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CENSURA E LIBERDADE DE EXPRESSÃO: LIMITES E ABUSOS 

 

 

Resumo: 

 

 “Art. 5º IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

independentemente de censura ou licença;” 

 

Objeto a ser estudado é a liberdade de expressão, e por via oblíqua a 

manifestação do pensamento, onde será analisado os motivos que levam manifestações 

intelectuais serem reprimidas pela censura. Serão analisados alguns meios de aplicação 

da censura, que pode ocorrer de maneira direta ou subjetiva.Tomando como ponto de 

partida os conceitos: apologia, censura, liberdade e expressão; retirados diretamente do 

dicionário da língua portuguesa Um dos objetivos é trabalhar com casos concretos desse 

conflito entre censura e liberdade de expressão, casos como o do vocalista e do grupo 

Facção Central (Carlos Eduardo Tadeo), do musico e autor Alex Pereira Barbosa vulgo 

Mv Bill, que teve que prestar depoimento sobre o clip “soldado do morro” – em tais 

casos ocorre o que chamo de censura direta. Outro objetivo é mostrar o que se 

denominacomocensura indireta, onde as obras não possuem uma vedação, mas são 

“sufocadas” por obras que divulgadas e repercutidas pela mídia, principalmente pela 

televisão, pois as mesmas procuram tomar todo o espaço e ditar o que é música boa e o 

que é música ruim. Com isso consequentemente surge um novo tópico, a influência da 

mídia e os abusos por ela cometido. 

 

1. Introdução 

O povo brasileiro é reconhecido principalmente pela sua criatividade, 

capacidade de inovar e surgir com algo inusitado, seja uma obra de arte, uma canção, 

um vídeo criativo fazendo crítica social usando humor, dentre inúmeras coisas. A 

Constituição Federal assegura essa liberdade, pois serve como incentivo para que o 

povo brasileiro pense, raciocine, cresça como ser humano tanto quanto membro de uma 



sociedade civilizada. Seria perfeito se tal aplicação fosse literalmente efetiva, se o povo 

se sentisse estimulado a pensar, estimulado a criar, tivesse um incentivo para crescer 

intelectualmente, incentivado como no período da ditadura no Brasil, onde grandes 

nomes da música popular brasileira usavam e abusavam da sua criatividade para driblar 

a censura, tal comoChico Buarque e Gilberto Gil com sua famosa música,“Cálice”: 

“Pai, afasta de mim esse cálice(...) 

De vinho tinto de sangue. 

(...)De que me vale ser filho da santa 

Melhor seria ser filho da outra 

Outra realidade menos morta 

Tanta mentira, tanta força bruta(...)” 

Uma linda construção poética de Chico Buarque fazendo uma critica à 

sociedade no período da ditadura brasileira, passando pela censura com uma letra que 

aparentemente tem cunho religioso, usando a ambiguidade para conscientizar o povo 

das mentiras e violências que o povo brasileiro sofreu. E o cálice que aparentemente é 

uma taça, na verdade é derivada do verbo “calar”, ou seja, “afasta de mim esse „calar”‟. 

É uma lastima que atualmente não vermos mais composições como essa, pois 

as que não sofrem censura a mídia não divulga, ou divulga outras canções que lhe 

convém para chamar mais atenção. 

 

2. Objetivos 

 Compreender o significado de liberdade de expressão; 

 A função da censura; 

 A censura como forma de repressão. 

 O poder do intelecto do povo brasileiro 

3. Metodologia 



A pesquisa baseada com um fundamento legal no Art.5º da Constituição 

Federal, focada no inciso IX; mas sua maior parte foi constituída por empirismo, para 

que fique mais tangível possível e mostrar como está presente em nosso dia-a-dia. 

 

4. Desenvolvimento 

Um dos mais belos dos direitos constitucionais que constantemente é 

desrespeitado, tendo sua amplitude limitada pela censura, onde acaba se tornando 

irônico considerando o fato de que esta é vedada por aquela. Algo semelhante ao 

ocorrido no período da ditadura brasileira, mas atualmente a censura age não tão 

somente de forma objetiva, mas também subjetiva. 

Partindo do significado de censura: 

Censura: 

s.f. Exame crítico de obras literárias ou artísticas; exame de 

livros e peças teatrais, jornais etc., feito antes da publicação, 

por agentes do poder público. 

 / P. ext. Órgão que realiza esse trabalho. 

 / Condenação eclesiástica de certas obras. 

 / Corporação encarregada do exame de obras submetidas à 

censura.  

/ Condenação, crítica.  

/ Condenação proferida por uma assembléia contra um dos seus 

membros.  

/ Repreensão, advertência. 

 / Voto de condenação à política geral de um governo: moção 

de censura. 

 

Pode ser conceituada como censura direta, aquela onde a obra sofre uma 

vedação, ficando impossibilitada de ser publicada ou reproduzida.  

Mas existe aquela censura que pode ser denominada como censura subjetiva, a 

obra não fica proibida de ser divulgada ou reproduzida, mas ela é reprimida por obras 

que tem maior repercussão na mídia, esta impondo seus valores dizendo o que é bom e 

o que é ruim, e aquilo que é conceituado como ruim, não é ao menos citado – censura 

subjetiva, mesma que a obra exista ela irar inexistir, pois não há reprodução da mesma 

em meios de comunicação em massa. 



A principal justificativa para censurar uma obra é acusa-la de apologia, seja ou 

crime, tráfico, prostituição infantil, etc. 

 

Apologia: 

1. Discurso ou escrito para justificar, defender ou louvar uma 

pessoas ou uma doutrina 

2. Elogio de uma pessoa ou coisa; louvor 

3. Defesa, justificação 

 

Partindo de tal significado, entraremos no âmbito da música, lugar no qual a 

censura atua de forma intensa, reprimindo canções onde são feitas críticas explícitas à 

sociedade brasileira.  

Um dos maiores exemplos é o grupo "Facção Central"; grupo no qual foi alvo 

de inúmeras críticas e processos, todos advindos de suas músicas que sempre geraram 

grandes polêmicas, (principalmente na década de 90) pois tratavam de forma explícita, e 

consideravelmente violenta a realidade vivida por moradores de comunidades carentes. 

Casos de latrocínio, homicídio, estupro, tráfico e consumo de drogas são frequentes nas 

músicas do grupo, na época formado por Eduardo, "DunDun" e "Erick 12" (todos 

atuantes como vocalistas do grupo). 

Após inúmeras acusações de incitação ao crime e apologia ao crime, um dos 

vocalistas do grupo, Carlos EduardoTadeo, se manifestou publicamente durante uma 

apresentação do grupo: 

 

"Se é apologia falar que as crianças passam fome, 

Se é apologia falar que muitos de nós não tem se quer 10 

centavos pra compra 1 pão, 

Que muitos de nós estão morrendo fumando crack, 

Que muitos de nós estão morrendo trocando tiro com a polícia, 

Então que se ...Facção vai fazer apologia ao crime" 

 

Pouco tempo antes, após ser exibido um vídeo clipe do grupo na MTV, titulado 

"isso aqui é uma guerra", o grupo foi fortemente censurado, respondendo à processo 



pelo clipe, sob as acusações de incitação e apologia ao crime. Novamente Carlos 

Eduardo se manifestou contra a censura do clipe. A durante a gravação de mais um CD 

do grupo (Facção Central Ao Vivo) pronunciou os seguintes versos de indignação à 

censura sofrida: 

 

"Pode censurar; 

Me prender; 

Me matar; 

Não é assim promotor que a guerra vai acabar" 
 

Tal censura não poderia ter ocorrido, visto que viola a Constituição Federal, 

que diz: "É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação, independente de censura ou licença" (Art. 5º, IXº, CF). Deve ser levado 

em consideração o fato de tais músicas, tais versos por mais "cruéis" que aparentam ser, 

não passam de uma atividade artística intelectual. É evidente isso, pois se enquadrada 

como um gênero literário, a crônica, que tem por definição: 

 

Crônica 
1. narração histórica pela ordem do tempo em que se deram os 

factos 

2. texto de timbre jornalístico, concebido de forma livre e 

pessoal, que tem como assunto um facto ou uma ideia de 

atualidade 

3.artigo de periódico ou programa televisivo ou radiofônico 

destinado a um assunto ou tema particular, rubrica 

4.história de vida de um rei 

5. figurado biografia escandalosa 
 

É passivo de confusão crônica com o conceito de apologia (visto 

anteriormente), mas no caso em questão se forem analisados todos os elementos que 

constituíram tais canções ficará evidente que não passa de uma manifestação artística de 

literatura, porque narram histórias reais do cotidiano de pessoas moradoras de 

comunidades carentes, por mais que sejam fortes tais canções, não passam de serem 

verídicas ou baseadas na realidade dessas pessoas. 

Algo parecido acorre com as manifestações de pensamentos e expressões 

artísticas usadas através de filmagens. Muitos artistas consagrados acabam abandonando 

a televisão e partem para o mundo da internet ou teatro; lugar no qual exercem melhor 



seu direito de liberdade de expressão. 

A internet acaba sendo o local onde as pessoas procuram divulgar seus 

trabalhos e ideias, mas da mesma forma acabam sendo censurado. Um exemplo recente 

foi o caso do "Canal Revolta", um canal de vídeos do Youtube onde o protagonista se 

denominava usava um personagem fictício chamado de "João Revolta" que atuava em 

seus vídeos de forma literalmente revoltosa criticando a situação em que se encontra o 

Brasil, problemas com corrupção, descaso com os menos favorecidos, altas taxas 

tributárias, inundações por toda cidade de São Paulo, crianças vivendo na rua, dentre 

outros problemas. O canal acabou sendo fechado sob a acusação de violação das 

políticas do Youtube. 

O humorista Tom Cavalcante fez uma colocação parecida; certa vez se 

manifestou em uma rede social dizendo: "A televisão deu no que tinha que dar". 

Atualmente por sua preferência trabalha com teatro afirmando que tem maior liberdade 

para trabalhar. Todos esses fatores só aumentam a situação de insegurança e revolta da 

população brasileira, mesmo possuindo um belo direito, uma garantia, um estimulo à 

sua criatividade, acabam ficando desmotivados por sofrerem tamanha repressão.Como o 

antigo dito popular, "brasileiro nunca desiste", muitos buscam de outras formas criativas 

expressar sua arte.  

O Brasil acabou se tornando um país de desvalorização do intelecto, um país 

que reprime o conhecimento e a criatividade de forma subjetiva, tal argumento fica 

nítido quando ligamos a televisão; de um lado temos a Rede Globo de Televisão, líder 

de audiência com seus programas de baixo nível intelectual (na minha humilde opinião 

quanto telespectador); e do outro temos a TV Cultura, segundo canal mais educativo do 

mundo, mas que infelizmente não chega aos pés da audiência da Rede Globo, com suas 

novelas, reality shows e programas que visam tratar mais da vida alheia do que da 

educação, isso pode ser considerado uma forma subjetiva de manipulação e censura, 

reprimindo a educação. São oferecidos programas aparentemente mais atrativos (jogos, 

lutas, novelas) que sufocam programas educativos. Esse ato de sufocar pode ser 

considerado uma censura subjetiva, onde a programação não é tirada do ar (porque 

também muitos não saberem sequer a existência de alguns programas). 

Na música não difere muito, cantores com músicas repetitivas, com má 

construção poética, vestimentas singulares (até ridículas) tomam espaço nos programas 



de televisão, nas rádios, pois mídia diz que aquele padrão é o correto, é o melhor, é o 

mais belo. Em via oposta, pessoas de fato talentosas, mas que não possuem condições 

financeiras para terem suas musicas tocadas nas rádios, que não possuem dinheiro para 

se apresentar em um programa de televisão tentam colocar suas composições em redes 

sociais e canais de vídeos para tentar divulgar seu trabalho, possuem a esperança de que 

irão conseguir alcançar seus objetivos mesmo indo contra os padrões colocados pela 

televisão – isso de fato é uma forma de censura subjetiva, mesmo que as obras existam, 

eles ironicamente inexistem, porque não é interessante censurar aquilo que nem ao 

menos consegue se espalhar pelo povo, algo que não consegue se propagar. 

Ao ligar a televisão ou até mesmo o rádio, não é mais visto músicas que 

estimulam o povo a pensar, lutar pelos seus direitos, músicas que mostram que o povo 

tem o poder, pois não é interessante fazer com que o povo pense, por isso certas 

musicas tomam todo o espaço, musicas que não acrescem na vida do povo brasileiro, 

mas são reconhecidas por todos. Um exemplo disso é o cantor Justin Bieber, mesmo 

tendo começado pelas redes sociais, quando a mídia o adotou passou divulgar de forma 

exorbitante as músicas e a vida do cantor, sua vestimenta, corte de cabelo, certas 

pessoas começaram querer se vestir do mesmo modo que o cantor, usar o mesmo corte 

de cabelo, e ouvir inúmeras vezes as musicas do dito cujo, trazendo um estilo de vida 

americanizado para o Brasil. Enquanto um músico do Ceara chamado Francisco Igor 

Almeida do Santos, popularmente conhecido como RAPadura, traz o orgulho de ser 

brasileiro, as maravilhas do Brasil, o estilo de vida da região do nordeste e a sua 

importância para a história brasileira; é conhecido por poucos, é pouco divulgado, é 

vítima da censura subjetiva. 

Uma música que tocou muito em comunidades de São Paulo, falando 

exatamente do objetivo desse trabalho foi composta por um grupo de rap chamado 

“Face da Morte”, um grupo de Ortolândia, e um rapper de Brasília, Genival Oliveira 

Gonçalves (vulgo GOG) fizeram uma música chamada “Televisão” falando da vida de 

pessoas carentes e da vida de pessoas famosas da televisão.  

“A cabeça do povo murchou(...) 

(...)Bomba de efeito retardado pertado pesado 

Só agora estourou e quem lucrou? eu não! (...) 

(...)De domingão a domingão segue a aculturação 

Processo de alienação através da televisão(...)” 

 



 

5. Considerações Finais 

“Todo poder emana do povo”, o povo brasileiro possui um poder que é incapaz 

de imaginar, capaz de mudar um país, não por meio de armas, mas somente pelo seu 

intelecto, pela sua criatividade, assim como visto na ditadura onde nem a censura foi 

capaz de conter o pensamento ativista brasileiro; hoje o povo não se da conta do que sua 

união pode gera, transpor as barreiras do preconceito e da injustiça por intermédio de 

musicas, poemas, até mesmo usando o humor podendo vencer a censura injusta para 

fazer um Brasil melhor para todos. 
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