg. 83 

Censurados 

M” You publish that 
goddam book and you’re 
out…on your ass! 
Pg. 135 

Marta: Se publicar essa 
porcaria de livro, vai pra 
rua...com um pontapé no 
rabo. 
Pg. 88 

Sublinhado pelo censor, 
mas não censurado no 
certificado.  

George: You stanic bitch! 
Pg. 137 

G: Puta diabólica. 
Pg. 90 

Sublinhado pelo censor, 
mas não censurado no 
certificado. 

G: What else can we do? 
There are other games. 
How about…how 

G: Que mais a gente pode 
fazer? Existem outros 
jogos. Que tal...que tal o 
de...trepar com a dona da 

Censurado 
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about…Hump the hostess? 
Hunh?  
Pg. 139 

casa, hein? Que que vocês 
acham? Trepar com a Dona 
da Casa! 
Pg. 91 

G: And Mousie’s father 
was a holy man, see, and 
he ran sort of a traveling 
clip joint, based on Christ 
and all those girls, and he 
took the faithful… 
Pg. 142 

G: Pois bem, o pai da 
cobaia era um santo 
homem, perceberam? Que 
dirigia uma singular 
espelunca ambulante, em 
Nome de Deus e de todo 
aquele habitual mulherio e 
ele comia os fiéis...isso 
mesmo...simplesmente, 
comia eles todos... 
Pg. 94 

Trecho modificado. Não 
censurado  

M: You’ve really screwed 
up, George 
P. 152 

M: Você está mesmo 
fodido, George! 
Pg. 101 

Censurado 

M: Nuts! 
G: Yes…you have. 
M: Nuts! 
Pg. 155 

M: Merda! 
G: Anda...sim.  
M: Merda! 
Pg. 104 

Palavra modificada. 
Sublinhado, mas não 
censurado  

M: He’s going to read a 
book…he’s going to read a 
book! 
Pg. 169 

M: Ele vai ler. Esse filho da 
puta vai ler.  
Pg. 114 

Trecho modificado. Não 
censurado  

G: Because you’re going to 
hump Martha, I’m 
disgusting?  
Pg. 172 

G: Você vai trepar com a 
Marta e eu é que sou o 
sórdido? 
Pg.  

Sublinhado, mas não 
censurado 

G: Screw, baby.  
Pg. 197 

Pois então! Vá se foder. 
Pg. 132 

Censurado 

M: Nuts! 
Pg. 200 

M: Porra! 
Pg. 135 

Censurado 

 

4.4.3.3 Análise e discussão  

 
A análise entre o original e a tradução nos mostra que a tradutora, Nice Rissone, 

intensificou o teor moral do texto, utilizando acréscimos e modificações. Esses procedimentos 

foram essenciais para manter a cadência emocional da peça. Os diferentes temas discutidos pelas 
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personagens sempre chegam a um ápice emocional caracterizado, principalmente, por palavrões 

e desaforos direcionados às outras personagens ou a personagens externas. A tradutora exacerba 

essa característica, conseguindo, assim, negociar com o censor, que ao mesmo tempo que 

censura vários trechos e palavras, deixa passar inúmeros outros. Nos seguintes trechos, por 

exemplo, observamos acréscimos, alguns censurados e outros não: [Well, you’ll be over 

that…small college and all] “O esporte aqui da Universidade é aquela brincadeira musicada de 

falta uma cama” (não censurado); [Aw...that is touching...that is...downright moving…that’s 

what it is] “Ah! Comovente...positivamente, comovente...não há dúvida. (Com repentina 

violência) Vá toma no c...!” (não censurado); [Then the rest of us…them as wants to…you 

know…] “Depois, os outros, nós...os que quiserem...poderão copular até não poder mais” (não 

censurado, mas sublinhado pelo censor).  

O procedimento mais utilizado foi a modificação de trechos e palavras. Muito trechos 

que foram modificados não foram censurados “oficialmente” no certificado, mas chamou a 

atenção do censor, pois foram sublinhados, como, por exemplo: “Algo que me faz lembrar 

Thomas Dylan e que me toca nos órgãos vitais” [You have a poetic nature, George…a Dylan 

Thomas-y quality that gets me right where I live]; “Nenhum filho da puta morreu” [Not a single 

one got killed.]; “o testículo direito dele” [that gets me right where I live]; “veadinho” [bugger] 

(várias  vezes); “filho da puta” (várias  vezes) [S.O.B.]; “no rabo”[ on your ass]; “merda” [nuts]. 

Os trechos em que aparecem palavrões e conteúdos imorais foram traduzidos literalmente e a 

maioria foi censurada: “Que tal...que tal o de...trepar com a dona da casa, hein?” [How 

about…how about…Hump the hostess?]; “Você está mesmo fodido, George!” [You’ve really 

screwed up, George]; “Pois então! Vá se foder.” [Screw, baby].  
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Graças aos procedimentos utilizados pela tradutora, a tradução manteve o teor moral e a 

cadência dos acontecimentos mesmo depois dos cortes exigidos pelo censor. Além disso, 

permitiu que a peça fosse representada.  

 

4.4.4 Escola de Mulheres (DDP5975) 
 

Título original: L’école des femmes. Foi escrita por Molière, em 1662, original do 

francês. Foi traduzida por Millôr Fernandes. A peça foi censurada uma vez, em 1967. Em 9 de 

fevereiro de 67, foi proibida para menores de 18 anos. Esse certificado foi anulado depois. Em 

27 de fevereiro de 67, livre para menores acima de 5 anos em espetáculos que terminem até as 

20h, conforme o disposto no art. 128, do código de menores. Nos espetáculos depois das 20h, 

conforme o art. 128 do mesmo código, proibido para menores de 14. A censura que proibia o 

espetáculo para menores de 18 anos, em 1967, foi revista e anulada depois.  

L’école de femmes, escrita no século XVII por Molière, se desenvolve, principalmente, 

em torno dos filosóficos diálogos entre Arnolphe e Crysalde sobre a infidelidade das mulheres 

e do romance proibido entre Agnès e Horace. O conteúdo da peça tem um alto teor moral que 

fez com que a peça fosse censurada, em 1622, antes de ser representada pela primeira vez. O 

tom irônico e moral dessa peça é típico das comédias dessa época, em que Molière é considerado 

um mestre: “Molière busca estabelecer uma real proposta para o cômico: corrigir os vícios 

expondo à sociedade os ridículos das pessoas que busca atacar. São mostrados sempre os 

ridículos extremos de cada personagem em suas respectivas situações” (Perin 2013: 51) 

Privilegiamos a análise desta peça por responder a todos os critérios definidos: língua de 

partida (francês), assunto (teor moral), disponibilidade do texto de partida e complexidade do 
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dossiê (certificado de censura, vários requerimentos de censura, cartas de negociação entre o 

censor e os produtores da peça).  

4.4.4.1 Dossiê (Anexo XVIII) 

 
O dossiê contém:  

a) 1 requerimento de censura de Augusto Pinto Boal, empresário teatral, de 2 de 

fevereiro de 1967;  

b)  1 certificado de censura ao requerimento de Boal, de 27 de fevereiro de 1967; 

c) 1 certificado de censura de 9 de fevereiro de 1967;  

d) Uma carta dos produtores da peça ao diretor de Divisão de Diversões Públicas, de 

13 de fevereiro de 1967; 

e) Uma carta do diretor da peça aos censores, em 15 de fevereiro de 1967; 

f) Uma carta-resposta do censor ao diretor da peça, em 20 de fevereiro de 1967.  

4.4.4.2 Trechos analisados 

 

Os trechos selecionados e expostos abaixo fazem parte do corpus2-D2, como discutido 

no item 2.2.3.6.  

Tableau XV. Trechos analisados – Escola de mulheres  

 

Texto-fonte Tradução Observações 
Arnolphe : Il est vrai, notre 
ami. Peut-être que chez 
vous vous trouvez des 
sujets de craindre pour 
chez nous; Et votre front, 
je crois, veut que du 
mariage, Les cornes soient 

Arnolfo: Isso é verdade, 
amigo. Acho que no teu 
próprio casamento você 
encontra motivos para 
recear pelo meu. E na tua 
cabeça, é evidente, existe, a 
certeza de que os chifres 

Trecho mantido na 
tradução. Não censurado 
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partout l'infaillible 
apanage.  
Pg. 1 
 

são o adorno infalível de 
qualquer matrimônio. 
Pg. 2 

Arnolphe : [...] L'autre, 
pour se purger de sa 
magnificence1, Dit qu'elle 
gagne au jeu l'argent 
qu'elle dépense; Et le mari 
benêt, sans songer à quel 
jeu, Sur les gains qu'elle 
fait, rend des grâces à 
Dieu.  
Pg. 2 
 

Arnolfo: [...] Outra mulher 
casada, para explicar um 
luxo que se estranha, diz 
que ganha no jogo as 
fortunas que gasta; e o 
bendito marido, sem 
perguntar qual o jogo, 
ainda junta um provérbio: 
“Feliz no jogo, infeliz nos 
amores”.  
Pg. 2 

Trecho mantido na 
tradução. Não censurado 

Arnolphe: Peut-être en 
avez-vous déjà féru 
quelqu'une: Vous est-il 
point encore arrivé de 
fortune? Les gens faits 
comme vous, font plus que 
les écus, Et vous êtes de 
taille à faire des cocus.  
Pg. 16 
 

Arnolfo: Estou falando, e 
quem sabe, o amigo já 
pegou alguma? Já não 
lançou na praza o anzol da 
fortuna? Nascer bonito 
assim vale mais que 
dinheiro; se eu tivesse seu 
corpo faria mil cornudos. 
Pg. 9 

Trecho mantido na 
tradução. Não censurado 

Horace: Je vous avouerai 
donc avec pleine franchise, 
Qu'ici d'une beauté mon 
âme s'est éprise: Mes petits 
soins d'abord ont eu tant de 
succès, Que je me suis 
chez elle ouvert un doux 
accès; Et sans trop me 
vanter, ni lui faire une 
injure, Mes affaires y sont 
en fort bonne posture. 
Pg. 17 
 

Horacio: Lhe confesso com 
total franqueza que meu 
coração foi literalmente 
estraçalhado por uma bela 
jovem que vive aqui. Mas 
minhas manobras foram 
tão felizes que logo 
consegui-lhe ser 
apresentado, e ter um doce 
acesso ao próprio aposento 
em que ela dorme. Sem 
querer me gabar, e sem 
injuriá-la, eu posso lhe 
dizer que as coisas já vão 
mais longe do que eu 
sonharia... 
Pg. 10 

Trecho mantido na 
tradução. Não censurado 

Horace: [...]D'un homme 
qui la cache au commerce 
du monde, Mais qui dans 

Horácio: [...] Mas, ao 
mantê-la assim, ignorante, 
ele faz brilhar mil outros 

Trecho mantido na 
tradução. Não censurado 
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l'ignorance où l'on veut 
l'asservir, 
Fait briller des attraits 
capables de ravir, Un air 
tout engageant, je ne sais 
quoi de tendre, Dont il n'est 
point de cœur qui se puisse 
défendre […] 
Pg. 17 
 

atrativos capazes de 
enlouquecer um homem. 
Há nela seduções, um não 
sei que de ternura – que 
coração resiste?  
Pg. 10 

Agnès Que si cela se fait, 
je vous caresserai! 
Arnolphe : Hé, la chose 
sera de ma part réciproque.  
Pg. 32 

Inês: Se isso acontecer vou 
te encher de carícias.  
Arnolfo: E eu também não 
penso noutra coisa.  
Pg. 20 

Trecho mantido na 
tradução. Não censurado 

VIe Maxime. Il faut des 
présents des hommes 
Qu'elle se défende bien. 
Car dans le siècle où nous 
sommes On ne donne rien 
pour rien.  
Pg. 38 
 

Sexta lição: Dos homens, 
qualquer presente, tem que 
recusar, veemente, pois a 
época é safada: ninguém dá 
nada por nada.  
Pg. 22 

Trecho mantido na 
tradução. Não censurado 

Arnolphe : Voilà, friponne, 
à quoi l'écriture te sert, Et 
contre mon dessein l'art 
t'en fut découvert.  
Pg. 45 
 

Arnolfo (Baixo, à parte) 
Ah, canalha, para isso te 
serve o alfabeto! Bem eu 
não queria que você 
aprendesse. 
Pg. 27 

Trecho mantido na 
tradução. Não censurado 

Arnolphe : Comme il faut 
devant lui que je me 
mortifie, Quelle peine à 
cacher mon déplaisir 
cuisant.  
Pg. 47 

Arnolfo: Como me 
mortifica esse fedelho! 
Como é difícil ocultar a dor 
que me devora! 
Pg. 28 

Trecho mantido na 
tradução. Não censurado 

Georgette: Vous êtes un 
benêt, un impudent.  
Pg. 53 

Georgette: Mas que cara de 
pau, que falta de vergonha! 
Pg. 32 

 

Georgette  le poussant). À 
d'autres.  
Arnolphe : Bon cela. 
Alain :  (le poussant) Hors 
d'ici.  
Pg. 54 

G: (Empurrando-o) Vai 
cantar noutra frequezia! 
A: Muito bem! 
A: (Empurrando-o) Chega! 
Fora daqui!  
Pg. 32 

Trecho mantido na 
tradução. Não censurado 
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Crysalde: [...]Car pour se 
bien conduire en ces 
difficultés96, Il y faut 
comme en tout fuir les 
extrémités, N'imiter pas ces 
gens un peu trop 
débonnaires, Qui tirent 
vanité de ces sortes 
d'affaires; […] Si je 
n'approuve pas ces amis 
des galants, Je ne suis pas 
aussi pour ces gens 
turbulents, Dont 
l'imprudent chagrin qui 
tempête et qui gronde, 
Attire au bruit qu'il fait, les 
yeux de tout le monde;  
Pg. 58 

Crisaldo: [...] Para agir 
com bom senso nessas 
circunstancias, devemos, 
como em tudo, evitar os 
extremos; não imitar os 
simplórios que se orgulham 
da mulher que os engana, e 
estão sempre, sem saber, 
facilitando o caminho, 
elogiando sempre os 
seguidores dela. [...] Se não 
aprovo os que se fazem 
íntimos dos amantes, 
também não estou de 
acordo com esses tipos 
violentos, cujo 
ressentimento é tao 
indiscreto que abre os 
olhos de todo mundo; 
Pg. 35 

Trecho mantido na 
tradução. Não censurado 

Crysalde: Vous pensez 
vous moquer, mais à ne 
vous rien feindre, Dans le 
monde je vois cent choses 
plus à craindre, Et dont je 
me ferais un bien plus 
grand malheur, Que de cet 
accident qui vous fait tant 
de peur. 
Pg. 59 

Crisaldo: Você transforma 
tudo em zombaria; mas, 
para simplificar, conheço 
na vida pelo menos cem 
coisas que me assustam 
mais que um par de chifres 
e que eu consideraria um 
infortúnio bem maior do 
que esse que tanto te 
apavora. 
Pg. 35 

Trecho mantido na 
tradução. Não censurado 

Alain : S'il ne tient qu'à 
frapper, Monsieur, tout est 
à nous. Vous verrez, quand 
je bats, si j'y vais de main 
morte.  
Pg. 61 
 

Alain: Se é só bater, patrão, 
deixe conosco. O senhor 
verá quando eu baixar o 
pau, que pontaria!  
Pg. 36 

Trecho mantido na 
tradução. Não censurado 

Arnolphe : Mon visage, 
friponne, Dans cette 
occasion rend vos sens 
effrayés; […] Et vous 
savez donner des rendez-
vous la nuit, Et pour suivre 
un galant vous évader sans 

Arnolfo: Minha cara a 
amedronta, safadinha? [...] 
no entanto, marca 
encontros noturnos e sabe 
se esgueirar sem um ruido 
para seguir o amante! [...] 
Parece que o galã te dá 

Trecho mantido na 
tradução. Não censurado 
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bruit. […] Et ce galant la 
nuit vous a donc enhardie. 
Ah, coquine, en venir à 
cette perfidie;  
Pg. 68 
 

coragem para a noite toda. 
Fingida! Como é que 
conseguiu tramar tantas 
perfídias? 
Pg. 39 

Arnolphe : Suivre un 
galant n'est pas une action 
infâme?  
Pg. 68 

A: Ah, então, ter um 
amante não é nada de mal?  
Pg. 40 

Trecho mantido na 
tradução. Não censurado 

Arnolphe : Pourquoi ne 
m'aimer pas, Madame 
l'impudente?  
Pg. 70 

Arnolfo: Mas por que não 
me ama, dona leviandade?  
Pg. 41 

Trecho mantido na 
tradução. Não censurado 

 Crisaldo: E se você, 
Arnolfo, ainda está aí, não 
fique triste não; a sorte é 
tua. Para quem acha os 
chifres a suprema 
vergonha, não casar é a 
única maneira de estar bem 
seguro. 
Pg. 47 

Trecho acrescentado  

 

4.4.4.3 Análise e discussão  
 

A análise do dossiê nos mostra que não houve cortes da censura no corpo do texto. A 

censura imposta foi em relação à faixa etária. A comparação entre o original e a tradução nos 

mostra que o tradutor não evitou a censura em nenhum momento. Ao contrário, o conteúdo 

moral do original foi transmitido para a tradução e de uma forma mais explícita, como podemos 

observar nos seguintes trechos: [Et votre front, je crois, veut que du mariage, Les cornes soient 

partout l'infaillible apanage.] “E na tua cabeça, é evidente, existe, a certeza de que os chifres são 

o adorno infalível de qualquer matrimônio.”; [Il faut des présents des hommes Qu'elle se défende 

bien. Car dans le siècle où nous sommes On ne donne rien pour rien.] “Dos homens, qualquer 

presente, tem que recusar, veemente, pois a época é safada: ninguém dá nada por nada.”; [Si je 
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n'approuve pas ces amis des galants, Je ne suis pas aussi pour ces gens turbulents, Dont 

l'imprudent chagrin qui tempête et qui gronde, Attire au bruit qu'il fait, les yeux de tout le 

monde.] “Se não aprovo os que se fazem íntimos dos amantes, também não estou de acordo com 

esses tipos violentos, cujo ressentimento é tao indiscreto que abre os olhos de todo mundo; 

[Vous pensez vous moquer, mais à ne vous rien feindre, Dans le monde je vois cent choses plus 

à craindre, Et dont je me ferais un bien plus grand malheur, Que de cet accident qui vous fait 

tant de peur.] “Você transforma tudo em zombaria; mas, para simplificar, conheço na vida pelo 

menos cem coisas que me assustam mais que um par de chifres e que eu consideraria um 

infortúnio bem maior do que esse que tanto te apavora.”.  

A última frase da tradução foi acrescentada pelo tradutor e nela ele resume a trama e o 

conteúdo moral da peça: “E se você, Arnolfo, ainda está aí, não fique triste não; a sorte é tua. 

Para quem acha os chifres a suprema vergonha, não casar é a única maneira de estar bem 

seguro.”. Observamos que todo o texto da tradução é mais informal do que o original. Essa 

medida de informalizar a tradução é uma forma de aproximar o público do conteúdo do texto.  

Destacamos a importância desse dossiê pela negociação entre os censores e os diretores 

da peça. A primeira carta, em 13 de fevereiro de 1967 (Anexo XIX), é dirigida ao diretor da 

Divisão de Diversões Públicas, em resposta à proibição da peça para menores de 18 anos, em 9 

de fevereiro de 1967. Na carta, o diretor explica a importância de os estudantes do ensino 

secundário, entre 10 e 18 anos, conhecerem autores renomados, como é o caso de Molière. Em 

particular, ressalta a importância dessa peça: “Alguns críticos consideram esta a obra-prima de 

Molière, por ser a peça em que mais se aproximou da comédia pura. E nenhuma outra deu ao 

autor tanto sucesso e notoriedade”. Os diretores da peça, Paulo José Gomez de Souza e Pedro 

Stepanenko, destacam igualmente a importância da tradução de Millôr Fernandes:  
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“Quanto à tradução, é considerada exemplar como transposição do espírito molièresco, pela 
dosagem feliz de poesia e teatro popular. As críticas a um desequilíbrio formal não cabem à 
tradução, mas sim ao autor, que cansou de ouvi-las em vida. Frequentemente era atacado por sua 
falta de “classicismo”, sua maneira às vezes deselegante e pouco “artística”.  

 

Os diretores terminam a carta com um apelo ao teatro e a sua relevância didática para os 

estudantes:  

“Alongamo-nos em todas essas considerações e citações, apenas para mostrar não ter havido na 
tradução ou encenação nada que não corresponda a uma fiel transposição do teatro de Molière. 
[...]  
 
Proibir “Escola de Mulheres” para menores de dezoito anos, é proibir-lhes o acesso a um dos 
poucos veículos realmente educativos e didáticos que ainda lhes restam, o teatro”. 

 

Alguns dias depois, outra carta é dirigida à Divisão, dessa vez ao censor Geraldino Russomano, 

em 15 de fevereiro de 1967 (Anexo XX). Nela, o diretor da peça pede a revisão da censura feita. 

É interessante observar como o diretor resgata a censura à peça na época em que foi escrita:  

“Não desejo que os srs. Censores deste século da Conquista do Cosmo incorram no mesmo erro 
dos Censores de 1622 que, por haverem imposto restrições a “Escola de Mulheres”, passaram à 
história de maneira nada aconselhável...Confesso, srs Censores, que não tenho condições de 
enfrentar Molière. E nem os senhores. E ninguém. Trata-se, como ninguém ignora, de um gênio. 
E os gênios devem parar acima de tudo – até mesmo das leis!” 

 

Enfim, a carta-resposta do censor, em 20 de fevereiro de 1967, libera a peça para ser 

representada, sem restrições:  

“Face ao respeitável despacho de V.S., foi revisionada a censura prévia da peça “Escola de 
Mulheres, de Molière, concluindo-se pela sua total liberação, portanto, sem restrição de 
qualquer espécie, cabendo ao empresário responsável acatamento ao artigo 128 do código de 
Menores”.  
 

A liberação, no entanto, vem acompanhada das justificativas e comentários do censor (Anexo 

XXI). Ele discute algumas questões levantadas pelo diretor da peça na carta anterior, como a 

importância de Molière:  

“Molière, autor-diretor-ator, já tem o seu nome na história e sua arte imerece ser criticada, 
entendendo-se que a sua moral atravessa todos os tempos [...] esta Censura está longe, longe 
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demais, em querer censurar Molière, talvez nem que fosse esta a sua intenção se a legislação não 
obrigasse. [...] No fim, sr. Diretor, ninguém quer enfrentar Molière, esse gênio, como diz V.S.”.  

 

Outro ponto discutido toca a tradução, que é vista pelo censor como um texto inferior ao 

original: “É claro que a conhecemos somente sob o ponto de vista que oferece a tradução  - do 

texto apresentado pelo teatro de Arena – mas é de se supor que o original deve ser bem superior, 

onde o autor colocou as vírgulas nos lugares certos”. Por fim, o censor justifica as razões da 

censura que, segundo ele, sempre decide pelo bem de todos:  

 
“Cremos que a Censura, já tão preocupada ante a desvalorização do homem, hoje notoriamente 
em todas as classes sociais, principalmente nas mais abandonadas, que não debatem assuntos 
teatrais como propugnam aos estudantes, tenha elaborado em excesso de zêlo mediante a peça 
apresentada pelo teatro de arena, em cujo texto há a filosofia de que todos os homens são cornos. 
Não foram Arnolfo, Horácio ou Inês que influenciaram na decisão da Censura. Longe disso, ou 
não entenderíamos Molière e copiaríamos os censores de 1622. Levamos, na preliminar, a outra 
filosofia, que parece-nos doutrinarariamente a moral de Molière [...] 
 Assim nos permite falar o meio sadio da censura em que vivemos, porque criteriosamente sempre 
temos estado certos.” 

 

Enfim, o discurso dos diretores e do empresário da peça em defesa de sua liberação foi 

eficaz para convencer o censor a modificar sua decisão prévia. Após as discussões e negociações 

entre as partes, apresentadas acima, a peça é finalmente liberada para ser representada, sem 

restrições. O texto final, por conseguinte, mesmo com o teor moral acentuado pelo tradutor, 

passa pela censura, sem cortes. A estratégia do tradutor, no fim, foi pensada no sentido de 

confrontar a censura e não de se conformar a ela.  

É interessante observar, finalmente, que a tradução, ou a “reescritura” (Lefevere 1992), 

do texto de um autor canônico, como Molière, mesmo em um sistema de patronagem 

indiferenciado, não modifica sua posição na literatura (Lefevere 1992). O tradutor, assim, 

poderia usar esse fato como uma “vantagem” para concretizar sua estratégia de confrontação à 

censura. Mesmo tendo intensificado o teor moral do texto, ele passa pela censura por ter um 
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status, pois foi escrito por um autor canônico. Essa foi a única “concessão” da censura observada 

em nossas análises. De acordo com Lefevere (1992),  

“Significantly, though, Works of literature canonized more than five centuries ago tend to remain 
secure in their position, no matter how often the dominant poetics itself is subject to change. This 
is a clear indication of the conservative bias of the system itself and also of the power of rewriting, 
since while the work of literature itself remains canonized, the ‘received’ interpretation, or even 
the ‘right’ interpretation in systems with undifferentiated patronage, quite simply changes. In 
other words, the work is rewritten to bring it in line with the ‘new’ dominant poetics” (Lefevere 
1992: 19).   

 

4.4.5 Poder negro (DDP6124) 
 

Título original: Dutchman. Foi escrita por Amiri Baraka, mais conhecido como Le roi 

Jones, em 1964, original do inglês. Foi traduzida por Francisco Martins. A peça foi censurada 

uma vez, em 1968. Foi liberada para ser representada, com as seguintes restrições: proibida para 

menores de 18 anos, com cortes nas folhas 4, 5, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18.  

O enredo se passa num vagão de trem em torno, principalmente, de dois personagens, 

Clay (um negro de 20 anos) e Lula (uma ruiva de 30 anos). Eles discutem valores morais, 

religiosos e culturais, sendo que o conteúdo moral é o ponto central do enredo. A peça original 

faz referências diretas a conteúdos eróticos, morais e sociais. 

Privilegiamos a análise desta peça por responder a todos os critérios definidos, 

principalmente pelo assunto moral e erótico abordado: língua de partida (inglês), assunto (teor 

moral e erótico), disponibilidade do texto de partida e complexidade do dossiê (certificados de 

censura, várias marcas de censura no texto). 

4.4.5.1 Dossiê (Anexo XXII)  
 

O dossiê contém:  
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a) 1 requerimento de registro de peça, feito pela Sociedade Cultural Teatro Oficina, de 

3 de setembro de 1968;  

b) 1 peça mimeografada em português;  

c) 1 nota sobre o autor;  

d) 1 certificado de censura federal de 24 de junho de 1968. 

4.4.5.2 Trechos analisados 

 

Os trechos selecionados e expostos abaixo fazem parte do corpus2-D2, como discutido 

no item 2.2.3.6. Os trechos censurados podem ser vistos no Anexo XXIII 

 

Tableau XVI. Trechos analisados – Poder Negro  

 

Texto-fonte Tradução Observações 
Clay: Staring through train 
windows is weird business. 
Much weirder than staring 
very sedately at abstract 
asses. 
Pg. 2 

Clay: Tá bem, admito que 
estava olhando na sua 
direção, mas quanto a esse 
detalhe da sua anatomia, 
isso é versão sua.  
Pg. 4 

Palavra “asses” substituída 
por “sua anatomia”  

Clay [Takes her 
conversation as pure sex 
talk. He turns to confront 
her squarely with this idea]  
I'm prepared for 
anything. How about you? 
Pg. 2 

Clay: (Interpretando a 
pergunda dela como uma 
cantada). Eu?...Eu estou 
preparado pra qualquer 
coisa…e você? 

Trecho modificado  

Lula: You think I want to 
pick you up, get you to 
take me somewhere and 
screw me, huh? 
Pg. 2 

Lula: Tá pensando que eu 
quero que você me leve pra 
algum lugar pra trepar com 
você, hein?  
Pg. 4 

Trecho censurado 

Lula: You tried to make it 
with your sister when you 

Lula: Você tentou comer 
tua irmã quando tinha dez 
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were ten. [CLAY leans 
back hard against the back 
of the 
seat, his eyes opening now, 
still trying to look amused]  
But I succeeded a few 
weeks ago. [She starts to 
laugh again] 
Pg.  3 

anos. (Clay se encosta no 
banco, olhos abertos, 
tentanto ainda achar graça. 
E eu consegui há duas 
semanas (Começa a rir de 
novo).  
Pg. 5 

Lula: Boy, are you corny. I 
take back what I said 
before. everything you say 
is not wrong. It's perfect. 
You 
should be on television.  
Pg. 5 

Lula: E aposto que nunca 
passou pela tua cabeça que 
você era um negro de 
merda?  
Pg. 9 

Trecho modificado e 
censurado. Acrescentado 
“negro de merda”  

 Lula: Minha velha era 
comunista. Foi a única 
pessoa da família que deu 
pra alguma coisa.  
Pg. 9 

Trecho acrescentado e 
censurada a palavra 
“comunista”  

Lula:  You’re a murderer, 
Clay, and you know it. 
[Her voice darkening with 
significance]  You know 
goddamn 
well what I mean. 
Pg. 5 

Lula: Você é um assassino, 
Clay, e você sabe disso. 
Você não me engana, seu 
negro de merda.  
Pg. 10 

Trecho modificado e 
censurado. Acrescentado 
“negro de merda”. 

Lula : We’ll pretend that 
we are both anonymous 
beauties smashing along 
through the city’s entrails  
Pg. 5 

Lula: Vamos fazer de conta 
que ninguém te vê, que 
somos dois belos 
desconhecidos atirados nas 
entranhas da cidade! (Grita 
o mais alto que pode) 
BUCETA... 
Pg. 10 

Palavra acrescentada e 
censurada 

Lula: When you get drunk, 
pat me once very lovingly 
on the flanks, and I'll look 
at you cryptically licking 
my lips. 
Pg. 6 

Lula: Quando você ficar no 
fogo, me dá uma 
palmadinha na bunda e eu 
olho pra você e faço uma 
careta, censurando.  
Pg. 11 

Palavra censurada 

Lula: If you meet 
a very close friend who is 
also with someone like me, 

Lula: Se você encontrar um 
amigo íntimo em 
companhia de alguém 

Trecho modificado e 
censurado 
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we can stand together, 
sipping our drinks and 
exchanging codes of lust. 
The atmosphere will be 
slithering in love and half-
love and very open 
moral decision. 
Pg. 6 

assim como eu, podemos 
fazer uma rodinha, 
bebericar, e trocar ideias 
sobre a técnica de trepar.  
Pg. 11 

Lula:  One of the things we 
do while we talk. And 
screw. 
Pg. 7 

Lula: Quer dizer, podemos 
fazer isso enquanto a gente 
conversa e trepa. 
Pg. 13 

Palavra censurada 

And that's how the blues 
was born. 
Yes. Yes. Son of a bitch 
get out of the way. Yes. 
Quack. Yes. Yes. 
Pg. 8 

E foi assim que nasceram 
os blues! Foi assim....foi 
assim...Sai do caminho, 
filho da puta!  
Pg. 15  

Palavra censurada 

Lula: Come on, Clay. Let's 
rub bellies on the train. 
Pg. 8 

Lula: Vem, Clay. Vamos 
dançar a umbigada, meu 
bem. Belinar. Esfregar.  
Pg. 15 

Palavras censuradas 

Lula: Come on, Clay ... 
let's do the thing. Uhh! 
Uhh! Clay! Clay! 
Pg. 8 

Lula: Vem, Clay! Vamos 
trepar aqui mesmo! 
Pg. 15 

Trecho modificado e 
censurado 

 Lula: Deixa o patrão trepar 
com a mulher e vai se 
esconder no mato. 
Coitadinho dele.  
Pg. 15 

Trecho acrescentado. 
Palavra censurada 

Clay: Lula! Lula 
Lula ... you dumb bitch. 
Why don't you stop it? 
Pg. 8 

Clay: Lula! Lula! Sua puta 
cretina. Para com essa 
palhaçada!  
Pg. 16 

Palavra censurada 

Lula: Let me go! You 
black son of a bitch. [She 
struggles against him]  Let 
me got Help! 
Pg. 8  

Lula: Me larga! Me larga, 
negro filho da puta! Me 
larga, veado! 
Pg. 16 

Palavras censuradas. 
Palavra “veado” 
acrescentada e censurada. 

Clay: To kill you soft 
idiots? You don't 
understand anything but 
luxury. 
Pg. 9 

Clay: Covarde idiotas? 
Vocês só pensam em sexo, 
conforto e luxúria.  
Pg. 17 

Palavras acrescentadas e 
censuradas  
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Clay: The belly rub? You 
wanted to do the belly rub? 
Shit, you 
don't even know how. You 
don't know how. 
Pg. 9 

Clay: Queria dançar a 
umbigada, hein? Queria 
esfregandinho a barriga? 
Nao sabe nem trepar.  
Pg. 17 

Trecho modificado e 
censurado  

 

 

4.4.5.3 Análise e discussão  
 

 A comparação entre o texto original e a tradução revela vários acréscimos e modificações 

feitas pelo tradutor Francisco Martins. Em nenhum momento o tradutor suprimiu palavras ou 

trechos nem amenizou o conteúdo do texto. Ao contrário, o conteúdo moral na tradução é mais 

explícito que no original. Todos os trechos modificados pelo tradutor foram censurados, como 

podemos observar, por exemplo, em “Come on, Clay...let’s do the thing” modificado para 

“Vem, Clay! Vamos trepar aqui mesmo!”; em “You don’t know how” modificado para “Não 

sabe nem trepar”; e em “You don't understand anything but luxury modificado para “vocês só 

pensam em sexo, conforto e luxúria”. Do mesmo modo, todas as palavras e trechos 

acrescentados pelo tradutor foram censurados, como, por exemplo: “negro de merda”, 

“BUCETA”, “veado”, “Minha velha era comunista. Foi a única pessoa da família que deu pra 

alguma coisa” (trecho inteiramente acrescentado, censurada a palavra comunista), “Deixa o 

patrão trepar com a mulher e vai se esconder no mato. Coitadinho dele” (trecho inteiramente 

acrescentado, censurada a palavra trepar). Nos demais trechos, a tradução foi feita literalmente. 

Todas as palavras e trechos traduzidos literalmente foram censurados, como, por exemplo o 

trecho “take me somewhere and screw me” no original e “me leve pra algum lugar pra trepar 

com você, hein?” na tradução e as palavras “na bunda”, “trepa”, “filho da puta”, “belinar”, 

“esfregar” e “puta”.  
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 A análise dos trechos indica a estratégia do tradutor em chamar a atenção do censor 

acrescentando trechos e palavras que poderiam ser censurados. Além disso,  as modificações 

feitas exacerbam o conteúdo moral do texto. Apesar de a peça ter sofrido várias amputações, o 

conteúdo da peça foi passado para a tradução quase integralmente, pois a maioria dos cortes 

feitos pela censura foram acrescentados pelo tradutor. A peça, enfim, foi liberada para ser 

representada.  
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Capítulo 5 – Comparação dos dois períodos   
 

 
“O presente não é só o contemporâneo. É também um efeito 

da herança, e a memória de tal herança nos é necessária 
para compreender e agir hoje.” 

Robert Castel (2001:23) 

 
A comparação dos dados discutidos nos dois capítulos contribui, no geral, para a 

compreensão da evolução de alguns conceitos, como estratégias, procedimentos, entre outros, 

ao longo dos anos. Afinal, com os dezenove anos que separam as duas ditaduras e os anos 

estudados neste trabalho (trinta), passamos, no total, por quarenta e nove anos de 

acontecimentos históricos, políticos e econômicos, que são refletidos na evolução do sistema 

literário. Em particular, ela contribui para a compreensão do comportamento dos tradutores ao 

longo desses anos, principalmente frente à censura.  

Neste capítulo, inicialmente (5.1) comparamos os dados gerais discutidos nas análises 

Macro, nos dois capítulos anteriores. Posteriormente (5.2), caracterizamos e comparamos os 

mecanismos de censura utilizados nos dois períodos. Em seguida (5.2), comparamos as 

estratégias de tradução que se apresentaram, na análise das peças dos dois períodos, em 

decorrência dos mecanismos de censura. Por último (5.3), a partir de regularidades observadas, 

discutimos as normas de tradução que, possivelmente, estavam ativas nos períodos.  

5.1 Análise macro 
 
Nos itens 3.3 e 4.3, analisamos os dados gerais correspondentes às 159 e às 109 peças 

traduzidas e censuradas, no Estado Novo e na Ditadura Militar respectivamente, que estão 

registradas na Base de dados do AMS. Quanto às línguas do texto fonte, as peças traduzidas do 

francês figuram entre as mais censuradas (a primeira mais censurada no Estado Novo e a 
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segunda, depois do inglês, na Ditadura Militar). Como discutido anteriormente, os censores, no 

geral, agiam nas peças segundo o conteúdo e não a língua original. Até porque eles não tinham 

acesso aos textos-fonte e, portanto, não tinham conhecimento sobre a língua original. Assim, 

não é possível, a partir dos dados a que tivemos acesso, justificar porque o francês foi a língua 

mais censurada.  

Quanto à quantidade de peças traduzidas e censuradas por ano, não é possível fazer uma 

correlação entre os dois períodos, mas observamos que em ambos a intensidade da censura 

variou de acordo com a mudança na direção dos órgãos de censura, no caso do Estado Novo 

(em que a direção do DIP passou de Lourival Fontes ao capitão Amílcar Dutra), ou com a 

mudança de governos, no caso da Ditadura Militar (de Castello Branco para Costa e Silva).  

 Nos itens 3.3.2 e 4.3.2, analisamos os dados correspondentes aos 56 dossiês (28 de cada 

período) recuperados no AMS. A partir deles, é possível observar os tipos de censura que 

prevaleceram em cada período, os autores e tradutores mais censurados, assim como os 

pareceres dos censores. Segundo nossas análises, a censura moral foi a censura mais observada 

nos dois períodos. A maioria das referências a atos sexuais, palavrões, traição e maus 

comportamentos, principalmente em relação às mulheres, foi censurada na tradução. As 

censuras política, social e religiosa vêm em segundo, terceiro e quarto lugar, respectivamente, 

no Estado Novo, mas elas não aparecem de forma significativa nos dossiês da Ditadura Militar. 

Elas aparecem de forma mais expressiva na análise detalhada das cinco peças do período.  

Quanto aos autores e tradutores mais censurados, o único autor censurado nas duas 

ditaduras foi Molière (duas vezes na primeira e quatro na segunda) e nenhum tradutor aparece 

nas duas ditaduras, o que se justifica provavelmente pelos 19 anos de diferença entre as duas.  
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Nos pareceres de censura comprovamos a censura prévia nas duas ditaduras. Esses 

pareceres nos revelam a intensidade da censura em cada período. No primeiro período, das 28 

peças que passaram pela censura, 9 foram liberadas sem restrições e 19 liberadas com cortes; 

no segundo, das 28 que passaram pela censura, 24 foram parcialmente liberadas, com restrições 

etária (a maioria “proibida para menores de 18 anos), com cortes ou não, 3 foram liberadas com 

cortes e 1 foi liberada sem restrições. Interessante observar como no Estado Novo, nos dossiês 

analisados, não houve nenhuma censura com restrições etária. A prática da censura se centrava 

em agir sobre o texto, exigindo os cortes necessários, o que nos confirma que a aplicação da 

censura prévia prevaleceu no período. Na Ditadura Militar, ao contrário, na maioria dos dossiês 

observamos que houve menos peças com cortes exigidos pela censura e muitas com censura 

com restrições étaria. Esse dado nos confirma que havia um certo descaso do governo em relação 

à censura prévia e que a censura posterior era mais aplicada.  

 

5.2 Mecanismos de censura 
 
Compreendemos mecanismo de censura como o modo de funcionar da censura, ou seja, 

a forma como ela é sancionada por lei e a forma como ela é aplicada. Quando pensamos em 

mecanismo de censura, temos que considerar também os modos de punição do goveno, caso as 

imposições não sejam respeitadas, e de recompensa, quando é o caso. Outro elemento essencial 

a considerar sobre o funcionamento da censura é o impacto de sua aplicação sobre o censurado, 

podendo ter consequências financeiras, físicas, psicológicas, etc. Todos esses elementos, 

portanto, são ponderados em nosso trabalho. Para que o mecanismo de censura concretize seu 

funcionamento de forma eficaz, esses elementos devem se alimentar, uns aos outros, de forma 
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cíclica. O mecanismo de censura, enfim, é o conjunto desses elementos, que poderia ser 

esquematizado da seguinte forma: 

Figure 14. Mecanismo de Censura  

 

Para entender o funcionamento da censura em cada ditadura utilizamos em nosso 

trabalho o modelo, Model of Censorship Regimes, proposto por Cook e Heilmann (2010). Os 

cinco elementos do modelo são: 1) The Goal of Fit, em que se busca compreender por que a 

censura é estabelecida; 2) The Content of the Conception, em que determinamos o que é 

censurado; 3) The Enforcement of the Fit, em que se concebe o funcionamento da censura, como 

ela é executada; 4) Agents, em que se estabelece quem é o censor e o censurado; 5) Interaction 

between Censors and Censees, em que se observa como os censores e os censurados interagem 

e, particularmente, qual é a reação do censurado frente à censura (Cook e Heilmann 2010:5). 
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Esse último elemento é essencial para nosso trabalho, pois é nesse estágio que identificamos as 

estratégias do tradutor como resposta à ação do censor. Cook e Heilmann esclarecem que “we 

can describe a number of ways in which censees can respond to censorship, including various 

degrees of opposition, compliance, brainwashing, or self-censorship” (2010:5).  

Como revelam os dados históricos e nossas análises (capítulos 3 e 4), os mecanismos de 

censura foram diferentes nos dois períodos estudados. Todos os decretos e leis sancionadas 

(itens 3.2 e 4.2) impuseram a censura prévia como regra, tanto no Estado Novo como na 

Ditadura Militar. A análise que realizamos dos dossiês de censura do AMS comprova essa regra. 

De fato, todas as peças que analisamos passaram pela censura antes de poderem ser 

representadas ou de serem arquivadas. Contudo, a aplicação da censura e o impacto das 

consequências da aplicação sobre os censurados foram diferentes em cada período.  

No Estado Novo, a aplicação que prevaleceu foi a da censura prévia. Não excluímos com 

essa afirmação o fato de a censura posterior também ter acontecido, como apreensão e destruição 

de livros já publicados (Carneiro 2002, Hallewell 2012), impedimento da representação de peças 

que já estavam sendo representadas (Costa 2006), entre outros. Quanto às consequências e ao 

impacto da aplicação sobre os censurados, vimos no capítulo 3 que a pressão financeira por 

parte do governo foi o elemento mais utilizado para manter a censura. Não querendo dizer, 

tampouco, que não houve outros tipos de consequências, como aprisionamento, torturas e 

assassinatos (Schawrcz e Starling 2015). Como afirma Trindade (2017),  

“A polícia política agia mediante critérios ideológicos, pela “lógica da desconfiança”, ao prender 
e processar comunistas, integralistas, anarquistas, negros, religiosos, estudantes, nazistas, 
criminosos comuns e judeus. Durante o período, em nome do Estado e da segurança nacional, 
foram fechadas diversas associações, clubes e igrejas; religiosos, sobretudo alemães, foram 
presos; objetos foram apreendidos (como rádio, máquinas fotográficas e livros), enfim, diversas 
violências físicas e culturais foram cometidas (Trindade 2017:57).  
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A pressão e a punição econômicas, no entanto, tiveram um impacto maior sobre os censurados. 

Como vimos nos contextos históricos em citações ao longo deste trabalho, várias editoras e 

jornais faliram ou foram fechados por publicarem livros e notícias que iam contra à ideologia 

do governo (Amorim 2000; Laet 2007, Oliveira et al. 2018) ou por sofrerem com a restrição de 

papel distribuído pelo DIP (Site da Fundação Getúlio Vargas – FGV). Por outro lado, esses 

mesmos eram recompensados financeiramente se investissem em publicações em favor do 

governo. Observamos que Vargas investiu enormemente em propaganda a favor de sua 

ideologia. A reação ao impacto desses fatores sobre os censurados, portanto, foi de conformismo 

com a aplicação da censura, o que justifica a prevalência da autocensura em vários setores da 

produção cultural.  

Essa situação é caracterizada por Lefevere (1992) como patronagem indiferenciada, em 

que existe uma relação de troca entre os clientes e o mecenas que é claramente desequilibrada: 

“Acceptance of patronage implies that writes and rewrites work within the parameters set by 

their patrons and that they should be willing and able to legitimize both the status and the power 

of those patrons” (Lefevere 1992:18). Lembremos que, de acordo com os conceitos teóricos 

discutidos no capítulo 2, em uma ditadura indiferenciada, o mecenas controla os três fatores que, 

segundo Lefevere (1992), compreendem o sistema de patronagem. O mecenas, assim, tem a 

opção de impôr os três ao mesmo tempo ou de se concentrar em um dos fatores. Os outros 

fatores também agem no sistema literário, mas em menor intensidade, como foi o caso do Estado 

Novo.  

 Na Ditadura Militar, apesar da existência por lei da censura prévia, a aplicação da  

censura posterior aconteceu de forma frequente. Para aumentar o controle por parte do governo, 

os dois mecanismos foram utilizados. Por meio dos processos burocráticos da censura prévia, o 
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governo mantinha a imagem da Instituição Censura, que existia há séculos, e retardava a 

liberação das obras o máximo possível. Como vimos no estudo de Laet (2007), item 1.3, no caso 

do teatro, por exemplo, muitos diretores desistiam de representar as peças por causa do longo 

processo burocrático por que passavam na DDP. Na aplicação da censura posterior a 

arbitrariedade da censura alcança seu ápice. Essa é a força de sua aplicação. Nunca se sabe se a 

censura vai agir ou não, nem se haverá punição ou não e nem que tipo de punição será aplicada. 

No caso da Ditadura Militar, como vimos no capítulo 4 (nos relatos de artistas, por exemplo) as 

punições psicológicas e físicas eram extramente violentas (ameaças, aprisionamentos, torturas 

e assassinatos) e constantes. Assim, apesar de ter existido também uma pressão econômica por 

parte do governo, ela não se comparava à pressão ideológica que os censurados sofriam. Nessa 

ditadura, o elemento da patronagem que prevalece é o ideológico.  

Enfim, a reação ao impacto desses fatores sobre os censurados foi uma mescla de 

autocensura, principalmente nos primeiros anos da ditadura, com ações de confronto e luta 

contra a aplicação da censura, a partir da instituição do AI-5. Como destacam Cook e Heilmann:  

“Further suppose, for simplicity, that the censee’s attitudes to the content of the conception of 
permitted expressive attitudes can take one of three values: acceptance, opposition or 
indifference. Crucially, in order to analyze the degree of success in the suppression of attitudes, 
the values of acceptance, opposition and indifference can characterize both the privately held and 
the publically expressed attitudes of censees”. (Cook e Heilmann 2010:5). 
 

Nesse período, a escolha feita por vários setores da produção cultural e da sociedade em geral 

foi confrontar a censura. Retomando a ideia inicial do mecanismo de censura, esse 

comportamento social, portanto, impulsionou o enfraquecimento da censura e, 

consequentemente, a falência de seu mecanismo. As leis e aplicações impostas começaram, 

pouco a pouco, a não ter mais o impacto sobre os censurados esperado pelo governo, o que levou 

à desesperada aplicação da violência e, finalmente, ao fim da censura oficial.  
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 Podemos esquematizar esses dois diferentes mecanismos de censura da seguinte forma: 

Figure 15. Mecanismo de Censura – Estado Novo 

 

 

Figure 16. Mecanismo de Censura – Ditadura Militar  
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5.3 Estratégias de tradução   
 

  Os diferentes mecanismos de censura, como vimos acima, tem impactos diferentes 

sobre os censurados e induz a reações distintas desses. Nosso trabalho se centra na observação 

e na análise das estratégias de tradução utilizadas pelos tradutores em reação a esses 

mecanismos.  

A análise das cinco peças, que apresentam conteúdos variados (político, moral, religioso 

e social), que foram traduzidas e censuradas durante o Estado Novo (capítulo 3), revela que a 

autocensura, principalmente a moral, foi a estratégia predominante utilizada pelos tradutores 

para que essas peças passassem pela censura e fossem representadas. Para concretizar essa 

estratégia, o procedimento mais utilizado foi a supressão de palavras e trechos que poderiam ser 

considerados censuráveis. Outros procedimentos, como a modificação de trechos e a 

substituição de palavras ou trechos do original por outros na tradução, também foram 

observados. Acréscimos foram verificados em apenas uma peça. As palavras e trechos de cunho 

moral, político, religioso e social que pudessem ferir a ideologia do governo e que não foram 

suprimidos ou modificados antes de passar pela censura foram cortados após o exame do censor.  

Por um lado, a análise dessas cinco peças corrobora a subjetividade da censura, que agiu 

de acordo com a interpretação de cada censor em alguns trechos discutidos no capítulo. Por 

outro, muitos trechos censurados apontam para uma constância em relação a conteúdos que não 

eram aceitos aos olhos da censura. As palavras como “amante”, “traição” e “cabaré” foram 

censuradas todas as vezes em que apareceram nas traduções. Essa regularidade guia, de uma 

certa forma, as escolhas dos tradutores que, na maioria das vezes, optaram por suprimir esses 
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tipos de referências e evitar a censura para seguir o objetivo de fazer com que a peça fosse 

representada.  

Nesse caso, a autocensura foi, de fato, a estratégia mais eficaz para garantir a 

representação das peças. A literatura sobre o assunto (Tymoczko 2010, Seruya e Moniz 2008, 

Rundle 2010, Dunnet 2002, Billiani 2007 e Sturge 2002) nos mostra que a autocensura é a 

estratégia mais utilizada pelos tradutores que trabalham sob a censura de uma ditadura. De 

acordo com Tymoczko (2009), os tradutores, no geral, têm a tendência de se conformar às 

normas de uma cultura e à hegemonia dos discursos políticos dominantes e isso os leva 

conscientemente à autocensura:  

 “Through the mechanisms of hegemony, translators introject dominant interests and further 
dominant interests by means of their translation because they believe, say, that this way of 
translation will benefit them personally, such as by advancing them professionally, or that a 
hegemonic process of translation will somehow benefit the reception of the source texts they are 
translating or the causes they espouse” (Tymoczko 2009:31).  

 

Esse seria, enfim, o objetivo da censura externa: que os tradutores se tornem seus próprios 

censores, como destaca Valabrega (1967:116), “Le but dernier de la censure est une pratique 

généralisée. Que chacun devienne son propre censeur!”.  

Podemos também analisar a autocensura em relação ao social de acordo com a 

intensidade da aplicação da censura externa. Nesse sentido, duas regras principais se aplicam, 

segundo Bar-Tal (2017). A primeira revela que quanto mais autoritário é o governo e as regras 

impostas por ele, a autocensura praticada pelos membros da sociedade será mais intensa. A 

segunda destaca que quanto mais ameaçados os membros da sociedade se sentem, mais intensa 

será a autocensura com o intuito de proteger seu grupo. Nesse caso, poderíamos pensar, por 

exemplo, na proteção de ideias, ideologias e religiões particulares. Ou mesmo na necessidade 

de manter o status quo da sociedade e impedir discussões que façam o país retroceder a situações 
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desagradáveis do passado. Essa reação foi predominante na Espanha, por exemplo, tanto no pós- 

guerra civil quanto nos anos do regime ditatorial de Franco. Nets-Zehngut e Elbaz destacam 

sobre o assunto:  

“During Franco’s regime, self-censorship was widely practiced by state and societal institutions 
with regard to various aspects of the civil war and the regime’s repressive character. The main 
motivations for this practice were concern for the re-eruption of war, fear of sanctions, and 
expecting positive rewards. That is, state agencies as well as the media, academia, publishers, 
and translators refrained from presenting alternative/critical narratives that could damage 
themselves or Spain, doing this by their own voluntary decision” (Nets-Zehngut e Elbaz 2017:93)  

 

 Os diferentes estudos sobre os regimes ditatoriais, no entanto, nos mostram que há uma variação 

nessas regras, pois, como discutido ao longo do nosso trabalho, o contexto histórico e político 

tem uma grande influência na ação dos membros de uma sociedade. Vimos em nossas análises 

(capítulos 3 e 4) que essas regram não se aplicaram no caso da Ditadura Militar brasileira. Pelo 

contrário, nesse período, o autoritarismo do governo gerou reações de confronto à censura, como 

uma forma de proteger a sociedade.  

A análise das cinco peças traduzidas e censuradas durante a Ditadura Militar (capítulo 

4), que apresentam conteúdos morais, políticos e sociais, nos demonstrou que os tradutores não 

evitaram a censura durante o período, diferentemente da primeira ditadura. Essa constatação é 

observada, principalmente, em relação aos procedimentos utilizados na tradução. O mais 

utilizado foi o acréscimo de palavras e trechos passíveis de serem censurados. Em seguida, 

observamos a substituição de palavras ou trechos do original por outros na tradução. Por fim, 

verificamos modificações que acentuaram o conteúdo moral do texto. Esse comportamento 

tradutório, portanto, demonstra uma tendência a enfrentar a censura, como aconteceu em muitos 

outros setores da cultura, no mesmo momento.  
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O contexto histórico nos mostra que enquanto a censura se estagnava em seu ritual 

paranóico, a arte e a literatura brasileiras se desenvolviam e se conscientizavam de seu papel 

social e de sua força revolucionária. Os intelectuais aprenderam a ler a lógica da censura, mesmo 

em toda sua ação arbitrária, e a desenvolver estratégias não mais só para driblá-la, mas também 

para resisti-la e enfraquecê-la. O “Boi de piranha” foi uma dessas estratégias utilizadas. Essa é 

uma expressão brasileira originária do meio pecuarista. Ela se refere à situação em que um 

fazendeiro precisa atravessar um rio cheio de piranhas com seu gado e sacrifica um dos bois 

mais fracos ou mais velhos para distrair as piranhas enquanto passa com os outros bois 

saudáveis. Essa expressão foi muito usada durante a ditadura militar, principalmente no meio 

cinematográfico, para caracterizar uma estratégia utilizada para que os conteúdos essenciais das 

obras (ou dos filmes, das peças) passassem pela censura. Os produtores inseriam cenas extras 

nos filmes para tentarem negociar cortes com os censores (Pinto 2014). Nodari (2012) também 

relata esse fato: “De fato, é conhecida a obsessão da censura por cortar palavrões – por vezes, 

os artistas os incluíam em grande número para garantir que alguns passassem pelo crivo –, ou 

substituí-los (“foda-se” por “dane-se”, por exemplo)” (Nodari 2012:170). Garcia (2008) atesta 

essa estratégia: 

“Com a interrupção do diálogo e o acirramento da censura, os autores teatrais e produtores de 
espetáculos adotaram algumas estratégias para burlar os mecanismos censórios como, por 
exemplo, valer-se de episódios/personagens históricos e de obras/autores clássicos para discutir 
a situação atual e a realidade brasileira e utilizar-se de linguagem figurativa, títulos dissuasivos 
ou palavrões em excesso para desviar a análise censória dos objetivos principais da peça teatral”. 
(Garcia 2008:286). 
  

Outros autores confirmam a utilização dessa estratégia no período, como Pinto:  
 

“Para salvaguardar ao máximo o conteúdo das obras e desviar a atenção dos censores de cenas 
importantes para o filme, uma das estratégias era a do boi-de-piranha, isto é, rodar e montar cenas 
atraentes às tesouras mas com pouca ou nenhuma importância no roteiro. Estas eram as cenas 
oferecidas aos censores na negociação dos cortes. Muitas vezes funcionou” (Pinto 2006:13). 

 
E Garcia:  
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“Além de atribuírem conotação política às analogias históricas, os agentes censórios 
identificaram segundas intenções no excesso de palavrões. No exame da peça teatral Cordélia 
Brasil, Antonio Bivar, o técnico de censura Constancio Montebello afirmou que “as palavras de 
baixo calão e expressões indecorosas, atiradas a granel pelo autor da peça, talvez tenham 
finalidade de distrair a censura da mensagem negativa, ou melhor, das mensagens negativas 
transmitidas cena-a-cena. Em entrevista recente, o dramaturgo Gianfrancesco Guarnieri 
confirmou a hipótese acima, afirmando que não costumava utilizar palavrões, mas passou a 
empregá-los em excesso porque sabia que os censores, enquanto concentravam-se em cortá- los, 
afastavam-se do objetivo central, ou seja, a discussão política” (Garcia 2008:290). 

 

Levando em consideração esses fatos, observamos em nossas análises que essa estratégia 

também foi utilizada pelos tradutores das peças analisadas. Observamos uma frequência no 

acréscimo de expressões, palavrões que poderiam ser considerados impróprios pela censura. O 

objetivo era de chamar a atenção do censor para essas expressões e, assim, conseguir fazer com 

que um conteúdo político, por exemplo, chegasse ao público-alvo. Adaptamos esse conceito 

para a tradutologia, chamando essa estratégia de TransCens (Transpor a Censura). Segundo 

Chesterman (2016:104), essa seria uma estratégia pragmática, pois ela afeta o texto no nível da 

mensagem. Propomos, assim, que a TransCens seja uma estratégia pragmática utilizada pelo 

tradutor para transpor a censura ditatorial. Ela seria empregada para realizar uma tradução em 

que o conteúdo ou a intenção do autor do texto original não podem chegar diretamente ao 

público-alvo por causa de uma censura repressiva. O acréscimo de palavrões ou de expressões 

eróticas e as modificações são procedimentos frequentemente utilizados para concretizar essa 

tarefa, que implica sempre pelo menos dois receptores (primeiro o censor e, em seguida, o 

público-alvo). Essa estratégia permite, enfim, que um conteúdo e/ou uma ideologia particulares 

chegue ao público-alvo. Na maioria das vezes, essa estratégia envolve uma escolha ideológica. 

É uma informação ao leitor, mas com o intuito de criar uma aliança ideológica (Afrânio 

Coutinho, em Khéde 1981).  

De acordo com Fromming (2014):  
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“Editores e tradutores escolhiam suas palavras ou obras com mais cautela durante a ditadura, 
visto que não havendo censura prévia em muitos casos, o prejuízo de uma ação punitiva era 
indesejável. No entanto, às vezes o exercício de burlar a censura através de metáforas e jogos de 
palavras era um desafio pessoal a mais para autores, tradutores e editores. Era uma luta silenciosa 
contra as forças do aparato estatal, as quais eles sabiam que não poderiam sobrepujar, a não ser 
pelo lento trabalho de moldar a mente dos leitores” (Fromming 2014:43) 
 

Em suma, a análise das peças traduzidas e censuradas no Estado Novo revela a 

autocensura como estratégia principal dos tradutores para alcançarem o objetivo de a peça ser 

representada; enquanto que a análise das peças da Ditadura Militar revela uma estratégia de 

confronto à censura, que chamamos de TransCens.  

 

5.4 Normas de tradução   
  
 A partir do estudo sobre o mecanismo de censura vigente em um período e as estratégias 

de tradução utilizadas é possível observar regularidades quanto às normas preliminares, iniciais 

e operacionais, como destritas por Toury (1995) (2.1). Como discutido no capítulo 2, Toury 

(1995) descreve três tipos de normas: preliminares, iniciais e operacionais. As normas 

preliminares estão relacionadas aos fatores que regulam a seleção do tipo de material que será 

“importado” a uma cultura determinada (autores, gêneros, escolas, etc.) e à “directness of 

translation”, que se refere à tolerância em relação as traduções feitas a partir de línguas 

diferentes da do original (Toury 1995:58). A norma inicial diz respeito à decisão do tradutor em 

seguir as normas do texto de partida (consequentemente da língua e da cultura de origem) ou as 

que estão em funcionamento na cultura de chegada. A decisão do tradutor em seguir as normas 

da cultura de partida corresponde à “adequação” de uma tradução em relação ao original. Quanto 

ao funcionamento na cultura de chegada, considera-se a “aceitabilidade” da tradução na cultura 

meta. As normas operacionais afetam a existência do material previsto na língua meta que vai 
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substituir o da língua de origem, assim como sua localização no texto e a segmentação textual 

em si. Ela também afeta a seleção do material da língua meta que substituirá o material da língua 

de origem (“normas linguístico-textuais) (Toury 1995:59).  

 
É importante relembrar que essa análise é direcionada às normas internas do sistema 

literário, elas eram, portanto, estabelecidas pelos agentes internos do sistema. Uma vez 

observadas algumas regularidades em nossas análises, podemos sugerir que as seguintes normas 

estavam ativas em cada período: 

 

No Estado Novo: 

 

1) normas preliminares  

a. quanto à política de tradução ® Não é possível elucidar esse aspecto em nosso 

trabalho. Para esclarecer esse item, seria necessário consultar documentos 

(arquivos de editoras, relatos de autores, diretores, etc.) que relatam como e quais 

obras e peças eram selecionadas para serem traduzidas, quais autores; 

b. quanto à “directness of translation” ® De acordo com as análises que fizemos 

dos dossiês de censura e do contexto histórico, o conteúdo dos textos era a única 

coisa que importava para os censores. As línguas dos textos originais, a época a 

que pertenciam, os autores dos originais, etc. não foram contestados pelo 

governo, não importando, assim, se a tradução era feita direta ou indiretamente 

a partir de outras línguas que não a original;  
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2) normas iniciais  

a. quanto à adequação ® em uma ditadura é comum que a norma que prevalece 

seja a de “aceitabilidade”, pois os tradutores deveriam seguir as normas da 

cultura de chegada, segundo as imposições do governo. A norma quanto à 

“adequação”, no entanto, também estava ativa apesar de menos preeminente;  

b. quanto à aceitabilidade ® essa foi a norma mais observada em nossas análises. 

Os tradutores constantemente adaptavam as peças para a cultura-meta; 

 

3) normas operacionais  

a. quanto à matriz do texto ® os conteúdos que ferem a moral e os bons costumes 

e a ideologia do governo foram omitidos ou amenizados; 

b. quanto ao conteúdo linguístico-textual ® os conteúdos que ferem a moral e os 

bons costumes e a ideologia do governo foram eliminados do texto meta.  

 

Na Ditadura Militar  

 

1) normas preliminares  

a. quanto à política de tradução ® Não é possível elucidar esse aspecto em nosso 

trabalho. Para esclarecer esse item, seria necessário consultar documentos 

(arquivos de editoras, relatos de autores, diretores, etc.) que relatam como e quais 

obras e peças eram selecionadas para serem traduzidas, quais autores, etc. Como, 

no entanto, a tendência do período era de confrontar a censura, tudo leva a crer 
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que a escolha do que seria traduzido era considerado pelos diretores, produtores, 

editores;   

b. quanto à “directness of translation” ® o conteúdo dos textos era a única coisa 

que importava para os censores. As línguas dos textos originais, a época a que 

pertenciam, os autores dos originais, etc. não foram contestados pelo governo, 

não importando, assim, se a tradução era feita direta ou indiretamente a partir de 

outras línguas que não a original. Assim, esse item também não pode ser 

esclarecido neste trabalho; 

2) normas iniciais  

a. quanto à adequação ® em uma ditadura é comum que a norma que prevalece 

seja a de “aceitabilidade”, pois os tradutores deveriam seguir as normas da 

cultura de chegada, segundo as imposições do governo. A norma quanto à de 

“adequação”, no entanto, também estava ativa apesar de menos preeminente;  

b. quanto à aceitabilidade ® essa foi a norma mais observada em nossas análises. 

Os tradutores constantemente adaptavam as peças para a cultura-meta;  

3) normas operacionais  

a. quanto à matriz do texto ® conteúdos que ferem a moral e os bons costumes e a 

ideologia do governo não foram omitidos ou reformulados, pelo contrário, foram 

acrescentados na tradução; 

b. quanto ao conteúdo linguístico-textual ® conteúdos que ferem a moral e os bons 

costumes e a ideologia do governo não foram eliminados, pelo contrário, foram 

acrescentados na tradução.  
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Enfim, observamos que, no geral, as normas operacionais foram diferentes nos dois 

períodos. A regularidade quanto à matriz do texto e o conteúdo linguístico-textual no Estado 

Novo foi a supressão de conteúdos indesejados pelo governo, enquanto que na Ditadura Militar 

a regularidade foi oposta. No caso da Ditadura Militar, por conseguinte, as regularidades 

observadas (Toury 1995) no comportamento dos tradutores se desviam da norma imposta pelo 

governo, em que as traduções não devem ter conteúdos que firam a moral e os bons costumes e 

nem atentem contra a ideologia imposta.  

 Finalizamos este capítulo com uma tabela-resumo que compara os principais 

aspectos discutidos acima, em relação aos dois períodos:  

 

Tableau XVII. Comparação Estado Novo e Ditadura Militar 

 Estado Novo Ditadura Militar  
Tipo de censura Moral  Moral 
Mecanismo de censura Censura prévia (lei) 

 
Aplicação: prévia  
 
 
Punição: financeira 
 
Reação: conformismo à 
censura  

Censura prévia (lei) 
 
Aplicação: prévia e 
posterior (predominante) 
 
Punição: física e psicológica 
 
Reação: confronto e 
tentativa de enfraquecer a 
censura  
 

Procedimentos de tradução Supressão, Modificação e 
Substituição (para “atenuar” 
o conteúdo moral) 

Acréscimo, Modificação e 
Substituição (para 
intensificar o conteúdo 
moral) 

Estratégias de tradução Autocensura (predominante) TransCens (predominante)  
Normas operacionais quanto à matriz do texto: 

conteúdos que ferem a 
moral e os bons costumes e 
a ideologia do governo 

quanto à matriz do texto: 
conteúdos que ferem a 
moral e os bons costumes e 
a ideologia do governo não 
foram omitidos ou 
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foram omitidos ou 
reformulados 
 
 
quanto ao conteúdo 
linguístico-textual: 
conteúdos que ferem a 
moral e os bons costumes e 
a ideologia do governo  
foram eliminados do texto 
meta. 

reformulados, pelo 
contrário, foram 
acrescentados na tradução. 
 
quanto ao conteúdo 
linguístico-textual: 
conteúdos que ferem a 
moral e os bons costumes e 
a ideologia do governo não 
foram eliminados, pelo 
contrário, foram 
acrescentados na tradução 

 

Considerações finais  
 

“Le sujet traduisant est un sujet collectif, porte-parole d’une société qui s’est forgée un système 
de représentations ou ce qu’on appelle un imaginaire” (Brisset 1990:32) 

 

A compreensão do fenômeno da censura foi um dos objetivos de nossa pesquisa. Esse 

ponto foi essencial para entender o impacto da ação da censura sobre os tradutores e, 

consequentemente, sobre o comportamento tradutório. Para tanto, abordamos o assunto a partir 

de ângulos diferentes: denifições e estudos propostos por diferentes áreas, estudos realizados 

em culturas diferentes, em momentos históricos precisos, entre outros. A censura é um 

fenômeno complexo que deve ser compreendido a partir da repetição de suas ações, como um 

todo, e, ao mesmo tempo, a partir de ações pontuais em culturas e momentos históricos precisos. 

Martin (2006) ressalta a importância de assimilar esses aspectos como um todo:  

“Contre le risque de confusion et d’essentialisation du concept de censure (ou de pouvoir, de 
contrôle, etc.), une étude fine des pratiques et des représentations des censures dans chacune des 
sociétés considérées est nécessaire. Il n’y a pas de processus homogène, linéaire, qui nous ferait 
passer d’un état d’oppression à un état de libération et qui autoriserait une lecture « progressiste 
» ou héroïque de la sortie hors de la censure. Mais il n’y a pas non plus de discontinuité telle 
qu’elle empêcherait toute comparaison dans le temps et l’espace. Certes, ce ne sont ni les mêmes 
procédures, ni les mêmes acteurs, ni les mêmes discours qui forment le système de la censure en 
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France à la veille et au terme de la Première Guerre mondiale, au début et à la fin de la guerre 
d’Algérie, dans le monde arabo-musulman du XIIe siècle et dans celui du XXe, dans la Russie 
soviétique et dans la Chine post-maoïste; mais nous parlons bien du même objet, de cette même 
question de l’expression contrainte, empêchée, déviée par des forces sociales et politiques. 
(Martin 2006:343). 

 

Uma característica da censura, que é frequentemente citada nos estudos sobre o assunto, 

é a necessidade de o governo autoritário homogeneizar o discurso político e, consequentemente, 

as práticas cotidianas. A censura imposta por regimes autoritários é uma ferramenta poderosa 

para impedir ideias contrárias à ideologia dos que estão no poder.De acordo com Gallagher: “la 

censure d’État a pour fonction essentielle de protéger le régime en place en freinant la 

propagation des idées” (Gallagher 2011:159). Sob as ditaduras brasileiras, a censura foi 

administrada por leis e dirigentes diferentes, resultando, assim, em aplicações variáveis, mas 

sempre compatíveis com as demandas do governo. O controle estrito das artes e da mídia foi, 

dessa forma, essencial para instalar e reforçar essas necessidades.  

Para compreender como a censura funcionava em cada período e identificar 

comportamentos tradutórios que decorreram desse funcionamento, usufruímos das 

contribuições teóricas dos Estudos Descritivos da Tradução (Toury 1995 e Lefevere 1992). 

Primeiramente, o conceito de patronagem, desenvolvido por Lefevere (1992) nos Estudos da 

Tradução, foi fundamental para compreender o impacto da censura externa sobre o sistema 

literário, indiretamente, e sobre os tradutores, diretamente.A partir dos contextos históricos, da 

análise das leis de censura e dos dossiês recuperados nos arquivos foi possível identificar os 

fatores (ou elementos) do sistema de patronagem, ideológico, econômico e de status (Lefevere 

1992), que foram dominantes em cada período. Como discutido ao longo deste trabalho, o fator 

econômico foi predominante no Estado Novo e o ideológico, na Ditadura Militar. A partir desses 
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aspectos foi possível identificar mecanismos de censura diferentes e observar a influência desses 

fatores nas escolhas dos tradutores.  

As relações de patronagem necessitam de trocas entre os clientes e os mecenas que 

ajudam a preservar a estabilidade do sistema. De acordo com Lefevere, “cette tutelle régit 

l’équilibre des pouvoirs entre l’idéologie dominante et les diverses poétiques en circulation” 

(1992:17). No caso da patronagem indiferenciada, no entanto, a relação de troca existe, mas ela 

é claramente desiquilibrada. Os censurados são obrigados a seguir as ordens dos mecenas: 

“Acceptance of patronage implies that writes and rewrites work within the parameters set by 

their patrons and that they should be willing and able to legitimize both the status and the power 

of those patrons” (Lefevere 1992:18). Costa et al. (2007) ressalta sobre esse ponto que  

“A censura não se constitui em uma série de proibições e cortes, nem em um conjunto de regras 
sobre aquilo que é ético, correto ou adequado – é um campo de relações sociais que se estabelece 
entre artistas e governo envolvendo barganhas, negociações, interferências, recursos narrativos e 
literários. O veto ou a liberação são partes dessa relação de troca: espetáculos liberados podem 
ser suspensos, caso haja denúncia de transgressão dos limites estabelecidos para os artistas ou 
caso alguma autoridade se sinta atingida pelo que é dito no palco” (Costa et al. 2007:4) 

 

 Assim, observamos que o tradutor pode utilizar estratégias que de um lado correspondem 

às necessidades do mecenas e do sistema em vigor e de outro satisfaçam as necessidades de 

outros agentes ligados ao processo de tradução (escritores, produtores, artistas, etc.) ou ao 

público-alvo. Nesse sentido, vemos a tradução no centro das negociações entre o censor, o 

tradutor e o produtor/diretor da peça de teatro. Segundo Billiani: “Si la censure d'une part, 

impose des limites claires, d’autre part elle permet aux traducteurs de jouer avec les règles 

établies par la culture cible” (2007:14). Nos casos estudados neste trabalho, verificamos que 

essas trocas foram mínimas, pois a margem de negociação da censura era muito estreita. Tudo 

que fugia às regras lacônicas do discurso censório era interditado.  
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Em seguida, destacamos as contribuições de Toury (1995), principalmente sobre as 

normas. Elas foram essenciais para compreender o funcionamento da censura interna no sistema 

literário, no geral, e o comportamento dos tradutores, em particular. A partir da aplicação da 

censura externa e da reação dos censurados a essa aplicação, podemos observar regularidades 

de comportamento no interior do sistema que apontam para as normas, preliminares, iniciais e 

operacionais, que estão ativas em um momento determinado. Munday destaca a importância de 

observar essas regularidades nos estudos de Toury:  

“The aim of Toury’s case studies is to distinguish trends of translation behavior, to make 
generalizations regarding the decision-making processes of the translator and then to 
‘reconstruct” the norms that have been in operation in the translation and make hypotheses that 
can be tested by future descriptive studies” (Munday 2016:171).  

 

Discutimos no capítulo anterior (5) que as normas operacionais que estavam ativas não 

foram as mesmas nos dois períodos. No Estado Novo, os tradutores das peças analisadas 

optaram pela autocensura e, portanto, pela supressão de conteúdos que iam contra à ideologia 

imposta pelo governo. Na Ditadura Militar, ao contrário, optou-se pelo confronto às imposições 

do governo e, por conseguinte, a manutenção e a intensificação desses conteúdos.  

O trabalho com o teatro traduzido e censurado foi essencial para acompanhar as ações da 

censura, visto que é uma arte que sempre foi perseguida pela censura. Como nos lembra Herida: 

“o campo dramático é uma das formas de expressão mais perseguidas e condicionadas pela 

ditadura o qual se deve exatamente por sua natureza pública46 (Herida 2000:155). Para tanto, 

utilizamos 56 dossiês de censura de peças de teatro recuperadas no Arquivo Miroel Silveira, no 

Brasil. Como podemos constatar ao longo deste trabalho, a tradução tem uma visibilidade 

                                                
46 “El campo dramático es una de las formas de expresión más perseguida y condicionada por la dictadura, lo cual 
se debe, principalmente, a su naturaleza pública" (Herida 2000: 155). 
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evidente nos documentos desse Arquivo, o que nos permitiu extrair os dados necessários para 

alcançar nossos objetivos.  

Nosso objetivo principal nesta pesquisa foi observar a relação entre mecanismos de censura 

diferentes e as estratégias de tradução que se processam em consequência. Discutimos que no 

Estado Novo, o mecanismo de censura tinha como elemento principal a pressão econômica, que 

teve como reação um conformismo dos tradutores quanto às imposições da censura. Daí 

justifica-se o predomínio da autocensura como estratégia para evitar a censura, nas peças 

analisadas. Na Ditadura Militar, o mecanismo de censura tinha como elemento principal a 

pressão política e ideológica, sustentada pela censura posterior, violenta e repressiva, que teve 

como reação uma postura de confrontação à censura, com o objetivo de enfraquecê-la. Daí 

justificam-se estratégias de tradução como a TransCens (item 5.3), nas peças analisadas. 

Inspiramo-nos no “Boi de Piranha”, estratégia utilizada em vários meios da produção cultural 

para driblar a censura, para propor esse conceito para a tradutologia.  

Por fim, ressaltamos que não tivemos a intenção neste trabalho de reforçar as discussões 

binárias da Tradutologia. Como menciona Tymoczko (2009), categorizar os tradutores como 

heróis que lutaram contra os maus censores ou como covardes que se conformaram aos ditados 

de uma ditadura nao nos leva a lugar nenhum: “such binary ignores the complexity of ideology 

in translation processes and products” (2009:30). Em nossas análises, fica claro que os 

tradutores utilizavam estratégias que se moldavam às necessidades que a cultura de chegada 

tinha em cada momento histórico. Na primeira ditadura, observamos um conformismo aos 

ditames da censura, que refletia uma sociedade que acreditava em um desenvolvimento 

nacional, principalmente econômico, propagado e defendido por Vargas. O caminho “seguro”, 

nesse sentido, era evitar a censura e contribuir para que o “carrossel econômico” continuasse a 
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girar. As estratégias dos tradutores, assim, iam a favor desses ventos. Na segunda ditadura, 

observamos o confronto à censura repressiva e à tentativa de enfraquecê-la. Era o momento em 

que a sociedade clamava pela democracia e, consequentemente, pelo fim da censura. As 

estratégias dos tradutores, por conseguinte, refletiram essa necessidade, apoiando a luta pela 

democracia. 

Os tradutores que trabalham sob a censura de uma ditadura não têm a escolha de tomar 

decisões inconscientes. Independentemente das escolhas das estratégias de tradução que eles 

fazem, eles devem fazer com uma grande responsabilidade. A responsabilidade, primeiramente, 

de traduzir pensando em dois receptores (os censores e o público-alvo), e, em seguida, de 

escolher intervenções deliveradas (Bastin 2007) para realizar essa tarefa: “Translators pick their 

battles and chose their areas of resistance in the face of censorship, as in any other 

circumstances” (Tymoczko 2009:40).  



 

 

Contribuições  

 
Vários  aspectos justificam a realização desta pesquisa, principalmente, pelas seguintes 

contribuições: 1) aos estudos sobre tradução e censura sob ditaduras, no geral; 2) aos estudos 

sobre a História da Tradução no Brasil; 3) aos estudos que se realizam a partir de fontes 

primárias; 4) aos estudos de outras áreas do conhecimento. 

Primeiramente, colaboramos para a compreensão do comportamento tradutório sob a 

censura ditatorial. Vários autores, como vimos ao longo deste trabalho, buscaram, e buscam, 

compreender o impacto da censura nesse comportamento. Nossas análises e nossos resultados 

corroboram, por exemplo, comportamentos que se repetiram em outras ditaduras do mundo, 

como é o caso da autocensura como estratégia para evitar a censura externa e fazer com que um 

conteúdo do texto fonte chegue ao público-alvo. Ao mesmo tempo, expandimos essa discussão 

ao demonstrar a repetição de um comportamento, de uma estratégia, oposto, no caso da Ditadura 

Militar, em que os tradutores se juntaram a diversos setores culturais com o objetivo de 

confrontar e enfraquecer a censura. Esse tipo de estratégia não foi descrita em nenhum trabalho 

consultado para a realização deste estudo.  

Em seguida, contribuimos para o campo da História da Tradução no Brasil, 

particularmente para a história do teatro traduzido no país. Em primeiro lugar, destacamos os 

dados da análise Macro, realizada a partir dos dossiês de censura recuperados no AMS, que 

evidenciam autores de peças de teatro que foram traduzidos, de que línguas se traduziam o 

teatro, tradutores que trabalharam durante as ditaduras, peças que nunca foram representadas 

nem publicadas. Em segundo lugar, ressaltamos a importância de conhecer o contexto histórico 
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em que trabalha o tradutor. Demonstramos, por exemplo, como as decisões do governo, as leis 

e decretos de censura, a influência de outros países, entre outros aspectos, tiveram uma 

influência direta no comportamento dos tradutores e que esses estão conectados com as 

transformações políticas, econômicas, sociais, enfim, culturais que surgem nesse contexto.  

Quanto ao trabalho com fontes primárias, os arquivos brasileiros, coloboramos, 

principalmente, com uma metodologia de pesquisa que acreditamos ser inovadora na área, no 

Brasil. Somamos, assim, nossa contribuição a outras pesquisas citadas que foram realizadas em 

relação ao teatro nacional, também a partir dos arquivos brasileiros. Essa afluência favorece a 

concretização de um arcabouço metodológico concreto para estudos futuros sobre o teatro 

nacional ou traduzido. Além disso, acreditamos ser necessário o reconhecimento acadêmico a 

esses núcleos de cultura, como o AMS, que preenchem vazios na História da Tradução, uma 

vez que o acesso a esses documentos permite revelar obras que não existiriam de fato, por nunca 

terem sido nem publicadas nem encenadas.  

Por fim, acreditamos contribuir para outras áreas do conhecimento, como a história, a 

ciência política, a psicologia, a sociologia, a filosofia, entre muitas outras que se interessam pelo 

fenômeno da censura. Contribuímos, no geral, para a compreensão do funcionamento da censura 

e da repersussão de comportamentos que também foram identificados em outras áreas e em 

momentos históricos diferentes. Observamos em nossas análises que o comportamento dos 

tradutores sob censura, em um dado momento histórico, não é isolado. Ele acontece, 

frequentemente, em conjunção com os anseios de autores, diretores, produtores, músicos, 

poetas, pintores, como foi o caso da Ditadura Militar. A existência da censura, sua manutenção, 

suas consequências sobre os censurados e a reação dos censurados a essas consequências, para 

citar alguns aspectos, são pesquisados há séculos e continuam inconclusivos. Para alcançar 
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resultados científicos, faz-se necessária uma troca constante entre as disciplicas que se 

interessam pelo assunto, como destaca Martin:  

Du moins est-ce là un objectif que l’on peut se fixer, même si nous n’entrevoyons pas le terme 
d’une telle entreprise. Il s’agit d’une oeuvre nécessairement collective au sens où personne ne 
peut prétendre maîtriser l’ensemble des données disponibles sur un tel sujet; la démarche 
comparatiste doit aussi se comprendre comme la mise en commun ou em réseau des chercheurs 
et centres de recherche qui travaillent sur les diverses manifestations de la censura (Martin 
2006:345) 
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Trabalhos futuros  
 
Esperamos que nosso trabalho inspire pesquisadores, sobretudo os que se interessam 

pelo teatro traduzido e censurado no Brasil, a desenvolverem estudos a partir de fontes primárias 

dos arquivos brasileiros. Revelamos, anteriormente, que só no AMS há 889 dossiês de censura 

de peças traduzidas e censuradas em diversos períodos históricos no Brasil. Há muito trabalho 

a ser feito ainda, muito espaço vazio a ser preenchido! Fornecemos muitas pistas, teóricas, 

metodológicas, históricas, que podem nortear a realização de trabalhos futuros. Nossa última 

visita ao AMS, em maio de 2017, coincidiu com a última semana de funcionamento do Arquivo. 

Nessa visita, informaram-nos que os documentos seriam digitalizados pelo Arquivo de São 

Paulo, a partir de então, e colocados à disposição para pesquisas futuras. Para essas pesquisas, 

portanto, deve-se levar em consideração o seguinte anúncio postado no site do Arquivo:  

“Fechado para pesquisadores desde 1º de junho de 2017, o Arquivo Miroel Silveira, que abrigava 
mais de 6 mil processos de censura prévia do teatro de São Paulo, terá seu conteúdo recolhido. 
Através de convênio firmado entre a Escola de Comunicação e Artes e o Arquivo do Estado, os 
processos e as peças farão parte de projeto especial sobre a história da censura no Brasil que está 
sendo realizado pelo órgão. As obras e pareceres serão digitalizados e colocados a disposição 
para os pesquisadores via web. Desde 2000, sendo objeto de estudos de pesquisadores de diversas 
áreas das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, foi fonte para mais de 50 trabalhos entre teses 
de doutorado e dissertações de mestrado. O Arquivo Miroel Silveira também realizou diversos 
eventos, que colocavam em pauta a Liberdade de Expressão e a Censura, dando origem ao Núcleo 
de Apoio à Pesquisa Observatório de Comunicação, Liberdade de Expressão e Censura da 
Universidade de São Paulo – OBCOM-USP.  Promoveu seminários, cursos e convênios nacionais 
e internacionais. Pesquisas baseadas no conteúdo do Arquivo Miroel Silveira ainda estão em 
andamento e atividades acadêmicas estão sendo realizadas com diversas parcerias. É o caso do 
projeto Censura em Cena que, com parceria do Centro de Pesquisa e Formação do Sesc São Paulo, 
tem realizado periodicamente leituras dramáticas seguidas de discussão sobre peças vetadas pelo 
estado. Os processos de censura prévia sob custódia do Arquivo Miroel Silveira da Escola de 
Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo farão parte do acervo oficial do Arquivo do 
Estado” (Site do AMS). 
 

No mais, insitamos outros pesquisadores a corroborarem, ou refutarem, as regularidades 

observadas nesta pesquisa, quanto aos procedimentos e as estratégias de tradução predominantes 

em cada ditadura. Para tanto, seria necessário realizar a comparação (entre texto fonte e 
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tradução), a análise e a discussão de outras peças de teatro traduzidas e censuradas nos mesmo 

períodos. Como relatado, não tivemos acesso a arquivos dessas peças, a partir de 1968. Esses 

documentos se encontram, principalmente, no Arquivo Nacional de Brasília, desde a 

federalização da censura. Pesquisas nesse sentido são essenciais, particularmente, porque 

corresponderiam aos anos mais repressivos e violentos da Ditadura Militar, a partir da imposição 

do AI-5, que durou 10 anos. 
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Anexo I 
 
Catálogo D1  

 
Peça 

(Tradução) 

Data do 
certificado  
de censura 

Tradutor(s) Peça 
(original) 

Data  
do 

original 

Autor 
original 

Língua 
original 

Parecer da 
censura 

Certificado 
de censura 

Pedido de 
censura 

Censor e 
órgão de 
censura 

Palavras e trechos 
censurados 

O Biriba 
está no 
gancho 

1937/1944/
1948 Celestino Silva Frou frou do 

wunder bar   Julio 
Traversa Italiano 

Em 1948, 
cortes nas fls 
27, 28, 29, 33, 
34, 35, 37, 41. 
Em 1944, 
cortes nas fls 
28, 33, 34, 36, 
37, 38, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 
56, 58, 59 

Sim, de 
1948 e de 
1944.  

Pedido de 
censura 
feito pela 
Cia.  

DDP 

Em 48: "amante 
(várias vezes)"; "que 
eu banquei o coronoel 
e meu genro é gigolô" 
(fl. 41). Em 44: "você 
bulinar Frou Frou"; 
"avacalhado"; 
"amante" (várias 
vezes); "Mussolini"; 
"quarto"; "com uma 
pena de pavão 
na…cabeça"; 
"gigolô";  
 

Tovaritch 1937 / 1942  Renato Alvim e 
Carlos Bittencourt Tovaritch 1933 Jacques 

Deval Francês  
Pedido de 
censura / 
Livre 

Sim 

Pedido de 
censura 
feito pela 
Cia.  

Departame
nto 
Estadual de 
Imprensa e 
Propaganda 
- Divisão 
de turismo 
e Diversões 
Publicas 

Não há 

Fontes 
luminosas 

1938 

Carlos Bettencourt 
e Renato Alvin 

Les fontaines 
lumineuses 1935 

Louis 
Verneuil e 
Georges 
Berr 

Francês 
Corte na fol. 
29. Ilegível. Não  

Pedido de 
censura 
feito pelo 
dono da 
Cia, em 
1938.  

Delegacia 
de 
costumes - 
Censura 
teatral Ilegível.  

Os dois 
sargentos 

1931/1933/
1941/1960 

J Silveira Serpa e 
adaptação de Julio 
Ozon 

    D'Aubigny Francês 
Sem 
restrições, em 
1960. 

Sim. De 
1945, 1960 
e em 1941.  

Em 1931, 
pedido feito 
pela Cia 
(Sociedade 
de Socorros 
mútuos 
Alvorecer). 
Em 33, 
pedido feito 
pela Cia. 
Em 41, 
pedido feito 
pela Cia. 
Em 42, 
pedido pelo 
Grêmio 
esportivo 
recreativo. 
Em 1960, 
pedido de 
censura 
feito pela 
Cia 
(S.E.S.I. 
Serviço 
Social da 
Industria).  

Divisão de 
Turismo e 
Diversões 
Publicas  

Não há.  

Lágrimas 
de homem 
ou Uma 
causa 
célebre 

1934/1942 Arthur Azevedo     

Adolphe 
D'Ennery e 
Eugene 
Colman 

Francês 

Sem 
restrições, em 
1948. Nada 
escrito em 
1942.  

sim. De 
1942 e 
1948.  

Em 34, 
pedido de 
censura 
feito pela 
Cia. Em 42, 
pedido feito 
pela Cia. 
Em 48, 
pedido feito 
pala Cia.  

Departame
nto 
Estadual de 
Imprensa e 
propaganda 
- Divisão 
de turismo 
e diversões 
publicas 

Não há. 

A Garra 1942 Francisco Grisola e 
Orlando Lippi L'Artiglio   Jean 

Sartène Italiano  Sem 
restrições.  Sim. 

Pedido de 
censura 
feito pelo 

Departame
nto 
Estadual de 
Imprensa e 

Não há. 
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dono da 
Cia. 

Propaganda 
- Divisão 
de turismo 
e Diversões 
Publicas 

O perfume 
de minha 
mulher 
 

1942/1949 
 

Matheus da 
Fontoura Santos Jr. 
 

  Leo Lenz 
 

Alemão 
 

Liberada em 
junho de 1942, 
com cortes fls 
5,6,9,10,11,14
,18,19,20,22,2
4, 25,26,27,28 
e 29. Sem 
restrições na 
revisão de 
agosto de 
1949.  
 

Sim. De 
1942 e 
1949. 
 

Pedido de 
censura 
pela Cia, 
em junho 
de 42. 
Pedido de 
revisão em 
49, pela Cia 
Mário S 
Allaberry 
 

Departame
nto de 
investigaçõ
es - Divisão 
de 
diversões 
publicas 
 

"do fruto proibido"; 
"na cama"; "para 
espiar e nada mais"; "e 
nada mais"; "e nada 
mundana";"divorciada
"; "uma mulher 
moderna nao 
demonstra fidelidade 
ao, seu marido, 
encurralando-se como 
nos tempos antigos 
dentro das quatro 
paredes de sua casa"; 
"outas muito boas"; 
"Oh duvida atroz"; "E 
depois nada 
mais";"Mesquita"; 
"Perigoso para as 
mulheres"; "orgias"; 
"decreto";  Outros 
cortes nao legiveis.  
 

A morte 
civil 

1943 
(válido até 

1948) 
Eduardo Victorino La morte 

civile 1861 Paolo 
Giacometti Italiano 

Liberada, 
respeitados os 
cortes das fls 
7,8,17 e 18 

Sim.  

Feita, em 
42, pelo 
presidente 
da União 
Beneficente 
Espiritualist
a, onde a 
peça seria 
encenada.  

Departame
nto 
Estadual de 
Imprensa e 
Propaganda 
- Divisão 
de turismo 
e Diversões 
Publicas 

"oficiais da marinha"; 
"marinheiros"; 
"hipócrita que a 
rebaixaria?" 

A tocadora 
de harpa 

1943 
(valido ate 

48) 
Joaquim Augusto     Teobaldo 

Ciconi Italiano 
Com cortes. 
Fls 7, 10, 21, 
22, 35.  

Sim.  

Pedido de 
censura 
feito pela 
Cia.  

Departame
nto 
Estadual de 
Imprensa e 
Propaganda 
- Divisão 
de turismo 
e Diversões 
Publicas 

"fresco"; "amante" 
(varias vezes);  

A viúva 
alegre 

1927/1934/
1943 Arthur Azevedo   1908 

Vittore 
Leon e 
Leoni 
Stein. 
Musica de 
Franz Lehar 

Italiano 

Cortes 
especificados 
no certificado 
de 1943. Fls: 
4, 20, 24, 26, 
28 e 36.  

Sim.  

Pedido de 
censura 
feito pelo 
dono da 
Cia. Em 27, 
34 e em 43 

Departame
nto de 
Imprensa e 
propaganda 
- Divisão 
de cinema e 
teatro (em 
45). 
Departame
nto 
Estadual de 
Imprensa e 
Propaganda 
- Divisão 
de turismo 
e Diversões 
Publicas 
(em 43).  

"amante" (varias 
vezes), "embriagado", 
"Ora, a Pátria que se 
lixe" (varias vezes), 
"principalmente 
quando estão 
fardados", "honesta", 
"russos" 

Filhinha do 
Papai 1933/1943 Eurico Silva La Vedova 

Allegra   
Francisco 
Serrano 
Anguita 

Espanhol  

Com cortes. 
Liberada para 
ser 
representada, 
respeitados os 
cortes. Cortes 
apenas no 
texto.  

Sim. 

Em 1933, 
pedido feito 
pela Cia. 
Em 1943, 
pedido de 
revisão da 
censura 
feito pela 
mesma Cia.  

Departame
nto 
Estadual de 
Imprensa e 
Propaganda 
- Divisão 
de turismo 
e Diversões 
Publicas 

"Banco do Brasil"  

Médico a 
força 1943 Bandeira Duarte 

  
Le médecin 
malgré lui 
 

1666 Molière Francês 
Pedido de 
censura / 
Livre 

Sim.  

Pedido de 
censura 
feito pela 
Cia.  

Divisão de 
Turismo e 
Diversões 
Publicas  

Não há. 

O adorável 
Barcelos 

1943 
(válido até 

1948) 
Fernando Lacerda     

Franz 
Arnold e 
Ernest Bach 

Alemão 

Respeitado os 
cortes nas fls 
4,8,9,11,12,13
,14,20,23,25,2
7,30 e 31 

Sim.  

Pedido de 
censura 
feito pela 
Cia.  

Divisão de 
Turismo e 
Diversoes 
Publicas  

amante, prazer, 
relação  

O tio de 
Napoleão  1943 José Deléo Junior Don 

Buonaparte  1931 Joaquim 
Forzano  Italiano  

Cortes 
especificados 
no certificado. 

Sim.  Pedido de 
censura 

Departame
nto 
Estadual de 

"mercadorias 
inglesas"; "O Sr. Sabe 
a grande [ilegível] 
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Fls. 5 do 1 ato 
e 10 do 2 ato.  

feito pela 
Cia.  

Imprensa e 
Propaganda 
- Divisão 
de turismo 
e Diversões 
Publicas 

entre a França e a 
Inglaterra?" 

O tio 
solteiro 

1943 
(válido té 

1948) 
Ricardo Hicken El tío soltero    Benjamin 

de Garay Espanhol  

Respeitados os 
cortes nas fls 
6,8,21 do 1 ato 
e fls 15 do 3 
ato 

Sim.  
Feito pelo 
dono da 
Cia. 

Departame
nto 
Estadual de 
Imprensa e 
Propaganda 
- Divisão 
de turismo 
e Diversões 
Publicas 

"amante"  

Os Sinos 
dobrarão 
outra vez  

1943 J. Deléo Junior     Joaquim 
Forzano Italiano 

Cortes 
especificados 
no certificado. 
Fls. 2, 20 e 21.  

Sim.  

Pedido de 
censura 
feito pelo 
dono da 
Cia.  

Departame
nto 
Estadual de 
Imprensa e 
Propaganda 
- Divisão 
de turismo 
e Diversões 
Publicas 

"amante"  

Os sonhos 
voltam 

1943 
(valido ate 

48) 
Bandeira Duarte Chemin des 

écoliers  1924 Andre 
Birabeau Francês 

Com cortes 
especificados 
no certificado. 
Fls: 7 do 1 
ato; 12, 13 e 
14 do segundo 
ato; 16 e 17 do 
terceiro ato.  

Sim. 

Pedido de 
censura 
feito pelo 
dono da 
Cia. 

Departame
nto 
Estadual de 
Imprensa e 
Propaganda 
- Divisão 
de turismo 
e Diversões 
Publicas 

"amante"(varias 
vezes); Pag 13 inteira 
censurada; Eu acho 
esse hotel 
particularmente 
incomodo, com seu 
sistema de 2 
dormitórios Os 
senhores não estão na 
mesma situação que 
eu! 
Eu acabo de me casar 
e parti em viagem de 
núpcias logo depois da 
bênção na igreja Estou 
esperando a minha 
noite de núpcias Mas 
se pudéssemos sair 
durante a noite Não há 
meios e se 
comprássemos o 
Pompom? Esse 
Pompom é um idiota, 
acabaria dando com a 
língua nos dentes só 
nos resta pular o muro 
Não tem uma só 
brecha aquele rapaz 
com quatorze anos eu 
já sabia muita coisa E 
você? Eu não sabia 
mas desconfiava Os 
bons alunos 
permanecem inocentes 
mais tempo que os 
outros Escute, 
Castagnaire nos 
estamos entre homens, 
não é? Nos queríamos 
sem chamar atenção 
depois que a porta 
estiver fechada É 
preciso pular o muro 
Graças a Deus, ´e um 
mau aluno! onde é que 
podemos pular? 

Teu sorriso  1943 Odilon Azevedo   

  

Andre 
Birabeau Francês 

Cortes 
especificados 
no certificado. 
Fls. 29 e no 
terceiro ato.  

Sim.  

Pedido de 
censura 
feito pelo 
dono da 
Cia, que é 
também o 
tradutor.  

Departame
nto 
Estadual de 
Imprensa e 
Propaganda 
- Divisão 
de turismo 
e Diversões 
Publicas 

"coca-cola" 

Um beijo 
na face 

1943 
(válido até 

1948) 
Luiz Palmeirim Embrassez-

moi(???) 
1923 
(???) 

Bernard, 
Mirande e 
Quisson 

Francês 

Respeitados os 
cortes das fls : 
3 do segundo 
ato e 11 do 
terceiro ato 

Sim 

Pedido de 
censura 
feito pela 
Cia.  

Departame
nto 
Estadual de 
Imprensa e 
Propaganda 

"E a democracia?";  
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- Divisão 
de turismo 
e Diversões 
Publicas 

Um homem 
ou A 
divorciada 

1943 
(válido até 
1948), 47, 

48, 49  

Maximo Bernardi 
(empresário do 
Circo Universal) 

Un hombre 1918 Francisco 
E. Collazo Espanhol  

Censura a 
pedido do 
tradutor e 
dono da Cia. 
Respeitados os 
cortes das fls 
3,4,5,7,8,10,1
1,12,13 e 14 

Sim 

Pedido de 
censura 
feito pelo 
dono da 
Cia, que é 
também o 
tradutor.  

Departame
nto 
Estadual de 
Imprensa e 
Propaganda 
- Divisão 
de turismo 
e Diversões 
Publicas 

"Um judeu?"; 
"infames judeus"; 
"amante" (varias 
vezes);  

Um marido 
em apuros 
(George 
Dadin) 

1943 Bandeira Duarte 

George 
Dandin ou le 
Mari 
confondu 

1668 Molière Francês Liberada Sim 

Pedido de 
censura 
feito pela 
Cia.  

Departame
nto 
Estadual de 
Imprensa e 
Propaganda 
- Divisão 
de turismo 
e Diversões 
Publicas 

Não há. 

Um pai a 
procura de 
seis filhas 
 

1943 
(valido ate 
48) 
 

Oliveira Lima 
 

Un padre en 
busca de seis 
hijas 
 

1929 
 

Julio F 
Escobar 
 

Espanhol 
 

Com cortes. 
Fls 
1,2,3,5,6,7,8,9
,10,11,12,13,1
4,15,16,17,18,
19,20,22,23,2
4. 
 

Sim. 
 

Pedido de 
censura 
feito pela 
Cia.  
 

Departame
nto 
Estadual de 
Imprensa e 
Propaganda 
- Divisão 
de turismo 
e Diversões 
Publicas 
 

Brasileiro 
nem respeitou a minha 
creada 
galinha preta dá boa 
canja 
Não tinha vergonha 
nem olfato 
Não estudava para 
médico? 
porém cruzou na 
minha vida uma 
mulher e eu puz-me a 
estudar anatomia 
Tenho sido militar 
O calvário de Jesus 
Cristo comparado com 
o meu é uma partida 
de dominó 
diz que foi ela quem 
levou a cruz 
Alegre, de boa 
apresentação, enfim 
uma dessas pequenas 
de futuro 
e enquanto não arrumo 
nova colocação vou 
vivendo com objetos 
que empenhei 
Mascalzone, farabuto 
Acabo de saber dos 
teus amores com a 
minha empregada 
As mulheres da sua 
espécie tem sempre 
uma continha para 
ajustar com a polícia 
E que jóias são 
autênticas 
e meu corpo 
Suborno 
Essa divindade que é 
fruto do meu amor 
com Carmem Sotero 
quando cantava nos 
teatros do Rio 
Escravo 
deveres diplomáticos 
As confiadas é que se 
perdem igreja 
Sou protestante 
Papai, tu me aconselha 
a vida que levo? 
Eu não queria vender 
cocaína, porém tanto 
me pediram os clientes 
que eu acabei 
comprando um quilo 
fui vender algumas 
gramas a um cliente e 
resultou que o tal era 
delegado de polícia. 
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Eu não queria vender 
cocaína 
 

As Alegrias 
do lar  

1934/1944/
45/46/47/48

/49/50 

Carlos Moura 
Cabral 

Les joies du 
foyer 1894 Maurice 

Hennequin Francês 

Sem restrições 
em 1944. 
Liberada em 
1929.Ha um 
pedido de 
censura de 
1934.  

Sim. 

Pedido de 
censura 
feito pelo 
dono da 
Cia, em 44.  

Departame
nto 
Estadual de 
Imprensa e 
Propaganda 
- Divisão 
de turismo 
e Diversões 
Publicas 

Não há. 

Filhos - 
Velhice 
desamparad
a 

1944 Alfredo Viviani     Darthes y 
Damel Espanhol  Cortes nas 

folhas 1 e 4.  Sim 

Pedido de 
censura 
feito pelo 
tradutor. 

Departame
nto 
Estadual de 
Imprensa e 
Propaganda 
- Divisão 
de turismo 
e Diversões 
Publicas 

Frases inteiras. 
"governos"  

A Estatua 
de carne. O 
poder da fé 

1944 Luiz Medici Le statua di 
carne 1862 Teobaldo 

Cicconi Italiano 

Cortes 
especificados 
no certificado. 
Fls 9, 15, 16 e 
27.  

Sim. 

Pedido de 
censura 
feito pelo 
dono da 
Cia.  

Departame
nto 
Estadual de 
Imprensa e 
Propaganda 
- Divisão 
de turismo 
e Diversões 
Publicas 

"turcos"; "amante" 
(varias vezes);  

O médico 
das crianças 
ou A morta 
virgem 

1944/46/49 
Pires de Almeida 
(44); Castro Viana 
(46 e 49) 

    D'Ennery Francês 

Pedido de 
censura, mas 
liberada em 
1944. Livre 
em 1946. 
Livre em 
1949, 
observado o 
corte fl 21.  

        

Fora da 
Barra  

1944/52/62 
(REV)/60 
(REV)/66 

Evaristo Ribeiro  Outward 
Bound  1923 Sutton 

Vane Inglês 

Em 44, apta 
pra ser 
representada, 
respeitados os 
cortes nas fls 5 
e 11 do 
segundo ato. 
Livre em 52. 
Em 60, apta 
pra ser 
representada, 
respeitados os 
cortes nas fls 5 
e 11 do 
segundo ato. 
Livre em 
1962. Em 
1966, proibida 
para menores 
de 14 anos em 
espetáculos 
para depois 
das 20h e livre 
para menores 
de 5 anos em 
espetáculos 
que terminem 
antes das 20h.  

Sim. 

Pedido de 
censura 
feito por 
Cias 
diferentes. 

Setor de 
Órgãos 
Auxiliares. 
Divisão de 
Diversões 
Publicas. 
Serviço de 
Teatro e 
Diversões 
em geral  

"Cabaré"; "miserável, 
mentirosos" 

Precisa-se 
de um Pai 1945 Eurico Silva     

Pedro 
Munoz 
Seca e P. 
Perez 
Fernandez 

Espanhol  Liberada. Sim 

Pedido de 
censura 
feito pela 
Cia.  

Departame
nto 
Estadual de 
Imprensa e 
Propaganda 
- Divisão 
de turismo 
e Diversões 
Publicas 

Não há. 
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Catálogo D2  
 

Peça 
(Tradução) 

Data do 
certificado  
de censura 

Tradutor(s) Peça 
(original) 

Data  
do 

original 

Autor 
original 

Língua 
original 

Parecer da 
censura 

Certificado 
de censura 

Pedido de 
censura 

Censor e 
órgão de 
censura 

Palavras e trechos 
censurados 

Pequenos 
assassinatos 

1972 
(válido até 

1977) 
Millôr Fernandes Litle Murders 1967 Jules 

Feiffer Inglês 
Proibido para 
menores de 18 
anos 

Não    

Ministério 
da Justiça 
- 
Departam
ento de 
Policia 
Federal  

"puta que pariu"; 
"viado"; "filhos da 
puta"; "merda"; outros 
do tipo 

Plantão 21 1959/1966 Gert Mayer Detective 
Story 1949 Sidney 

Kingsley Inglês  

Em 1959: 
Improprio 
para menores 
de 18 anos. 
Cortes nas fls 
24, 25, 47, 60, 
76, 
85,86,87,95,9
6,101,110 e 
111. Proibida 
a apresentação 
do 
personagem 
Lewis como 
pederasta. Em 
66: impropria 
para menores 
de 18 anos. 
Cortes nas fls 
62, 103 e 71. 
Proibida a 
apresentação 
de Pederasta 
do 
personagem 
Lewis.  

Sim 

Pedido de 
censura feito 
pela Cia, em 
59. Em 66, a 
cia pede 
revisão da 
censura.  

Secretaria 
da 
Segurança 
Pública 
Setor de 
Órgãos 
Auxiliares 
Policiais 
Divisão de 
Diversões 
Públicas 
Serviço de 
Teatro e 
Diversões 
em Geral 

"puta"; "desflorou"; 
"filho da puta"; 
"General motors"; 
"Ele é mais mulher 
que homem";  

Tartufo  1967/1959 Guilherme 
Figueiredo 

Le Tartuffe ou 
l'imposteur 1669 Moliere Francês 

Livre para 
maiores de 18 
(em 
1967)/Impropr
ia para 
menores de 
14, em 59.  

Sim 

Pedido de 
registro do 
Certificado 
da peça, em 
67; feito pela 
dona da Cia. 
Revisão da 
censura em 
59, pelo 
dono da Cia.  

Ministério 
da Justiça 
- 
Departam
ento de 
Policia 
Federal  

Não há 

A Cozinha 1968 Millôr Fernandes The Kitchen 1957 Arnold 
Wesker Inglês Impróprio até 

18 anos  Não 

Pedido de 
censura feito 
pelo dono da 
Cia. 

Ministério 
da Justiça 
- 
Departam
ento de 
Policia 
Federal  

Não há. 

A grande 
chantagem  

1965 
(válido até 

1968) 

Osmar R. Cruz e 
Elizabeth Ribeiro  The Big Knife  1949 Clifford 

Odets Inglês  
Proibido para 
menores de 18 
anos.  

Sim 

Pedido de 
censura feito 
pelo dono da 
Cia.  

Setor de 
Órgãos 
Auxiliares
. Divisão 
de 
Diversões 
Publicas. 
Serviço de 
Teatro e 
Diversões 
em geral  

Não há. 

A história 
do 
zoológico 

1961/1965/
1966 Gert Mayer The Zoo Story  1958 Edward 

Albee Inglês 

Proibido para 
menores de 18 
anos, em 
1965. Em 
1961, liberada 
somente para 
o New York 
Repertory 
Thatre tb 
proibida para 
menores de 18 
anos.  

Sim 

Em 65, o 
dono da cia 
pede a 
censura da 
peça. Em 66, 
o dono da cia 
pede a 
censura das 
letras das 
canções que 
acompanhara
m a peça. 

Setor de 
Órgãos 
Auxiliares
. Divisão 
de 
Diversões 
Publicas. 
Serviço de 
Teatro e 
Diversões 
em geral  

Não há. 

A 
Respeitosa 

1954/1962/
1965 Miroel Silveira La Putain 

respectueuse 1947 Jean Paul 
Sartre Francês  

Improprio p 
menores de 
18, em 54, em 

Sim 

Pedido  da 
Cia de 
revisão de 
censura, em 

Secretaria 
da 
Segurança 
Pública 

Não há. 
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1962 e em 
1966.  

1954.  
Pedido  da 
Cia de 
revisão de 
censura, em 
1962.  

Setor de 
Órgãos 
Auxiliares 
Policiais 
Divisão de 
Diversões 
Públicas 
Serviço de 
Teatro e 
Diversões 
em Geral 

A virgem 
psicodélica 

1968 
(válido até 

1969) 
Hedy Maia The Marriage-

Go-Round 1958 Leslie 
Stevens Inglês 

Impróprio até 
18 anos. 
Cortes 
especificados 
no certificado. 
Fl. 57 

Sim 

Em 1968, 
pedido de 
registro do 
certificado 
de censura.  

Ministério 
da Justiça 
- 
Departam
ento de 
Policia 
Federal  

"puta que pariu"  

Aquele que 
diz sim e 
aquele que 
diz não 

1968/69/70/
71/72/73 

Zelia Maria 
Thomaz de Aquino 
(68); Mario da Silva 
(69); Geir Campos 
(71) 

    Bertold 
Brecht Alemão  

Livre (em 
1968, 1969, 
1971); Não 
liberada 
(baseada no 
dec 20493, art 
41 em 73). Em 
outro 
certificado, 
proibida para 
menores de 
18.  

       Não há. 

Artimanhas 
de Escapino 

1958/1963/
1966 

Georges Readers 
(58) e Carlos 
Drumond (63 e 66) 

Les 
Fourberies de 
Scapin 

1671 Molière Francês 

Livre (em 
1958 e em 
1966). Em 
1966, Proibida 
para menores 
de 14 anos nos 
espetáculos 
depois das 20h 
e livre para 
menores de 5 
anos em 
espetáculos 
até 20h.  

Sim. De 
1958, 1963 
e 1966.  

Pedido de 
censura feito 
pelo dono da 
Cia. 

Setor de 
órgãos 
Auxiliares
. Divisão 
de 
Diversões 
Publicas. 
Serviço de 
Teatro e 
Diversões 
em geral  

Não há. 

Black-out 1967 Millor Fernandes Wait until 
dark 1966 Frederick 

Knott Inglês 
Improprio 
para menores 
de 16 anos 

Não 

Pedido de 
censura feito 
pelo dono da 
Cia. 

Ministério 
da Justiça 
- 
Departam
ento de 
Policia 
Federal  

Não há. 

Dois na 
gangorra 1968 Lineu Dias Two for the 

Seesaw 1958 Willian 
Gibson Inglês  

Impróprio até 
18 anos. 
Cortes 
especificados 
no certificado. 
Fls 14, 21, 64 
e 73.  

Sim 
Pedido de 
censura feito 
pela Cia.  

Ministério 
da Justiça 
e negócios 
interiores. 
Departam
ento 
federal de 
segurança 
publica. 
Serviço de 
Censura 
de 
Diversões 
Publicas 

"bunda"; "bicha"; 
"merda"; "trepou"; 
"bolinando"  

Dutchman. 
Poder 
negro. 
(Metro-
Fantasma?) 

1968 Francisco Martins Dutchman 1964 Le roi 
Jones Inglês 

Proibido para 
menores de 18 
anos. Com 
vários cortes. 
Fls 4, 5, 10,11, 
13, 15, 16, 18.  

Sim 
Pedido de 
censura feito 
pela Cia.  

Ministério 
da Justiça 
- 
Departam
ento de 
Policia 
Federal  

Varias palavras. Olhar 
no dossier.  

Escola de 
mulheres 

1967 
(válido até 

1970) 
Millôr Fernandes L’école des 

femmes 1662 Molière Francês 

Em 9 de 
fevereiro de 
1967, proibida 
para menores 
de 18 anos. 
Esse 
certificado foi 
anulado 
depois. Em 27 
de fevereiro 
de 1967, Livre 
p/ menores 
acima de 5 

Sim 
Pedido de 
censura feito 
pela Cia.  

Setor de 
Órgãos 
Auxiliares 
Divisão de 
Diversões 
Publicas. 
Serviço de 
Teatro e 
Diversões 
em geral  

Não há. 
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anos em 
espetáculos 
que terminem 
até as 20h, 
conforme o 
disposto no  
parg 3, art 
128, do código 
de menores. 
Nos 
espetáculos p/ 
depois das 
20h, conforme 
o art 128 do 
mesmo 
código, 
proibido para 
menores de 
14.  

Esta noite é 
nossa 

1953, 1955, 
1961, 1962 
(duas vezes 
nesse ano), 
1964, 1965 

Esther Mesquita e 
José Renato  

Why not 
tonight 1941? C. Stafford 

Dickens  Inglês 

Proibido para 
menores de 
14, cortes fls 
12, 13, 25, 26, 
46, 50, 57, 59 
e 62 (em 53). 
Proibido para 
menores de 14 
(em 61 e 65); 
Proibido para 
menores de 
14, com corte 
na fl 11 (em 
62); Proibido 
para menores 
de 18 (em 64).  

Sim 
Pedido de 
censura feito 
pela Cia.  

Secretaria 
da 
Segurança 
Pública 
Setor de 
Órgãos 
Auxiliares 
Policiais 
Divisão de 
Diversões 
Públicas 
Serviço de 
Teatro e 
Diversões 
em Geral 

"ou da ou desce" (62); 
"ou da ou desce"; "se 
borrar todo"; "se 
esfregar por ai pelado" 

Julio Cesar 
1966 

(válido até 
1969) 

Carlos Lacerda     
William 
Shakespear
e 

  

Censurada – 
Proibida para 
menores de 16 
anos 

Sim 
Pedido de 
censura feito 
pela Cia.  

Secretaria 
da 
Segurança 
Pública 
Setor de 
Órgãos 
Auxiliares 
Policiais 
Divisão de 
Diversões 
Públicas 
Serviço de 
Teatro e 
Diversões 
em Geral 

  

Lisístrata - 
A greve do 
sexo 

1967 Millôr Fernandes Lysistrata 441 a.C. Aristófanes Grego 

Impróprio 
para menores 
de 18. Cortes 
especificados 
no certificado. 
Fls 8, 11, 26, 
38, 45, 48, 50 
e 51.  

Sim 

Pedido de 
registro da 
peça feito 
pelo dono da 
Cia.  

Ministério 
da Justiça 
- 
Departam
ento de 
Policia 
Federal  

"mostrando nosso 
delta irresistivelmente 
depilado"; "cuja 
superioridade se 
define toda num pênis 
eriçado"; "fornicar"; 
"ela trata meu membro 
como se fosse de 
ferro"; "estava me 
escondendo ai essa 
magnifica ereção". 

Marat-Sade 
- 
Perseguição 
e 
assassinato 
de Marat, 
interpretado 
pelos 
internos do 
Hospício de 
Charentão 

1967 Millor Fernandes 

Die 
Verfolgung 
und 
Ermordung 
Jean Paul 
Marats 
dargestellt 
durch die 
Schauspielgru
ppe des 
Hospizes zu 
Charenton 
unter 
Anleitung des 
Herrn de Sade 

1963 Peter weiss Alemão 
Proibido para 
menores de 18 
anos.  

Sim 

Pedido de 
censura feito 
pelo dono da 
Cia. 

Ministério 
da Justiça 
e negócios 
interiores. 
Departam
ento 
federal de 
segurança 
publica. 
Serviço de 
Censura 
de 
Diversões 
Publicas 

Não há 

O anjo de 
pedra 

1950/1960\
1965 

R. Magualhaes 
Junior 

Summer and 
smoke 1948 Tennesse 

Willians Inglês  

Cortes 
especificados 
no certificado 
de 50. Fls 11 e 
70. Corte 
especificado 
no certificado 
de 65. Fl. 47. 

Sim 
Pedido feito 
pela Cia em 
50.  

Em 50, 
Secretaria 
de Estado 
dos 
Negócios 
da 
Segurança 
Publica - 

Uma frase inteira. 
Olhar no dossiê, pg. 
70. A tradução que 
está no dossiê é a de 
60.  
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Cortes 
especificados 
no certificado 
de 60. Fl 70. 

Departam
ento de 
Investigaç
ões. Em 
65, 
Secretaria 
da 
Segurança 
Publica - 
Serviço de 
Teatro e 
Diversões 
em geral 

O burguês 
fidalgo 

1968 
(válido até 

1969) 

Stanilaw Ponte 
Preta (Sergio Porto)  

Le bourgeois 
gentilhomme 1670 Molière Francês Livre Sim 

Pedido de 
registro do 
certificado 
de censura 
feito pelo 
dono da Cia.  

Ministério 
da Justiça 
- 
Departam
ento de 
Policia 
Federal  

Não há 

O estranho 
casal 1967 Millor Fernandes The Odd 

Couple 1965 Neil Simon Inglês 

Cortes 
especificados 
no certificado. 
Fls 4 e 61. 

Sim 
Pedido de 
censura feito 
pela Cia.  

Ministério 
da Justiça 
- 
Departam
ento de 
Policia 
Federal  

"esculhambação"; 
"esculhambado"  

O sonho 
americano 1968 Elisabeth Kander The American 

Dream  1961 Edward 
Albee Inglês 

Liberada/ 
Impropria p/ 
menores de 16 
anos (um corte 
« putinha ») 

Sim 

Pedido de 
censura feito 
pelo dono da 
Cia.  

Ministério 
da Justiça 
e negócios 
interiores. 
Departam
ento 
federal de 
segurança 
publica. 
Serviço de 
Censura 
de 
Diversões 
Publicas 

"putinha" (pg. 8)  

O Versatil 
Mrs Sloane 1967 Gert Mayer Entertaining 

Mr Sloane 1963 Joe Orton Inglês 

Cortes 
especificados 
no certificado. 
Fls 1  e 7 no 
segundo ato e 
23; 116 e 117 
do  ato.  

Sim 

Pedido de 
censura feito 
pelo dono da 
Cia. 

Ministério 
da Justiça 
- 
Departam
ento de 
Policia 
Federal  

"caganeira"; "eu 
cago"; outras 2 que 
não da pra ler.  

Oh !...que 
delícia de 
guerra 

1966 Cláudio Petraglia Oh! What a 
lovely war 1965 Joan 

Littlewood Inglês  

Pedido de 
censura feito 
pelo 
tradutor !! 
Proibida para 
menores de 18 
anos, cortes 
nas fls 4, 
11,14,15,16,2
7 e 48. 

Sim 
Pedido de 
censura feito 
pelo tradutor. 

Secretaria 
da 
Segurança 
Pública 
Setor de 
Órgãos 
Auxiliares 
Policiais 
Divisão de 
Diversões 
Públicas 
Serviço de 
Teatro e 
Diversões 
em Geral 

Ver dossiê. Vários 
cortes de frases 
inteiras.  

Os garotos 
da banda  1970 Millor Fernandes The boys in 

the Band 1968 Mart 
Crowley  Inglês Impróprio até 

18 anos  Não Não tem 
certificado.  

Departam
ento de 
Segurança 
Publica. 
Departam
ento de 
Investigaç
ões  

Não há 

Os inimigos 1966 
José Celso M. 
Correa e Fernando 
Peixoto 

Враги 1906 Maximo 
Gorki Russo 

Proibido para 
menores de 18 
anos. Corte 
especificado 
no certificado. 
Fl. 39. 
Censura de 13 
de outubro de 
1965: não 
podendo ser 
apresentada de 
acordo com o 
decreto 4.405-

Sim 

Pedido de 
censura feito 
pelo dono da 
Cia.  

Secretaria 
da 
Segurança 
Pública 
Setor de 
Órgãos 
Auxiliares 
Policiais 
Divisão de 
Diversões 
Públicas 
Serviço de 
Teatro e 

"os religiosos"  
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A, de 17 de 
abril de 1928 

Diversões 
em Geral 

Quem tem 
medo de 
Virginia 
Woolf 

1965 
(válido até 

1968) 
Nice Rissone 

Who's Afraid 
of Virginia 
Woolf? 

1962 Edward 
Albee Inglês  

Probida para 
menores de 18 
anos, e 
censurados os 
cortes nas fls 
12, 71, 72, 78, 
83, 91, 101,  
132 e 135 

Sim 
Feito pelo 
dono da Cia, 
em 65.  

Secretaria 
da 
Segurança 
Pública 
Setor de 
Órgãos 
Auxiliares 
Policiais 
Divisão de 
Diversões 
Públicas 
Serviço de 
Teatro e 
Diversões 
em Geral 

"filhos da mãe"; "filho 
da puta"; "trepar com 
o dono da casa"; 
"fodido"; "porra"; 
vários trechos longos;  

O ovo  1964 
Cláudio Petraglia e 
Jean Lucien 
Descaves  

L'Œuf  1956 Felicien 
Marceau Francês 

Proibida para 
menores de 18 
anos, com 
cortes nas fls 
7, 11 e 25.  

Sim 

Pedido de 
censura feito 
pelo dono da 
Cia 

Setor de 
órgãos 
Auxiliares
. Divisão 
de 
Diversões 
Publicas. 
Serviço de 
Teatro e 
Diversões 
em geral  

"mais uma imensa 
bunda querendo sentar 
em cima do muro"; 
"você trepa muito 
caro"; "fazer amor, 
não é certo?" 
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