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1. RESUMO  

 

Este trabalho analisa a importância da mpb em busca do direito à 

liberdade de expressão que foi fortemente censurada durante a vigência do ato 

institucional nº 5. A ditadura militar foi instaurada em 1964 e perdurou até 1985, 

sendo marcada por forte opressão, violação aos direitos fundamentais e ainda 

pela intensa violência praticada pelos agentes do Estado (Netto, 2014, p.83). 

Nesse contexto ditatorial, a censura, especialmente com órgãos criados para 

exercer o controle, foi uma ferramenta utilizada para frear os opositores e 

fortalecer o regime instituído por meio dos atos institucionais. Por meio da 

música, vezes censurada, os compositores tentavam alertar sobre as 

atrocidades cometidas pelos militares e mobilizar a população da necessidade 

do retorno à democracia. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A direita brasileira começava a se preocupar com o novo ritmo que o país 

começava a seguir por meio dos ideais de Jango que eram menos 

conservadores que os demais políticos e elitistas da época. Com isso inicia-se 

uma forte propaganda contra o governo, gerenciada pela Central de Inteligência 

Americana (CIA), Igreja Católica, Partido Social Democrático (PSD) e a União 

Democrática Nacional (UDN). Grande parte da classe médica e setores 

importantes de trabalhadores urbanos e rurais estavam tomados por essa 

propaganda e por isso enseja a “marchas da família com Deus e pela liberdade” 

(NETTO, 2014, p. 66). 

Instalava-se uma ditadura que foi marcada principalmente por sua grande 

violência e repressão, e tal comportamento atingiu a imprensa, a música, o 

cinema, a literatura e o teatro diretamente.  

 As músicas deveriam ser previamente submetidas ao Estado e para tanto se 

fazia necessário enviá-la para a Divisão de Censura de Diversões Públicas 

(DCDP) que poderia aprova-la ou não. A maior vítima da censura foram os 

integrantes da Música Popular Brasileira. Ao que se sabe, essa censura não 

tinha nenhum critério especifico e era baseada em qualquer coisa que colocasse 



o regime em ameaça e regulamentada pelo art.150 § 8 da Constituição Federal 

de 1967 e pelo ato institucional nº 5. 

 

3. OBJETIVOS 

 

O presente trabalho tem por objetivo geral a análise do modo como era 

realizada a censura na música popular brasileira durante a ditadura militar no 

Brasil pelos órgãos criados pelo governo especialmente destinados a fazê-la, 

compreender a legislação e os atos normativos utilizados pela censura e o 

exercício da violência institucional do estado. Observará a importância da música 

popular brasileira na luta contra a repressão proporcionada pela ditadura e para 

a grande conquista do fim da censura e a previsão de liberdade de expressão na 

Constituição Federal de 1988. 

 

4. METODOLOGIA 

 

A abordagem do presente tema valer-se-á do método indutivo, analisando 

o papel da censura no tocante às músicas populares brasileiras na época da 

ditadura militar. Nesse sentido, a pesquisa promove um estudo de caso para 

compreender o modo de atuação dos aparelhos do Estado. Adotará, ainda, uma 

análise da legislação e bibliográfica para, a partir do método analítico, analisar a 

evolução do direito à liberdade de expressão e de manifestação, em oposição à 

censura, previsto na Constituição de 1988, utilizando também o método histórico.  

 

 

5. DESENVOLVIMENTO   

 

A música era um meio pelo qual os artistas conseguiam politizar a 

população da época que ainda era muito controlada pela forte 

propaganda realizada pelo regime. Foram criados órgãos de censura, tais 

como a Divisão de Censura de Diversões Públicas – DCDP criada por 

meio da Lei nº 5.536, de 21 de novembro de 1968, Centro de Informações 

do Exército – CIE, o Departamento de Ordem Política e Social – DOPS, o 



Centro de Operações de Defesa Interna– CODI e o Destacamento de 

Operações e Informações – DOI (Netto, 2014, p. 137). 

A censura em face das propagandas subversivas contra o regime 

foi legalizada por meio do artigo 150 § 8° da Constituição Federal de 1967, 

onde fica evidente a tentativa de censurar e frear qualquer oposição. Em 

contrapartida com a promulgação da Constituição de 1988, o direito à 

liberdade de expressão tornou-se mais amplo sem qualquer distinção, 

sendo livre a manifestação cultural, independente de censura, como 

disposto no artigo 5º, IX. 

Encontrava – se entre as músicas censuradas “Pra não dizer que 

não falei das flores” de Geraldo Vandré e “Apesar de você”, composta por 

Chico Buarque logo que de início passou pelos censores e só depois de 

ter vendido 100 mil cópias, perceberam se referir ao regime militar e 

acabou sendo censurada e seus discos sendo apreendidos e quebrados 

(Pinheiro, 2015, p 41 e 64). 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

 

Os direitos fundamentais, sendo um deles o direito à liberdade de 

expressão, foram ignorados pelo governo na ditadura de 1964. A censura 

foi utilizada como meio de manter o golpe estável, sempre que se via frágil 

aumentava o rigor dela. Foram censuradas nos anos de vigência do Ato 

Institucional nº 5 mais de 500 letras de músicas (Ventura,1988, p.285). 
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