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Resumo 

 Analisar a obra censurada de Luiz Rosemberg Filho, durante a ditadura militar 

e o impacto da censura na cinematografia nacional. 

 

Introdução 

A ditadura militar, ocorrida no Brasil de 1964 a 1985, teve um efeito de 

cerceamento da liberdade artística. Nesta época o Cinema e as Artes, em geral, 

sofreram intervenções e reprimendas com a intenção de inibir e limitar qualquer tipo 

de insubmissão ao regime. Essa época de silêncio e inquietude, impactou de maneira 

imensurável nossa herança cultural, visto que obras e ideais foram retaliados e 

reprimidos.  

Luiz Rosemberg Filho, carioca, nascido em 1943, cineasta e artista visual ativo 

desde a década de 1960. Com uma expressiva filmografia dentro da história do 

cinema brasileiro, Rosemberg vem a ser de grande relevância para a proposta desse 

estudo, considerando o olhar artístico de sua obra, bem como sua experiência de vida 

ao longo de todo a sua trajetória fílmica. O mesmo enfrentou diversas dificuldades 

para a liberação de seus filmes, sendo que algumas de suas mais expressivas obras, 

como “O Jardim das Espumas” (1970), “A$suntina das Amérikas” (1975) e “Crônicas 

de um Industrial” (1978), acabaram interditadas pela censura.  

Essa pesquisa busca o estudo da obra censurada de Rosemberg e as 

interdições sofridas por esta durante o período da ditadura. Através da análise e do 

estudo das sanções sofridas pelas obras de Luiz Rosemberg Filho, pretende-se 

chegar a um panorama das estratégias utilizadas por artistas, para que conseguissem 

efetivamente serem ativos durante tal período de repressão. 

 

Objetivo 

Neste projeto o objetivo é pesquisar a produção cinematográfica brasileira 

durante o período da ditadura militar, pesquisar também o Cinema Novo e o Cinema 

Marginal brasileiro. De modo que analisando as interdições promovidas pela censura 

nas obras cinematográficas de Luiz Rosemberg Filho de maneira a entender as 



estratégias utilizadas por este artista durante o regime militar. Será de suma 

importância compreender o contexto histórico de cada um dos filmes censurados de 

modo que traduzam os fatos sociais e políticos vividos na época. 

 

Metodologia 

 Pesquisa bibliográfica, em sites e periódicos; 

 Pesquisa de campo e entrevistas com o cineasta estudado; 

 Análise de artigos e matérias de jornais; 

 Análise dos filmes de Luiz Rosemberg Filho que foram censurados durante o 

período da ditadura militar; 

 Análise dos relatórios de censura. 

 

Desenvolvimento 

Este projeto iniciou em agosto de 2015 com duração até agosto de 2016, 

portanto encontra-se no estágio inicial e o desenvolvimento ainda está na fase das 

pesquisas. A abordagem está focada nas reuniões de aprofundamento da bibliografia, 

aos direcionamentos da pesquisa pelo orientador e anotações sobre a filmografia e o 

início das leituras elencadas. 

 

Resultados preliminares 

Como plano inicial a pesquisa agrupou uma vasta bibliografia a ser estudada, 

antes de iniciar as reflexões acerca do tema. O cronograma e planejamento está em 

dia e o projeto está sendo assessorado pelo próprio Luiz Rosemberg Filho, cuja 

entrevista e materiais estão acessíveis à pesquisa. 

 

Fontes consultadas 

RAMOS, Fernão e MIRANDA, Luiz Felipe. Enciclopédia do Cinema Brasileiro. São 

Paulo: Editora Senac, 2000.  



SIMÕES, Inimá Ferreira. Roteiro da intolerância. São Paulo: Editora Senac, 1999.  

FERREIRA, Jairo. Cinema de invenção. São Paulo: Max Limoad,1986. 

_______________. A “Crônica” proibida de Rosemberg in Folha de S. Paulo, 

02/06/1978. 

_______________. A$suntina das Amerikas só para estrangeiros in Folha de S. 

Paulo, 28/06/1978. 

ROCHA, Glauber. Revolução do Cinema Novo. São Paulo: Cosac & Naify, 2003. 

RAMOS, Fernão. Cinema Marginal. São Paulo: Brasiliense, 1987. 

FICO, Carlos. Que História é Essa? - O Regime Militar no Brasil: 1964 -1985. São 

Paulo: Editora Saraiva, 1999. 

FICO, Carlos. Além do golpe: Versões e Controvérsias sobre 1964 e a Ditadura Militar. 

São Paulo: Record, 2004. 

 


