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Sobre a Conferência 

 

O Congresso “Imagens interditas. Cinema e Literatura no espaço Ibérico - 

séculos XX e XXI” pretende aprofundar a compreensão de problemáticas 

relacionadas com a censura contemporânea no espaço Ibérico, nas suas mais amplas e 

diversas dimensões, no que respeita à imagem em movimento e literatura, 

privilegiando abordagens interdisciplinares e actuais que se integrem nas principais 

questões científicas internacionais e em metodologias de trabalho inovadoras com 

resultados relevantes. 

Qual a diferença entre as imagens que passam diante dos nossos olhos e aquelas que o 

imaginário produz? Quais são as mais poderosas e “subversivas”? O que justifica a 

censura? As imagens em si, os seus propósitos ou os seus usos? São as imagens que 

são censuradas ou que pensamos e fazemos depois com elas? 

A tensão entre visibilidade e invisibilidade, entre imagem vista e imagem imaginada 

endereça-nos para as complexas relações entre literatura e cinema. Por que razão um 

livro nunca censurado acaba depois por sê-lo em forma de filme? E, por seu turno, 

porque alguns livros censurados mais tarde são adaptados ao cinema? 

Grande parte do século XX ibérico foi marcado pela censura imposta por regimes 

ditatoriais (em especial o Estado Novo e o Franquismo) que visavam todas as formas 

de expressão, principalmente a comunicação social, o cinema e a literatura. Em 

paralelo surgem fenómenos de resistência, seja abertamente, seja na clandestinidade, 

que desenvolveram movimentos como o neo-realismo em Portugal e 

o tremendismo em Espanha. Nesse país, após o fim da Guerra Civil, grande parte dos 

intelectuais emigraram, construindo, então, uma impressionante literatura de exílio, 

contando uma versão alternativa à História propagada pelo regime vencedor. 

A tentativa de controlar o discurso público legitimando certas vozes e relegando outras 

ao silêncio constitui um dos principais objectivos da censura. Esta está intimamente 

ligada ao exercício da coerção estatal com o fim de se impor uma ideologia a pretexto 

da protecção dos valores de uma sociedade. 

Nos dias de hoje, nos sistemas democráticos, a censura está aparentemente extinta no 

campo das artes; no entanto, internacionalmente, as denúncias que contrariam este 

panorama sucedem-se. Talvez vivamos um momento intenso de censura não 

institucionalizada, não legislada, e por isso mesmo mais difícil de se quantificar, 

contextualizar e analisar. Este é o momento exacto, no qual se torna relevante que 

investigadores de todo o mundo encarem o desafio de trabalhar sobre a censura 

contemporânea. 

A dependência das instituições de arte no financiamento privado - ainda que parcial - 

parece legitimar a interferência na sua programação e nas suas actividades. Embora os 

Estados estabeleçam as regras do discurso publicamente aceitável, ou seja, 
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relativamente a quem pode falar e ao que pode ser dito, grupos privados, na sua 

associação ao poder estatal, adquiriram o poder de impor os seus próprios padrões e 

as suas ideologias. 

No cinema ibérico, por exemplo, o financiamento, muitas vezes público, é 

costumeiramente criticado devido à produção cinematográfica estar dependente de 

concursos e júris com parâmetros que estão longe de ser consensuais. E a distribuição 

tende a ser controlada por grandes interesses financeiros, muitas vezes remetendo 

vozes alternativas ao gueto de circulação dos festivais de cinema. Os cinemas 

independentes rareiam e as cinematecas debatem-se com o subfinanciamento. 

No contexto actual, os governos neoliberais tendem a não censurar directamente, 

mediante detenções de obras ou a proibição de filmes, impedindo a distribuição ou 

perseguindo artistas ou cineastas, mas sim indirectamente, através da recusa de apoio 

ou do uso de formas selectivas de financiamento. No caso particular do cinema, a 

relação entre censura e classificação tem sido pouco linear e, se a Internet e 

plataformas online como o YouTube têm funcionado como veículos para o dito cinema 

periférico, a produção e distribuição do e no mainstream tem muitas vezes sido 

acusada de ser controlada por interesses longe da validação cultural. 

 

A Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa acolhere a 12, 13 e 14 de Abril de 

2021 o 1.º Encontro Bianual “Imagens interditas. Cinema e Literatura no espaço Ibérico 

- séculos XX e XXI” (em modelo online), numa organização do CEC - Centro de Estudos 

Comparatistas (Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa), em colaboração com o 

IHA - Instituto de História da Arte (Universidade NOVA de Lisboa) e o CHAM – Centro 

de Humanidades (Universidade NOVA de Lisboa, Universidade dos Açores). 
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Sobre la conferencia 

 

El Congreso “Imágenes pohibidas. Cine y Literatura en el espacio Ibérico - 

siglos XX y XXI” pretende profundizar la comprensión de problemáticas relacionadas 

con la censura contemporánea en el espacio Ibérico, en  sus más amplias y diversas 

dimensiones, en relación a la imagen en movimiento y la literatura, privilegiando 

abordajes interdisciplinares y actuales que se integren en las principales cuestiones 

científicas internacionales y en metodologías de trabajo innovadoras con resultados 

relevantes. 

¿Cuál es la diferencia entre las imágenes que pasan por delante de  nuestros ojos y 

aquellas que produce el imaginario? ¿Cuáles son las más poderosas y 

“subversivas”?  ¿Qué justifica la censura? Las imágenes en sí, sus propósitos o  sus usos? 

¿Son las imágenes las que son censuradas o lo que pensamos y hacemos después con 

ellas? 

La tensión entre visibilidad e invisibilidad, entre imagen vista e imagen imaginada nos 

lleva a las complejas relaciones entre literatura y cine. ¿Por qué razón un libro nunca 

censurado acaba  siéndolo en forma de película? Y, a la vez, ¿por qué algunos libros 

censurados, más tarde se adaptan al cine?  

Gran parte del siglo XX ibérico estuvo marcado por la censura impuesta por regímenes 

dictatoriales (en especial el Estado Novo y el Franquismo) que afectaba a todas las 

formas de expresión, principalmente la comunicación social, el cine y la literatura. En 

paralelo surgen fenómenos de resistencia, tanto abiertamente, como en la 

clandestinidad, que desarrollaron movimientos como el neorrealismo en Portugal y 

el tremendismo en España. En este país, tras el fin de la Guerra Civil, gran parte de los 

intelectuales emigraron, construyendo, así, una impresionante literatura de exilio, 

contando una versión alternativa a la Historia oficial del régimen vencedor. 

El intento de controlar el discurso público legitimando ciertas voces y relegando otras al 

silencio constituye uno de los principales objetivos de la censura. Esta está íntimamente 

ligada al ejercicio de la coerción estatal con el fin de  imponer una ideología a pretexto 

de la protección de los valores de una sociedad. 

En los días de hoy, en los sistemas democráticos, la censura está aparentemente extinta 

en el campo de las artes; sin embargo, internacionalmente, las denuncias que contrarían 

este panorama se suceden. Tal vez vivamos un momento intenso de censura no 

institucionalizada, no legislada, y por eso mismo más difícil de cuantificar, contextualizar 

y analizar. Este es el momento exacto, en el que es importante que investigadores de 

todo el mundo afronten el desafío de trabajar sobre la censura contemporánea. 

 La dependencia de las instituciones de arte en la financiación privada - aunque parcial - 

parece legitimar la interferencia en su programación y en sus actividades. Aunque los 
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Estados establezcan las reglas del discurso públicamente aceptable, o sea, en relación a 

quien puede hablar y a lo que puede ser dicho, grupos privados, en su asociación al 

poder estatal, adquirieron el poder de imponer  sus propios patrones e ideologías. 

        En el cine ibérico, por ejemplo, la financiación, muchas veces pública, se suele 

criticar debido a que la producción cinematográfica está dependiente de concursos y 

jurados con parámetros que están lejos de ser consensuales. Y la distribución tiende a 

ser controlada por grandes intereses financieros, muchas veces remitiendo voces 

alternativas al gueto de circulación de los festivales de cine. Los cines independientes 

escasean y las filmotecas se debaten con la subfinanciación. 

En el contexto actual, los gobiernos neoliberales tienden a no censurar directamente, 

mediante la aprehensión de obras o la prohibición de películas, impidiendo la 

distribución o persiguiendo artistas o cineastas, pero sí indirectamente, a través del 

rechazo de apoyo o del uso de formas selectivas de financiación. 

En el caso concreto del cine, la relación entre censura y clasificación ha sido poco lineal 

y, si Internet y plataformas online como  YouTube han funcionado como vehículos para 

el tal cine periférico, la producción y distribución del y en el mainstream ha sido acusada 

muchas veces de ser controlada por intereses lejanos a los de la validación cultural. 

 

La Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa recibirá a 12, 13 y 14 de abril de 2021 

el 1er Encuentro Bianual “Imágenes prohibidas. Cine y Literatura en el espacio Ibérico - 

siglos XX y XXI” (online), organizado por el CEC - Centro de Estudos Comparatistas da 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa,  el IHA - Instituto de História da Arte y el 

CHAM – Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa. 
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About the conference 

 

 

“Banned Images. Cinema and Literature in the Iberian Peninsula – 20th 

and 21st Centuries” will bring together scholars from a wide range of disciplines 

within Iberian Studies. The Banned Images Symposium aims at promoting and 

deepening the understanding of contemporary censorship in the Iberian Peninsula 

with a scope on the moving image and literature. Proposals with interdisciplinary 

current approaches, innovative methodologies and sounded results will be welcome. 

What is the difference between images that pass before our eyes and those produced 

by our imagination? Which are the most powerful and "subversive" ones? What 

justifies censorship? The images themselves, or their purposes and uses? Is it the 

images that are censored or rather what we think about and make later with them? 

The tension between visibility and invisibility, between seen image and imagined 

image, addresses us to the complex relationships between literature and cinema. Why 

does a never censored book end up being so when adapted into a film? And, in turn, 

why some censored books are later adapted to cinema? 

Much of the Iberian twentieth century was marked by censorship imposed by 

dictatorial regimes (especially the Estado Novo and Francoism) that targeted all forms 

of expression, especially the media, cinema and literature. At the same time, 

resistance phenomena (either openly or veiled) arise, resulting in movements such as 

the neorealism in Portugal or the tremendismo in Spain. In the later, after the end of 

the Civil War, many intellectuals emigrated, building an impressive exile literature, 

offering thus an alternative version of history propagated by the Franco regime. 

The attempt to control public discourse by legitimizing certain voices and silencing 

others is undoubtedly one of the main aims of censorship. This is closely linked to the 

exercise of state coercion and its goal is to impose an ideology under the pretext of 

protecting society values. 

Today, in democratic societies, censorship is apparently extinct in the arts. However, 

complaints that contradict this scenario at international level follow one another. 

Perhaps we live in a time of intense non-institutionalized, non-legislated censorship 

that makes more difficult to quantify, contextualize and analyze it. This is a timely 

moment for researchers from around the world to face the challenge of dealing with 

contemporary censorship. 

 The dependence of art institutions on private – albeit partial – funding, seems to 

legitimize interference with their programming and activities. Although states set the 

rules for acceptable discourse in the public sphere, i.e. who can speak and what can be 

said, private groups, in alignment with the state-power, have acquired the power to 

impose their own standards and ideologies. 
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In Iberian cinema, for example, public funding is often criticized because film 

production is dependent on contests and juries with parameters that are far from 

consensual. Moreover, distribution tends to be controlled by big financial interests, 

often sending alternative voices to film festivals. Independent cinemas are today 

scarce and movie theaters struggle with underfunding. 

In the current context, neoliberal governments tend not to censor directly - through 

the possession of works or the prohibition of films, preventing distribution, or through 

harassment of artists or filmmakers. But they do it indirectly by refusing support or 

applying selective funding forms. 

In the particular case of cinema, the relationship between censorship and classification 

has been somewhat linear, and if the Internet and online platforms such as YouTube 

have worked as vehicles for the so-called peripheral cinema, the production and 

distribution - of and in the mainstream - have often been accused of being controlled 

by interests that are far away from cultural validation. 

 

“Banned Images. Cinema and Literature in the Iberian Peninsula – 20th and 21st 

Century” will hold its 1st biennial International Symposium (12-14 april 2021, online), 

organized by the CEC-Centro de Estudos Comparatistas, Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa, in collaboration with the IHA - Instituto de História da Arte and 

CHAM-Centro de Humanidades, from the Universidade Nova de Lisboa. The 

conference will take place at the Faculdade de Letras / School of Arts and Humanities, 

University of Lisbon (Lisbon, Portugal). 
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Segunda-feira, 12 de Abril 

Sessão Plenária 1 
 

Josefina Martínez Álvarez 

Profesora Titular de Universidad en la UNED. Ha centrado su investigación en la historia del cine 

español, publicando diferentes estudios sobre Los orígenes del cine en Madrid (1991), Películas 

para usar en el aula (2003), El cine de los años cincuenta (2006), sobre el cine de la Guerra Civil 

o la visión del maquis, la Guerra Peninsular o el comercio exterior del cine español. También ha 

escrito sobre las Fuentes documentales para la Historia del cine o Las relaciones 

cinematográficas hispano-argentinas e hispano-italianas, la incidencia del cine durante la 

Primera Guerra Mundial y, últimamente, sobre el terrorismo visto a través de la gran 

pantalla. Por otra parte, ha desarrollado su carrera profesional en Televisión Española y Antena3 

TV como Asesora cinematográfica en series como "Imágenes perdidas" e "Imágenes prohibidas", 

a propósito de la censura.  

 
Full Professor at Universidad Nacional Española a Distancia (UNED). She has focused her 
research in Spanish cinema, publishing several studies regarding The Origins of Cinema at 
Madrid (1992), Movies to use in class (2003), Fifties' cinema (2006) among others about the 
Spanish Civil War or the perception of partisans (Maquis), the Iberian Peninsula War or the 
external trading of Spanish cinema. She has also published regarding the Documental sources 
for cinema's history or the cinematographic relationships between Spain and Argentina as well 
as between Spain and Italy, the influence of cinema during First World War. More recently she 
has written about the view of terrorism through the big screen. 
Prof. Martinez early career took place at Spanish National Television and Antena3 TV as 
cinematographic Assistance in documental series such as "Lost images" (Imágenes perdidas) and 
"Forbidden Images" (Imágenes prohibidas), programs focused on censorship in cinema during 
XX century. 

 

Tijeras sobre tijeras: la censura portuguesa sobre el ya recortado cine 

español 

Entre 1949 y 1977 España produjo una edición especial de su noticiario cinematográfico –el NO-

DO- para Portugal, con temas amables. Sin embargo, escenas y piezas completas fueron 

prohibidas por la censura lusa para evitar la subversión del país. Ni jóvenes melenudos, ni 

huelgas, ni concursos de misses podían mostrarse a una población que pudiera contagiarse de 

las ideas revolucionarias que circulaban por el mundo. Otro tanto ocurrió con los filmes de 

ficción españoles, ya cribados por la propia censura española, y sobre los que las autoridades 

portuguesas emplearon sus tijeras para evitar cualquier atisbo de inmoralidad o de supuesto 

libertinaje. 
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Painel 1  
13h30 – 15h00 

OLHARES IBÉRICOS SOBRE A CENSURA NO CINEMA 

Moderação: Ana Bela Morais 

 

Ana Bela Morais  

Bio nota: investigadora auxiliar contratada na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 
onde desenvolve o projecto «Censura e Cinema no Espaço Ibérico, de 1968 à actualidade», no 
cluster Diálogos Ibéricos e Ibero-Americanos, sendo coordenadora do Grupo LOCUS do Centro 
de Estudos Comparatistas. Ensina História do Cinema e Cinema e Literatura na mesma 
Faculdade. Entre outras publicações é autora do livro Censura ao Erotismo e Violência. Cinema 
no Portugal Marcelista (1968-1974) (2017), co-editou Los Limites del Hispanismo. New Methods, 
New Frontiers, New Genres (2017) e publicou “Portugal no contexto marcelista. A receção de 
filmes brasileiros (1968-1974)”, Revista de História das Ideias (2020). 

Censura ao cinema no final das ditaduras ibéricas: feminino, corpo e 
aspectos éticos 

O objectivo desta comunicação é comparar os sistemas de censura ao cinema, em Portugal e 
Espanha, em ambas as ditaduras ibéricas (1968-1975), tentando perceber se existiram ou não 
diferenças no que respeita ao papel desempenhado pelas mulheres enquanto objectos, mas 
também, enquanto agentes da censura. A maioria da bibliografia existente analisa 
separadamente o que sucedeu em cada país ibérico, não existindo nenhum estudo comparado 
que permita conhecer de forma aprofundada as relações existentes entre os dois países, no que 
respeita à censura cinematográfica. O caso espanhol está muito mais estudado que o português. 
Para Portugal, esta pesquisa é baseada no estudo dos arquivos da Secretaria de Estado da 
Informação e Turismo (SEIT). Todas as informações produzidas pelo Comissão de Exame e 
Classificação de Espectáculos, responsável pela censura aos filmes durante Estado novo, está 
localizada na secção correspondente do Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT), em Lisboa. 
Para os processos e relatórios espanhóis, o estudo é baseado nos Arquivos de Censura que se 
encontram no Arquivo Geral da Administração, em Alcalá de Henares. Esta comunicação 
pretende começar a ajudar a suprir esta lacuna: quais as diferenças e semelhanças entre os 
regimes políticos e culturais, no que respeita à censura ao feminino e no modo como as 
mulheres influíram (ou não) no que era censurado? Estas são algumas das perguntas às quais 
esta comunicação propõe encontrar possíveis respostas. 

 

José W. de Oliveira Júnior  

Bio nota: mestre em História Social pela Universidade Federal do Ceará e cursa doutoramento 
em História na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa onde pesquisa a censura 
cinematográfica portuguesa e brasileira entre 1968 e 1974. 

As pornochanchadas em Portugal durante o governo de Marcelo Caetano 
(1968-1974)  
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Nesta comunicação nos propomos a analisar a chegada das pornochanchadas brasileiras em 
Portugal durante o governo Marcelo Caetano (1968-1974) e como a comissão de censura 
cinematográfica os analisava. Os anos do período marcelista em Portugal se caracterizaram por 
uma inicial esperança de abertura e maiores liberdades, a chamada primavera marcelista, 
seguida por uma desilusão com o posterior aumento do autoritarismo até o fim do Estado Novo 
em 1974. Pornochanchada é uma classificação dada a um enorme conjunto de filmes brasileiros 
produzidos entre as décadas de 1960 e 1980, películas essas que se caracterizavam por 
comédias de costumes com forte apelo sexual em diálogos, imagens, títulos e cartazes. 
Conjugamos então a pretensa maior abertura e liberdade em Portugal do final dos anos 
marcelistas e os filmes brasileiros com maior apelo sexual para questionarmos como se davam 
as análises dos censores do conteúdo (i)moral das imagens e diálogos a serem exibidos nos ecrãs 
portugueses.  

 

Rayman Aluy Virmond Juk  

Bio nota: Rayman Virmond é investigador, realizador e fotógrafo. É mestre em Cinema pela 
Universidade da Beira Interior (Rua Marquês D'Ávila e Bolama, 6201-001, Covilhã, Portugal), 
investigando sobre paisagens no Cinema Contemporâneo Ibérico e Latino Americano. É 
licenciado em Geografia pela Universidade Federal do Paraná (Brasil). Estudou Cinema no 
Centro Europeu (Brasil), com ênfase em documentário, e possui especialização em Direcção de 
Fotografia e Câmara pela Bande à Part (Espanha). Participou de workshops com os realizadores 
Pedro Costa, Aki Kaurismaki, Lisandro Alonso, Vincent Moon, entre outros. É membro do grupo 
de estudos em Paisagem e Cinema da AIM, Portugal, e é colaborador do Lasia, grupo de 
investigação em arte baseada na prática, UPV/EHU, Espanha. Faz parte do cluster O Cinema e o 
Mundo, do CEC, da FLUL. Realizou estágio de investigação na UPV/EHU (Espanha), como parte 
do programa Erasmus + 

Resiliência: reflexões sobre o cinema ibérico contemporâneo 

A presente comunicação tem por objetivo discutir e analisar a produção e a distribuição de 
filmes no cinema ibérico contemporâneo. Como estudo de caso, foram selecionadas obras de 
Lois Patiño e Eloy Enciso, de Espanha, e dos realizadores André Gil Mata e Gonçalo Tocha, de 
Portugal. A representação de paisagens e espaços periféricos nos filmes reforça uma 
característica de um tipo de cinema contrário ao mainstream, além de carregar na narrativa uma 
hibridização entre a ficção e o documentário. A respeito da produção, muitas vezes as obras são 
realizadas com equipes reduzidas, pouco orçamento, e com um sistema de distribuição limitado, 
muitas vezes baseando-se no circuito de festivais. Apesar disso, os filmes ibéricos 
contemporâneos possuem grande prestígio no panorama mundial do cinema de autor, além de 
uma presença significativa em festivais de cinema internacionais. Novas formas de distribuição, 
principalmente apoiadas na internet, sugerem novas oportunidades de divulgação e acesso às 
obras. Este trabalho busca, portanto, refletir sobre a censura não institucionalizada nas políticas 
impostas pelo mercado aos artistas, e as possíveis alternativas utilizadas para contornar essas 
limitações. 
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Painel 2  
13h30 – 15h00 

PORTUGAL E AS COLÓNIAS: CENSURA A IMAGENS 

Moderação: Érica Faleiro Rodrigues 

 

Sabrina D. Marques  

Bio nota: é uma artista visual e investigadora que vive e trabalha em Lisboa. Licenciada em 

Comunicação (FCSH-UNL), com especialização em Cinema, doutoranda em História da Arte 

(FCSH-UNL), vertente Contemporânea, presentemente pesquisa sobre Fotografia e Cinema na 

Guerra Colonial Portuguesa. Publica em várias revistas e editoras nacionais e internacionais. 

Programação e escrita para festivais, mostras, museus, galerias, cineclubes. Freelance em 

realização e argumento para cinema e televisão. Participa em projectos autorais de cinema, 

fotografia, performance e teatro. 

Classificação e Arquivo de Fotografia e Filme Militar na Guerra Colonial 

Portuguesa 

Analisando materiais só recentemente desclassificados, construímos um olhar crítico sobre a 

produção de imagem fotográfica e fílmica como mecanismo propagandístico enquadrado na 

manutenção da Guerra Colonial Portuguesa (1961-1974). Em simultâneo, estudando os critérios 

de classificação e de difusão das imagens produzidas pelo Destacamento de Fotografia e Cinema 

dos Serviços Cartográficos do Exército, entre-comparamos os códigos veiculados pelos materiais 

de instrução para oficiais de Foto-Cine e as directrizes que enquadravam a produção de imagens 

pelas Forças Armadas ministradas pela Acção Psicossocial. Analisando a hierarquia de 

classificação e arquivo estabelecida pelos soldados da especialidade, tanto no território 

continental como no colonial, procuramos as imagens nunca vistas da Guerra e as razões que 

motivaram a sua invisibilidade.   

 

Raquel Schefer  

Bio nota: é investigadora, realizadora, programadora e docente na Universidade Sorbonne 

Nouvelle — Paris 3. Doutorada em Estudos Cinematográficos e Audiovisuais pela Universidade 

Sorbonne Nouvelle — Paris 3 com uma tese dedicada ao cinema revolucionário moçambicano, 

é mestre em Cinema Documental pela Universidad del Cine de Buenos Aires e licenciada em 

Ciências da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa. Publicou a obra El Autorretrato en 

el Documental (2008) na Argentina, bem como diversos capítulos de livros e artigos em Portugal 

e no estrangeiro. Foi Professora Assistente na Universidade Grenoble Alpes, docente nas 

Universidades Paris Est — Marne-la-Vallée, Rennes 2, na Universidad del Cine de Buenos Aires 

e na Universidad de la Comunicación, na Cidade do México, e investigadora convidada na 

Universidade da Califórnia, Los Angeles. É bolseira de pós-doutoramento da FCT no 
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CEC/Universidade de Lisboa, no IHC/Universidade Nova de Lisboa e na Universidade do Western 

Cape e co-editora da revista de teoria e história do cinema La Furia Umana. 

Os arquivos invisíveis e translúcidos da obra de Ruy Guerra 

Cineasta, poeta, cançonetista, escritor e actor, Ruy Guerra (Lourenço Marques, 1931), radicado 

no Brasil desde 1958, é, juntamente com Glauber Rocha e Nelson Pereira dos Santos, um dos 

mais importantes realizadores do Cinema Novo brasileiro. Através de um percurso biográfico 

transnacional entre África, a América e a Europa, Guerra cinzela uma filmografia de mais de 

vinte títulos desde a década de quarenta. A sua obra caracteriza-se pelo engajamento político e 

pela invenção de uma linguagem singular, à margem do cânone. Guerra define-se como um 

“latino-africano”, entendendo que a vivência num território colonizado, Moçambique, durante 

a juventude marcou não só o seu olhar estético, como também o seu “olhar político sobre a 

estética”. A história material da obra de Guerra é complexa desde a sua opera prima, a curta-

metragem Cais Gorjão. Esta comunicação debruça-se sobre a figura da censura na obra de 

Guerra, figura que a atravessa desde a primeira longa-metragem, Os Cafajestes (1962). Através 

da reconstituição da história material e dos mecanismos de censura em cinco filmes de Guerra 

– além de Os Cafajestes, Os Fuzis (1964), um dos títulos da Trilogia do Sertão, Chanson pour 

traverser une rivière, sketch do filme colectivo Loin du Vietnam (1966), e dois dos seus filmes 

moçambicanos, Mueda, Memória e Massacre (1979/80) e Os Comprometidos. Actas de um 

Processo de Descolonização (1982/84) –, esta comunicação aproxima-se – sem descurar, 

contudo, uma análise estético-formal – à história material da obra de Guerra como um campo 

operatório entre o visível e o invisível. As noções de “arquivo invisível” e de “arquivo translúcido” 

conduzir-nos-ão, paralelamente, a uma problematização do conceito de “arquivo anti-colonial”. 

Através de uma perspectiva interdisciplinar, procurar-se-á examinar de que maneira o arquivo 

anti-colonial, regido por uma lógica emancipatória e definido por um princípio de circulação e 

de re-significação através de espaços-tempos heterogéneos, se posiciona face à lógica do 

arquivo como “sistema geral de formação e transformação dos enunciados” (Michel Foucault) e 

do arquivo colonial em particular. 

 

Luiz Felipe Florentino  

Bio nota: Mestrando em História na Universidade de Lisboa, graduado em História pela 
Universidade Federal de Santa Catarina e membro do Laboratório de Estudos em História da 
África (LEHAf) da Universidade Federal de Santa Catarina. 

África, censura e propaganda no cinema salazarista: uma análise de 

Chaimite - A Queda do Império Vátua (1953) 

O objeto central desta pesquisa é a obra cinematográfica Chaimite - A Queda do Império Vátua 

do realizador português Jorge Brum do Canto, estreada em 1953, durante a vigência do Estado 

Novo. Tal realização buscou retratar as campanhas militares de ocupação, concretizadas pela 

administração colonial portuguesa na Província de Moçambique, ocorridas na última década do 

século XIX, cujo desfecho é a prisão do régulo Gungunhana encabeçada pelo militar Mouzinho 

de Albuquerque. Inegavelmente o filme possui em sua narrativa um apelo patriótico, todavia, 

estigmatiza-lo como sendo apenas uma interpretação ufanista do período salazarista, acerca das 

conquistas portuguesas em África sem maiores aprofundamentos, resultaria numa abordagem 

extremamente reducionista de um objeto tão significativo e de amplas possibilidades 
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interpretativas. Assim, nos propomos a analisá-lo de forma a levar em consideração os aspectos 

particulares que sua confecção adquiriu. Em suma, abordaremos o fato de que mesmo não 

constituindo-se enquanto uma iniciativa partida propriamente do governo, esta produção 

cinematográfica especificamente assumiu uma postura cara ao regime, devido ao seu inegável 

elogio voltado as práticas coloniais, o que não a impediu de ser submetida a um rigoroso 

processo de censura e ter sofrido alterações substanciais, revelando assim a potencial 

complexidade de sua natureza. 
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Painel 3  
13h30 – 15h00 

EÇA DE QUEIROZ E SARAMAGO: INTERDITOS NAS IMAGENS 

CENSURADAS E ABERTAS NOS TEXTOS LITEROFÍLMICOS 

Moderação: Samara Liz Silva Machado 
 

Samara Liz Silva Machado 

Bio nota: No ano de 2005 ingressou na Universidade Federal do Piauí (UFPI), no curso de 

Licenciatura Plena em Letras Português. Ainda no mesmo ano nessa universidade teve o contato 

com o Prof. Dr. Saulo da Cunha Serpa Brandão nas disciplinas do curso, por meio das quais soube 

da sua pesquisa e a oportunidade de ser uma bolsista. Sendo apenas no ano de 2007 que 

começou como bolsista voluntária no projeto de pesquisa Em busca do DNA do texto sob a 

orientação do mesmo professor. Ainda no mesmo ano recebeu o convite para participar de um 

projeto de revisão da obra de Machado de Assis promovido pelo Ministério de Educação e 

Cultura (MEC), o qual finalizou em 2008 com a disponibilização em um site das obras 

digitalizadas. Dessa forma, em 2008 esteve vinculada a dois projetos de pesquisa, sendo o 

segundo projeto intitulado Estilometria informática: verificação estatística de estilos de época 

(Neo-Arcadismo). As duas pesquisas foram concluídas no ano de 2009, juntamente com o 

término da sua graduação. Já no ano de 2011 submeteu ao processo de seleção do Mestrado 

nessa mesma instituição de ensino que foi aprovada, permitindo o prosseguimento da sua 

pesquisa na área de estilometria e em Literatura Portuguesa. O Mestrado teve seu término em 

2013 com a aprovação da dissertação desenvolvida e apresentada por ela durante os dois anos 

de estudos. Com o término e a aprovação na defesa do Mestrado tivemos a abertura do edital 

do processo seletivo para professsor substituto da Universidade Estadual do Piauí (UESPI). 

Diante disso, no ano de 2014 obteve sucesso nesse processo seletivo que possibilitou sua 

atuação nessa instituição de ensino superior durante quatro anos. A UESPI permitiu experiências 

como a participação em bancas de defesas de trabalhos de conclusões de cursos (TCCs), além 

de ministrar disciplinas. No ano de 2017 tivemos a abertura de outro edital, com o objetivo de 

selecionar um professor substituto para a Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) para o 

campus da cidade de Timon. Nessa instituição pública trabalhou dois anos ministrando 

disciplinas como Literatura Portuguesa e Teoria literária. Com isso, ainda na mesma instituição 

participou de bancas de processos seletivos para professores temporários, mas atualmente 

desenvolve uma pesquisa como aluna do programa de doutorado da Universidade Nacional de 

Brasília (UnB). 

O progresso em O Homem duplicado (2017), de José Saramago 
O presente trabalho objetiva um estudo comparativo sobre a obra O homem duplicado (2017) 

de José Saramago e a sua adaptação para cinema, com a finalidade de identificar a relação entre 

os tempos passado, presente e futuro com o progresso.  Ainda com base no progresso verificar 
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suas possíveis consequências na civilização.  Para isso, realizamos um levantamento teórico que 

possibilitou a realização dessa análise comparativa, bem com a verificação das marcas deixadas 

pelo progresso na sociedade, por meio dos recursos cinematográficos. Com isso, utilizamos 

teóricos  como Koselleck (2016) e Minois (2006).  

 

Paul Aguilar Sánchez 

Bio nota: Professor no Bachillerato Digital no. 68 que está ao sul do Estado de Puebla, México. 

A região se conhece como Mixteca e é considerada como uma área de alta marginação. Na 

instituição o labor principal é a docência na área de literatura, mas, pelo tipo de escola, o 

docente tem que fazer funções administrativas, esportivas e de vinculação social. Como docente 

nesta comunidade tem desenvolvido alguns projetos de participação como o “cinema na 

comunidade”, “resgate e apresentação das atividades artísticas da comunidade”, e também tem 

realizado com os estudantes dois corto-metragens: “Dama de Honor” e “Diego y Ramón”, 

mesmos que tem impulsado o projeto de resgate histórico do povo chamado “Ñu-Zaa, frente al 

pie del cerro”, deste último trabalho os estudantes já concluíram com a pesquisa bibliográfica. 

Estudou o mestrado em Letras Iberoamericanas na Universidad Iberoamericana, Puebla (2012-

2017), onde apresentou a tese “La poética del Fracaso em EU de Augusto dos Anjos”. Nesta 

universidade foi convidado para fazer parte da banca do 6° concurso de conto para ensino meio. 

Em 2017 foi publicado pela editora independente Tiempo-que-resta-ediciones, o livro de contos 

“Mutantografías”, livro apresentado a 20 de março desse ano na “Feria Nacional del Libro da 

BUAP” com o pseudônimo: Pool DunkelBlau. Atualmente continua desenvolvendo projetos 

literários, principalmente na narrativa. Doutorando do Programa em Literatura da Universidade 

de Brasília (Pós-Lit UnB) e bolsista do Programa de Estudantes de Convênio de Pós-Graduação. 

Membro do “Grupo de Pesquisa Estudos de Recepção e Intertextualidade”. Sua pesquisa se 

centra na comparação da literatura Brasileira e Mexicana, os sistemas literários e nos repertórios 

literários, principalmente. 

O sacro e o profano: imagens interditas em O crime do padre Amaro 

O presente trabalho é mais uma tentativa de abordagem às imagens sacras e profanas nas duas 

versões de “O crime do Padre Amaro”, isto é, analisá-las tanto no texto narrativo de Eça de 

Queiroz (1875), quanto no filme de Carlos Carrera (2002), para  desenvolver uma interpretação 

delas em torno ao “interdito” e a “censura”, assim como  as combinações possíveis: 1) interdito-

censurado, 2) interdito-não censurado, 3) não  interdito-censurado 4) não interdito-não 

censurado. Para tal abordagem apoiar-me-ei nas reflexões de Georges Bataille: “Mística y 

sensualidade” em El erotismo (2015); também nas figuras “metáfora” e “símbolo” como 

proposto por Marcel Martins em El lenguaje del cine (2002), e igualmente na proposta do Gerard 

Genette “A retórica  restrita” em Figuras III (1989).   

 

Regilane Barbosa Maceno  

Bio nota: Doutoranda em Literatura na Universidade de Brasília – UnB; é mestra em Letras 

UESPI; especialista em Estudos Literários pela UESPI; graduada em Letras (Português) UFPI; é 

membro pesquisadora do Grupo de Pesquisa Mayombe da UnB; é membro efetivo da 
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Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil/MA. Publicou o Relato de Experiência “Ourives 

olímpicos” (2016) com o qual foi finalista, representando o Nordeste na Olimpíada de Língua 

Portuguesa, é autora do livro infantojuvenil “Badu e a goiabinha” (2018); faz parte da coletânea 

literária “As cartas que não escrevi” (2019), “Faz de Conto” (2020), “Toda forma de ser Mulher” 

(2020), integra as coletânea de Crítica Literária “Na casa da ficção: literatura africana” (2018); 

“Entre o plano e a palavra: literatura e cinema” (2020), além de artigos científicos em periódicos 

especializados na área de Letras. 

Entre a película e a palavra: um estudo intersemiótico da obra Ensaio 

sobre a cegueira, de José Saramago 

O presente artigo propõe-se a um estudo intersemiótico do romance Ensaio sobre a  cegueira 

(1995), de José Saramago, e da obra fílmica homônima dirigida por  Fernando Meireles (2008), 

tendo em vista as possibilidades de convergência estética  entre ambas, ressaltando a presença 

constante nas obras do tema da violência em suas diferentes manifestações: pessoal, social e 

institucional; e como essas imagens foram ressignificadas na linguagem cinematográfica, 

constituindo-se pratica  discursiva que, como tal, seleciona, exclui, inclui, censura. Para tanto, 

buscamos ancoragem teórico-crítica em XAVIER (1983), BALOGH (2005), CORSEUIL 

(2009),  JOHNSON (2003), GOFFMAN (1975) entre outros estudiosos que se fizerem  necessários 

para o exercício comparativo pretendido. 
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Painel 4  
13h30 – 15h00 

LITERATURA, CENSURA E ESTADO NOVO 

Moderação: Isabel Dâmaso Santos 

 

Ricardo Leite Pinto 

Bio nota: Doutor em História Contemporânea (FLUL). Mestre em Direito Público (ULL). 

Licenciado em Direito (FDL). Investigador do Centro de Estudos Jurídicos, Económicos e 

Ambientais (C.E.J.E.A.).  Advogado (inscrição na Ordem de Advogados em 1981). Vice-Presidente 

da Fundação Minerva, Cultura, Ensino e Investigação Científica (desde 2003). Autor de mais de 

60 artigos, capítulos de livros e livros científicos nas áreas da História, do Direito e da Ciência 

Política. Entre eles:  “O Constitucionalismo Popular : “taking the Constitution away from the 

courts!”. Estudos em Homenagem ao Professor António Martins da Cruz, José Matos Correia e 

Ricardo Leite Pinto, org. Lisboa, Universidade Lusíada Editora, 2020; “Nas origens da 

Constituição de 1976: gigantismo, contradição e paz social” LEAL, Ernesto Castro (coord.)  

Guerra, Paz e Liberdade, IX Seminário de História e Cultura Política. Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa, Centro de História, 2019; “John Rawls, razão pública e 

constitucionalismo popular” in Revista Reflexões, Brasil - Ano 6, Nº 11 – Julho a Dezembro de 

2017; “Salazar contra “Superman”. Banda Desenhada e Censura durante o Estado Novo: o caso 

das publicações periódicas infanto-juvenis e o papel da Comissão Especial para Literatura Infantil 

e Juvenil e da Comissão da Literatura e Espectáculos para Menores (1950-1956)” in História. 

Revista da FLUP. Porto, IV Série, vol. 6 - 2016, 289-321;  “O Programa do Movimento das Forças 

Armadas: o singular destino da Constituição revolucionária do 25 de Abril de 1974 em Portugal 

“ in História Constitucional nº 17, 2016, pp-309-343. 

A auto-censura nas publicações periódicas infanto-juvenis durante o 
Estado Novo (anos 50) 

No contexto da estratégia de controlo e policiamento das publicações periódicas infanto-juvenis 

posta em prática em Portugal a partir de 1950 deve ser discutido o relevo e a eficácia das práticas 
auto-censórias. Não tanto porque tais práticas resultassem de uma preocupação dominante 
e ostensiva dos responsáveis editoriais ou dos criadores (desenhadores e argumentistas) mas 
porque tal corresponderia a um propósito explícito do momento censório que se acentua entre 

nós nos anos 50 e que é levado a cabo pela estrutura burocrático-censória do Estado Novo. 
Estudar-se-ão no presente texto alguns casos que podem ser identificados como auto-censura 
em “histórias em quadrinhos” como então se apelidavam as bandas desenhadas, publicadas 
nas revistas da época,  todas elas  policiadas pelas estruturas censórias. Ainda que as práticas 

auto-censórias possam considerar-se residuais, aleatórias e incoerentes o certo é que 
constituem um traço da política censória infanto-juvenil do Estado Novo que não deve ser 
ignorado. 
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Zsófia Gombár 

Bio nota: Zsófia Gombár received her MAs from Eötvös Loránd University, Budapest, and was 

awarded her PhD on ‘The Reception of British Literature under Dictatorships in Hungary and 

Portugal’ from the University of Aveiro. She is currently the principal researcher (with Susana 

Valdez) of the Research Group on “Reception and Translation Studies” at the University of Lisbon 

Centre for English Studies (ULICES). She is also the scientific coordinator (with Teresa Seruya and 

Maria Lin Moniz, CECC) of the project “Intercultural Literature in Portugal (1930-2000): A Critical 

Bibliography” (CECC/ULICES). Her main research interest is literary censorship in Estado Novo 

Portugal and state-socialist Hungary.  

Forbidden (Homo)sexual Images in Translated Literature in Estado Novo 

Portugal and State Socialist Hungary 

In spite of the fact that the ultraconservative Estado Novo administration and the Hungarian 

Communist government were publicly opposed to each other, the two regimes exhibited blatant 

similarities related to the inner workings of their respective dictatorships. One of those 

similarities is that both regimes—like, in fact, almost every dictatorial regime from Nazi Germany 

to Communist Russia—show a strong aversion to any deviant conduct that might offend the 

public decorum such as graphic descriptions of sexual acts, sympathetic depiction of 

homosexual relationships, or the use of obscene language. The present paper, therefore, aims 

to examine the two regimes’ (dis)similar attitudes towards sexuality and homosexuality by 

comparing the two countries’ literary translation production of the era as well as their different 

control mechanism with regard to published literature. The paper heavily draws on the book 

censorship files stored at the National Archives of the Torre do Tombo as well as the current 

findings of the Portuguese research project “Intercultural Literature in Portugal, 1930-2000” and 

the Hungarian project “English-Language Literature and Censorship, 1945—1989”. 

 

Isabel Dâmaso Santos  

Bio nota: doutorada em Estudos de Literatura e de Cultura pela Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa; mestre em Estudos Românicos - especialidade em Cultura Portuguesa; 

licenciada em Línguas e Literaturas Modernas – variante de Estudos Portugueses e Franceses e 

variante de Estudos Franceses e Espanhóis; investigadora do CLEPUL-Centro de Literaturas e 

Culturas Lusófonas e Europeias, da Universidade de Lisboa; membro do Projecto DIIA–Diálogos 

Ibéricos e Ibero Americanos e do Projeto Lit&Tour, do Centro de Estudos Comparatistas, da 

Universidade de Lisboa. Conta com artigos publicados, obras coletivas e participações em 

congressos nacionais e internacionais, com apresentação de trabalhos sobre a dimensão da 

figura de Santo António na literatura, na cultura, na arte e no turismo, bem como sobre as 

relações entre a literatura e o turismo. 

Imagens (censuradas, autorizadas e clandestinas) de Santo António / 

Salazar 

A figura de Santo António de Lisboa (de Pádua ou de todo o mundo) muito presente no 

imaginário cultural colectivo, revela-se esteticamente versátil, ao ponto de ser capaz de captar 
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a atenção de escritores e de artistas plásticos de diferentes domínios desde o século XIII. No 

século XX, com a ditadura salazarista, esta plasticidade assume novos contornos para escapar à 

teia da censura e revela-se muitas vezes em imagens associadas à figura do próprio ditador, por 

aproximação conseguida através do nome próprio comum (António). Podemos encontrá-las 

difundidas, por exemplo, na imprensa e no discurso dramático, especificamente no teatro de 

revista, entre outros registos. Se, por um lado, este facto pode constituir um foco de crítica 

política e social, por outro lado, pode-se considerar que terá contribuído para aumentar a 

popularidade do ditador, como estratégia para criar empatia relativamente à sua figura, 

“colando-se” a uma figura tão querida a todos, como é Santo António. 
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Terça-feira, 13 de Abril 

 

Painel 5  
10h00 – 11h30 

NARRATIVA Y CENSURA EDITORIAL EN ESPAÑA  

TRAS LA LEY DE PRENSA DE 1966 

Moderação: Cristina Somolinos Molina 

 

Cristina Somolinos Molina Y María Álvarez Villalobos 

Bio nota: Cristina Somolinos Molina es doctora por la Universidad de Alcalá con una tesis acerca 

de las representaciones del trabajo de las mujeres en la narrativa española contemporánea. Sus 

intereses giran en torno a la intersección entre los estudios feministas y la historiografía de la 

literatura española, así como al estudio de fuentes literarias en su relación con procesos sociales. 

Ha sido investigadora invitada en la Università degli Studi di Bergamo, la Université Bordeaux 

Montaigne y la Universidade Nova de Lisboa y ha participado en seminarios, congresos y 

publicaciones en relación con su ámbito de investigación. 

Bio nota: ********************************************************************* 

Censura y narrativa social de escritora: el caso de La madama (1969), de 

Concha Alós 

La Ley de Prensa e Imprenta de 1966 modificó en parte el marco legislativo que regulaba el 

procedimiento de la censura franquista, pero ello no modificó de forma sustancial su 

funcionamiento. Concha Alós fue una autora que gozó de un relativo éxito editorial de forma 

contemporánea a la publicación de sus textos, pero cuya obra ha sido insuficientemente 

abordada por la crítica e historiografía literaria posteriores. A través del estudio de caso de La 

madama, de Concha Alós, trataremos de ilustrar la manera por la que la censura actuó sobre 

esta novela, publicada en el año 1969, que aborda las circunstancias de las mujeres represaliadas 

en la posguerra española. 

 

Cristina Suárez Toledano 

Bio nota: es graduada en Estudios Hispánicos por la Universidad de Alcalá. En la actualidad, es 

investigadora contratada predoctoral de la misma Universidad y está desarrollando su tesis 

sobre las estrategias editoriales de Carlos Barral en relación con la censura franquista. Ha 

publicado diferentes trabajos sobre censura y campo editorial, y sobre la literatura española del 
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siglo XX. Además, es secretaria de redacción de la revista Represura, forma parte del comité de 

redacción de la revista Contrapunto y es miembro del Grupo de Investigación en Literatura 

Contemporánea (GILCO), de la Universidad de Alcalá. 

Carlos Barral y la narrativa hispano-americana bajo la censura española 

antes y después de 1966 

Carlos Barral fue uno de los editores más destacados del campo cultural español del siglo XX. En 

1955, desde la editorial Seix Barral, creó la colección Biblioteca Breve y dio comienzo a una 

profunda renovación basada en un catálogo moderno y vanguardista sin precedentes que 

publicaba obras tanto nacionales como extranjeras y en el que, a partir de los años sesenta, se 

insertaron muchas de las novelas del llamado boom de la literatura hispanoamericana, con 

nombres como Mario Vargas Llosa o José Donoso. Sin embargo, la censura franquista puso 

importantes obstáculos a su labor editorial. Dichas trabas desmienten el supuesto aperturismo 

de la Ley de Prensa e Imprenta promulgada en 1966. Esta comunicación planteará los diferentes 

tipos de dificultades a las que el editor y las novelas hispanoamericanas se enfrentaron antes y 

después de la promulgación de la nueva ley. 
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Painel 6  
12h00 – 13h30 

CINEMA, CENSURA E ESTADO NOVO 
Moderação: Ana Bela Morais 

 
Cláudia Madeira  

Bio nota: Professora Auxiliar da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa, onde é investigadora integrada no ICNOVA e 

colaboradora do IHA, sendo co-responsável nos dois centros pelo cluster 
“Performance arte & performatividades nas artes”. Colabora ainda no CET da 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa no Grupo de Investigação Teatro e 
Imagem. Realizou o pós-doutoramento intitulado “Arte Social. Arte Performativa?” 

(2009-2012) e doutoramento em Sociologia sobre “Hibridismo nas Artes 
Performativas em Portugal” (2007) no Instituto de Ciências Sociais da Universidade 
de Lisboa. Professora e Autora de temáticas ligadas à performance, teatro e dança, 
e ainda à performatividade e hibridismo artístico na sua relação com o social. 

https://orcid.org/0000-0003-2346-6885. 

Ernesto de Melo e Castro: o experimentalismo visual e 
performático contra a censura do Estado Novo em Portugal 

Ernesto de Melo e Castro (1932), possui um percurso artístico de grande singularidade e 
experimentalismo. Desde os anos sessenta o autor tem sido conhecido sobretudo como 
“Homem de palavras”, tendo escrito diversos géneros de prosa e poesia, bem como livros, 
ensaios, críticas e ainda mail art, trocando correspondência com artistas de todo o mundo. 
Menos conhecida é a sua condição de “Homem de Teatro”. Escreveu peças de teatro, que pelas 
vicissitudes da censura presentes no contexto português nos anos cinquenta, durante o Estado 
Novo, e dos seus efeitos de auto-censura no artista, só foram publicadas em 2006 pela SPA sob 
o título Teatro de Um Homem (L)Ido – Metaficção Crítica e Teatral. A censura ao seu trabalho 
de foro teatral levou a que E. Melo e Castro desviasse o seu percurso para campos artísticos 
menos expostos à vigilância da censura, como a poesia visual e experimental, com a sua deriva 
para a performance/happening, distanciando-se assim, desse campo ao ponto da publicação 
acima citada em 2006 surgir sob a forma de um pseudónimo. 
Durante os anos 50 a 70 desenvolveu diversos poemas visuais, happenings e performances onde 
esteve presente uma forte crítica ao silenciamento da liberdade de expressão, alguns dos quais, 
vieram a ter formato vídeo ou mesmo de vídeo-performance como “Música Negativa” (1965), 
num registo em filme de Ana Hatherly, de 1977. 
Nesta comunicação procuraremos problematizar as diferentes relações e tensões entre géneros 
artísticos na obra de Ernesto de Melo e Castro, que se tornou nesse período mais visual e mais 
perfomática, como uma estratégia contra a censura. 
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Eurydice Da Silva 

Bio nota: é doutora em Letras, Literatura e Civilizações Românicas da Universidade Paris 

Nanterre, França (2019). A sua tese, Filmer sous la contrainte: le cinéma portugais pendant l’État 

Nouveau de Salazar (1933-1974), sobre cinema português e censura durante o Estado Novo, será 

publicada em francês pela editora Peter Lang em 2021. No recente livro New Approaches to 

Contemporary Adaptation (2020) publicado pela Wayne State University Press, contribuiu com 

um capítulo sobre adaptações no cinema português. É diplomada em produção e escrita de 

argumento da Universidade de California, UCLA School of Film and Theater. Depois de ter tido 

várias experiências práticas em produção cinematográfica e em rodagens em França, nos Estados 

Unidos e em Portugal, trabalha desde 2013 em França como argumentista para a televisão e para 

cinema. 

A intervenção da censura no processo de adaptação: o caso do 
argumento censurado de Amor de Perdição (1942) de António 
Lopes Ribeiro 

Existem várias adaptações cinematográficas do romance de Camilo Castelo Branco 

publicado em 1862, desde o filme de Georges Pallu em 1921, ao filme de 2008 
realizado por Mário Barroso. Esta apresentação foca a única adaptação produzida 
durante o Estado Novo, propondo analisar o argumento censurado do filme pelo que 
revela sobre o contexto político e as condições de criação durante essa época. 

Comparando extratos do romance com o argumento e a montagem final do filme, 
veremos que temáticas foram consideradas problemáticas, quais foram os cortes 
induzidos pelo processo da censura e os que resultam da autocensura. O estudo do 

argumento do filme permite uma perceção rara do condicionamento criativo, 
revelando os subterfúgios e as técnicas cinematográficas usadas pelo realizador, de 
forma consciencializada ou não, para contornar o interdito. 

 

Katrin Pieper 

Bio nota: estudou Tradução na Universidade de Leipzig e especializou-se em 
Tradução Audiovisual. Após a sua graduação, trabalhou na legendagem de óperas, 

documentários e filmes, antes de continuar a sua carreira como gestora de projetos 
de tradução para programas da MTV e outros canais de televisão. Desde 2011, vive 
em Portugal, onde tem trabalhado em legendagem e é tradutora freelancer e 
professora de alemão, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. 

Atualmente, concentra-se na escrita da sua tese de doutoramento sobre censura na 
legendagem durante o Estado Novo em Portugal, na mesma faculdade. 

Dois filmes, dois extremos. Como determinar o “grau censório” 
de filmes estrangeiros censurados durante o Estado Novo? 

Duas comédias de amor que passaram pelos processos de censura e foram exibidos 
durante o Estado Novo em Portugal: Frühstück im Doppelbett (Axel von Ambesser 
Alemanha Ocidental, 1963) e Every Girl Should be Married (Don Hartman, USA, 

1948). Um filme sofreu vários cortes, o outro nenhum. Um foi apresentado várias 
vezes à Censura, o outro uma vez só. Um foi intensamente discutido pelos censores, 
o outro passou sem hesitação. A breve analise dos documentos da Censura de dois 
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filmes revela o óbvio: um filme foi mais censurado do que o outro. Mas são só estes 

os fatores que permitem avaliar se um filme foi muito ou pouco censurado? O que 
aconteceu no nível linguístico da legendagem? Foi alterado o sentido do filme 
através da tradução? O público português recebeu a mesma mensagem como o 
público do filme original? Esta apresentação vai em busca de uma sistematização dos 

fatores que determinem o “grau censório” de um filme estrangeiro censurado 
durante o Estado Novo. 
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Painel 7  
14h00 – 16h30 

DESEOS PROHIBIDOS EN TRES FIGURACIONES FEMENINAS EN EL 
CINE ESPAÑOL DURANTE EL FRANQUISMO 

Moderação: Xavier Pérez 

 

Núria Bou y Xavier Pérez 

Bio nota: Núria Bou es profesora titular del Departamento de Comunicación en la 

Universidad Pompeu Fabra y dirige el Master Oficial de Estudios en Cine y Audiovisual 
Contemporáneos en la misma universidad. Es autora de La mirada en el temps. Mite i 
passió en el cinema de Hollywood, Plano/Contraplano. De la mirada clásica al universo de 
Michelangelo Antonioni y Diosas y tumbas. Mitos femeninos en el cine de Hollywood. Ha 

escrito con Xavier Pérez, El tiempo del héroe. Épica y masculinidad en el cine de Hollywood 
y recientemente han coordinado para la Editorial Cátedra la monografía El cuerpo erótico 
de la actriz bajo los fascismos: España, Italia y Alemania (1939-45), resultado de un 

proyecto de investigación I+D que dirigen financiado por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación español. Actualmente son los investigadores principales de un nuevo proyecto 
I+D: “Representaciones del deseo femenino en el cine español durante el franquismo: 
evolución gestual de la actriz ante la coacción censora”. 

Bio nota: Xavier Pérez es profesor de Historia del Cine y coordinador del grupo CINEMA 
(Center for Aestetic Research on Audioviual Media) en el Departamento de Comunicación 
de la Universitat Pompeu Fabra. Es autor de El suspens cinematogràfic (Pòrtic, 1999), y co-
autor, con Núria Bou, de El tiempo del héroe. (Paidós, 2000), y, con Jordi Balló, de La 

semilla inmortal (Anagrama, 1997), Yo ya he estado aquí (Anagrama, 2005) y El mundo, un 
escenario (Anagrama, 2015). Ha participado en libros colectivos como La caja lista 
(Laertes, 2007), Escenas de cine. Guión y análisis (Arkadin, 1917) o Los motivos visuales en 
las series de televisión (Tirant lo Blanch, 2018), así como en diferentes revistas (L’Atalante 

o Historia y comunicación social entre otras). Coordinador, con Núria Bou, del libro El 
cuerpo erótico de la actriz bajo los fascismos: España, Italia y Alemania (1939-45) (Cátedra, 
2018). Actualmente, es Investigador Principal 2 del proyecto I+D del Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España «Representaciones del 

deseo femenino en el cine español durante el franquismo: evolución gestual de la actriz 
ante la coacción censora». 

El deseo prohibido en la mujer-hogar 

En la cinematografía española de los años cincuenta fueron frecuentes las apariciones de 
figuras femeninas asociadas a la idea del hogar como espacio de enclaustramiento, 

seguridad y orden familiar. Sin embargo, la exacerbación melodramática de  los deseos de 
dichos personajes hace emerger puntualmente la representación de un espacio  de 
ensueño alternativo  – y una implícita protesta respecto al rol pasivo que se atribuía a esas 
mujeres desde la  lógica oficial  del  régimen. 
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Gonzalo de Lucas  

Bio nota: Profesor en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, donde imparte 
Montaje, Ensayo y Pensamiento Visual, y desarrolla un proyecto docente de dirección de 

películas en el espacio universitario. Director del postgrado en Montaje Audiovisual en la 
BSM-UPF. Desde 2002 forma parte del equipo de programación de Xcèntric, el cine del 
Centro de Cultura Contemporáneo de Barcelona. Ha escrito los libros Vida secreta de las 
sombras y El blanco de los orígenes, y ha editado  Xcèntric Cinema. Conversations on the 

creative process and the filmic vision, y, con Núria Aidelman, Jean-Luc Godard. Pensar 
entre imágenes. También ha escrito artículos en más de cuarenta libros colectivos y en 
publicaciones como Cahiers du Cinéma-España, L’Atalante o Sight and Sound, y es 
colaborador del suplemento Cultura/s de La Vanguardia. Es miembro del grupo de 

investigación Cinema (UPF). 

El deseo carnal de la mujer mística  

El cine franquista recurrió a menudo  a  la  representación de mujeres con vocación mística 
y devoción religiosa. Sin embargo, en algunos casos, la representación de 
dicho  misticismo  respondía  una dramaturgia que  planteaba , en las heroínas,  vías de 

sublimación de un deseo  carnal. La ponencia explora algunos ejemplos de este 
solapamiento  entre espiritualidad y erotismo extático. 

 

Sergi Sánchez y Mario Barranco 

Bio nota: Sergi Sánchez es Doctor en Teoría del Cine por la Universidad Pompeu Fabra 
(2011). Codirector del departamento de Estudios Fílmicos junto a María Adell en ESCAC, 
donde imparte las asignaturas de Cine Moderno y Tendencias del Cine Contemporáneo. 

Profesor del Grado de Comunicación Audiovisual y del Máster de Cine y Audiovisual 
Contemporáneo de la UPF. Crítico cinematográfico de “Fotogramas” y “La Razón”. Ha 
colaborado, entre otras publicaciones, en “Avui”, “El Cultural de El Mundo”, “Caimán 
Cuadernos de Cine”, “Time Out Barcelona” y “El Periódico de Catalunya”, en el que sigue 

ejerciendo la crítica literaria. Fue guionista y coordinador del programa “Días de cine” 
(TVE) y de varios documentales para Canal Plus, así como Director de Programación del 
canal TCM (Turner Classic Movies). Autor de “Hacia una imagen no-tiempo. Deleuze y el 
cine contemporáneo”, “David Lean. La geografía de la emoción”, “Akira Kurosawa. El ruido 

y la furia”, “Tom DiCillo. El mago de Oz”, “Michael Winterbottom. El orden del caos”, “Las 
variaciones Hartley”, “Las 100 películas clave de la ciencia-ficción”. Ha colaborado en 
libros colectivos, entre otros, sobre cine fantástico australiano, cine musical, Jacques 
Demy, Alain Resnais, Dario Argento, Rainer Werner Fassbinder, el cine independiente 

americano, Richard Brooks, Georges Franju y Nagisa Oshima, además de co-editar, junto 
a Pablo G. Polite, “El sonido de la velocidad” y co-escribir, junto a Jordi Costa, “Terry 
Gilliam. El soñador rebelde”. 

Bio nota: *************************************************************** 

El regreso de las muertas vivientes  

Durante   los años sesenta, y hasta la transición, proliferó en España el sub-género del cine 
de terror (a menudo en co-producciones con otros países  europeos). Este 
cine acostumbraba a contar con dos versiones, dados los condicionantes de la censura 
española para el mercado interior. Pero incluso en dichas versiones cortadas o auto-
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censuradas, la representación de figuras femeninas monstruosas (muchas de ellas  en 

clave zombi y  vampírica) sirvió para abrir un espacio de exploración de los deseos 
prohibidos (lesbianismo, sexualidad orgiástica, agresividad hacia el  patriarcado), que, 
visto desde  una perspectiva  contemporánea, supone una inteligente reivindicación del 
poder de lo femenino fuera de los códigos represores del franquismo. 
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Painel 8  
14h00 – 16h30 

OLHARES IBÉRICOS: CENSURA LITERATURA E CINEMA 

Moderação: Isabel Araújo Branco 

 

Ricardo Marques  

Bio nota: Doutorado em Estudos Portugueses pela NOVA-FCSH, onde desenvolve investigação 

pós-doutoral no IELT sobre revistas literárias do Modernismo. Neste âmbito, coordenou 

recentemente o volume de ensaios Tradição e Vanguarda: Revistas Literárias do 

Modernismo (1910-1926), editada pela Biblioteca Nacional de Portugal (2020). Poeta e tradutor, 

foi responsável pelas antologias poéticas de Tennessee Williams, Amy Lowell, D.H. Lawrence, 

Vicente Huidobro, Patti Smith, Billy Collins, entre outros. O seu último livro de poemas 

é Lucidez (não (edições), 2019).   

 

Uma imagem interdita em Arte, revista do primeiro Modernismo 
Português 

Arte (1917-18) foi uma revista literária e artística do primeiro modernismo português, 
hoje muito desconhecida, uma das primeiras com uma crítica consistente de 
cinema. Surgida num contexto político particularmente atribulado em Portugal, os seus 
sete números - uma longevidade pouco vulgar para uma revista desta qualidade - 
anunciam já o que será uma revista tipicamente dos anos 20, com atenção à consistência 
gráfica e publicidade. É, portanto, nosso intuito com esta comunicação não só mostrar as 
particularidades estéticas desta revista, mas sobretudo, partindo de uma crítica de cinema 
em específico, demonstrar como incorre num jogo sui generis de auto-censura e 
transgressão no tratamento do objecto cinematográfico. 

 

Isabel Araújo Branco  

Bio nota: Isabel Araújo Branco é Professora Auxiliar na Universidade NOVA de Lisboa na 
área dos Estudos Hispânicos (Literaturas e Tradução). É Investigadora Integrada no CHAM-
Centro de Humanidades (NOVA FCSH-UAc), em que coordena o grupo «Cultura, história e 
pensamento ibéricos e ibero-americanos». Investiga as origens do realismo mágico ibérico 
e as relações entre as literaturas e culturas hispânicas e portuguesa (em especial nos 
séculos XX e XXI), entre outros temas. Recebeu o Prémio Científico Internacional Mário 
Quartin Graça, pela sua tese de douramento «A recepção das literaturas hispano-
americanas na literatura portuguesa contemporânea: edição, tradução e criação 
literária», em 2015. Integra a Acção COST CA16204 «Distant Reading for European Literary 
History» (2017-2021), financiada pelo Programa Horizonte 2020 da União Europeia. 
Participação no projecto do portal «Editores y Editoriales Iberoamericanos (siglos XIX-XXI)-
EDI-RED» da Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Foi responsável pela curadoria para 
a área da Poesia no âmbito de Lisboa 2017, Capital Ibérica e Ibero-Americana da Cultura. 
É doutorada em Estudos Literários Comparados pela Universidade NOVA de Lisboa. É 
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mestre em Literatura Comparada (NOVA FCSH) e em Estudos Contemporâneos da 
América Latina (Universidad Complutense de Madrid) e licenciada em Ciências da 
Comunicação e em Estudos Portugueses (NOVA FCSH). É membro do Núcleo de Estudos 
Ibéricos e Ibero-Americanos (NOVA FCSH) e colaboradora do Centro de Estudos 
Comparatistas (Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa). Integra o Grupo de 
Investigación en Literatura Contemporánea (GILCO, Universidad de Alcalá). Colabora 
regularmente com a Casa da América Latina (Lisboa). Entre outras publicações, conta-se 
Tradução e edição de obras hispano-americanas em Portugal (Berlin, Peter Lang, 2020). 

 

Las Sinsombrero: a actividade durante a república, o ostracismo 
durante o fascismo e a recuperação no século XXI 

A famosíssima «Generación del 27» espanhola inclui nomes como Federico García Lorca, 
Rafael Alberti, Luis Cernuda e Vicente Aleixandre, mas também o de um  conjunto de 
mulheres com menos projecção mediática durante a República mas  igualmente 
importante e que foi ostracizado durante os anos do fascismo e de censura, devido às suas 
posições políticas progressistas: Ángeles Santos, Concha de  Albornoz, Concha Méndez, 
Delhy Tejero, Ernestina de Champourcín, Josefina de la  Torre, Luisa Carnés, Marga Gil 
Roësset, Margarita Manso, María Teresa de León, María  Zambrano, Maruja Mallo, 
Rosario de Velasco e Rosa Chacel, entre outras escritoras,  pintoras, escultoras, 
ilustradoras e pensadoras. No século XXI, editoras, investigadores académicos e meios de 
comunicação social retomam estas mulheres, passando a ser conhecidas como «Las 
Sinsobrero». Esta comunicação pretende compreender a recuperação actual das obras 
das autoras, com o seu devido destaque e o estabelecimento de uma relação com a 
sociedade dos dias de hoje, procurando não apenas compensar as décadas de censura a 
que foram sujeitas, mas igualmente tentando colocá-las no centro do cânone literário e 
artístico espanhol contemporâneo.  

 

Ana Lúcia Mandelli de Marsillac  

Bio nota: Prof. Dra. Departamento de Psicologia e do PPG Psicologia UFSC/Brasil. 

Coordenadora do Laboratório de Psicanálise, Processos Criativos e Interações Políticas 
(LAPCIP/UFSC). Membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre (APPOA). Pós-
doutora Universidade Nova de Lisboa/Portugal https://lapcip.paginas.ufsc.br/ 
http://lattes.cnpq.br/1033385402409022 

Grup de Treball: exposição da censura e ato analítico 

Esta comunicação tem como foco a operação artística do coletivo catalão: Grup de Treball, 
que atuou entre os anos 1973 a 1975, período final da ditadura franquista na Espanha. A 
obra em destaque intitula-se: "Champ d'attraction. Document. Travail d'information sur 
la presse illégale des pays catalans", realizado para a 9a Bienal de Paris (1975). Este é um 
dos mais emblemáticos trabalhos do grupo, que consistiu em um levantamento dos 
jornais censurados. Tratavam-se de 115 periódicos, dos quais alguns foram expostos, 
juntamente com 11 plafons com reproduções fotográficas e textuais ampliadas. Também 
foi criado um diagrama com os principais significantes desses jornais. Como não assinaram 
a obra, por medo da censura, o catálogo da Bienal de Paris ficou com 2 páginas em branco, 
demarcando uma obra aberta, um grito de liberdade, denuncia ante a opressão. 

https://lapcip.paginas.ufsc.br/
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Esta análise é realizada por meio da teoria freudo-lacaniana e permitirá articular e 
aprofundar os conceitos de recalcamento, considerado como a censura que se inscreve 
no psiquismo. Também possibilitará refletir sobre o ato criativo, que em uma aproximação 
ao ato analítico, visa abrir sentidos e dar visibilidade aos conteúdos silenciados.  

 

Nuno Medeiros  

Bio nota: é professor de sociologia na Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa 
do Instituto Politécnico de Lisboa, onde é docente desde 1999. É licenciado em Sociologia, 
mestre em Sociologia Histórica e doutor em Sociologia, pela Faculdade de Ciências Sociais 
e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É investigador integrado no IHC – NOVA FCSH, 

Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa. Uma das suas áreas de especialização é a sociologia histórica 
do livro, da edição, da livraria, da leitura e da cultura e comunicação impressas, bem como 

do património e das práticas culturais, tópicos sobre os quais tem ampla produção 
publicada, incluindo vários livros. 

Ordem repressiva do livro no Estado Novo ou a censura como 
mosaico: proposta tipológica na análise da Comissão de Literatura e 
Espectáculos para Menores 

Durante a ditadura, o poder político nunca deixou de querer condicionar a circulação 
cultural, reduto no qual se foi, aliás, progressivamente acantonando. O exemplo que esta 
proposta de comunicação explora é o da censura ao livro a partir de casos específicos 
relacionados essencialmente com a actuação da Comissão de Literatura e Espectáculos 
para Menores, criada em 1952. Se, ao contrário da imprensa, o livro não enfrenta em 
termos globais a compressão de uma censura prévia, a edição de livros destinada a 
crianças e jovens menores de idade passa a inscrever-se numa lógica de escrutínio 
preliminar, sujeitando os editores à submissão antecipada de um manuscrito ou de um 
livro impresso que tencionassem imprimir ou reimprimir. A comunicação proposta 
pretende esboçar uma tipologia através da qual se possa outorgar sentido interpretativo 
às diligências presentes nas vias e procedimentos censórios, compreendendo-as como 
mosaico. 
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Painel 9  
16h30 – 18h30 

CENSURA E TRANSGRESSÃO APÓS A DEMOCRACIA 
Moderação: Bruno Marques 

 

Alejandro Alvarado Jódar (Universidad de Málaga) 

Bio nota: Cineasta, profesor e investigador. Es doctor con mención europea en 
Comunicación Audiovisual por la Universidad de Málaga (2016) y Máster en Teoría y 

Práctica de Documental Creativo por la Universidad Autónoma de Barcelona (2000). 
Desde 2010 es profesor del departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad la 
Universidad de Málaga. En la actualidad coordina el Máster Universitario en Creación 
Audiovisual y Artes Escénicas en esa misma universidad. Su ámbito de investigación está 

centrado en el cine documental, los derechos humanos y la censura. Su más reciente 
publicación es el libro “La poscensura en el cine documental de la transición española” 
(2018) editado por Peter Lang. Como profesional ha compaginado la televisión cultural 
con el cine documental. Ha sido director de los programas divulgativos “Tesis y Tesis en la 

internacional” (2001-11) de Canal Sur Andalucía. Su largometraje documental “Pepe el 
andaluz” (2012) es su obra de mayor repercusión. 

Acallando las voces críticas de la Transición: mecanismos de poscensura 

en el documental Después de... (1981) 

La derogación del decreto que regulaba la censura cinematográfica franquista a finales de 1977 

fue uno de los hitos de la transición democrática en España. Con ello, llegaba la conquista de la 

libertad de expresión y creación y la proliferación de un cine sin ataduras ideológicas. Sin 

embargo, el cambio no sería inmediato. En los años posteriores, algunas películas vieron 

obstaculizada su distribución y exhibición. Uno de estos casos fue el del documental Después 

de... (1981) de Cecilia y José Juan Bartolomé. Dividido en dos partes, No se os puede dejar solos 

y Atado y bien atado, retrata el desencanto social y político de la ciudadanía ante la dispar 

consolidación de una democracia que no parecía cubrir las expectativas más rupturistas y 

transformadoras. Esta película fue objeto de diversos mecanismos de poscensura por parte de 

la administración, en connivencia con la productora y distribuidora del film, que retrasaron y 

dificultaron el estreno del documental y su acceso al público de manera irreparable. Episodios 

como el de Después de... revelan que la nueva democracia no estaba preparada para dejar 

circular discursos incómodos con el poder. 

 

Carla Baptista e Jacinto Godinho (NOVA FCSH/ICNOVA) 

Bio nota: *************************************************************** 

Bio nota: *************************************************************** 
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Que farei eu com esta Espada, de João César Monteiro, e a RTP no tempo 

do PREC – uma história de censura e transgressão 

Esta comunicação analisa o filme documental do realizador João César Monteiro “Que Farei eu 

com esta Espada”, no contexto da televisão revolucionária do PREC. Estreado como objeto 

televisivo em 1975, encomendado pela direção do recém criado Departamento de Programas 

Político-Sociais (DPPS), com a intenção de retratar o espírito da cultura popular revolucionária 

de que a RTP se fez instrumento, criador e propagador no âmbito das suas várias administrações 

comandadas por militares do MFA, o filme acabou por surpreender até os responsáveis pelo 

DPPS. Embora tenha sido já objeto de análise fílmica, são muito poucos conhecidos os contornos 

e as vicissitudes da sua passagem pela televisão, que sofreu vários cortes e amputações. 

Algumas das cenas mais transgressoras – como a cena de sexo entre a prostituta e o padre – 

não foram autorizadas na altura e foram cortadas. É este o foco da nossa comunicação, que 

procura enquadrar este objeto cinematográfico extraordinário no contexto de nascimento de 

uma cultura revolucionária que, embora profundamente disruptiva em relação ao legado da 

cultura popular forjada pela ditadura, era também e ainda marcada por traços de 

conservadorismo, constrangimentos e submissões que marcaram as opções de programação da 

RTP durante os anos do PREC. 

 

Bruno Marques  

Bio nota: Investigador contratado no Instituto de História da Arte da FCSH/NOVA desde 
2019, onde coordena o cluster Photography and Film Studies, através do qual tem 

organizado inúmeros ciclos de cinema e debates sobre género, intimidade e identidade. 
Professor Auxiliar Convidado na FSCH/NOVA (desde 2016), no ISCE (2010-2015) e na 
ESAD.CR (2014). É autor dos livros Cartas fora do Baralho: os retratos imaginados de Costa 
Pinheiro (Caleidoscópio/São Roque, 2020) e Mulheres do Século XVIII. Os Retratos (Ela por 

Ela, 2006). Coordenou os livros Sobre Julião Sarmento e Arte & Erotismo. Entre 2017 e 
2018 coordenou a linha de investigação “Retóricas do Corpo” no âmbito do Projecto FCT 
“Fotografia Impressa. Imagem e Propaganda em Portugal (1934-1974)” [PTDC/CPC-
HAT/4533/2014].  Entre outros projectos editoriais, é co-editor do número especial SEX 

AND CENSORSHIP IN ART da Revista de História da Arte. Autor de vários capítulos de livros 
e artigos científicos em revistas académicas nacionais (Revista de História de Arte, Aniki, 
Cultura, Convocarte) e internacionais (Photographies, Philosophy of Photography, RIHA 

Journal, Quintana, MODOS e Estudos Ibero-Americanos). A sua investigação explora 
tópicos como os do voyeurismo, vida privada e intimidade; pornografia e erotismo; 
liberdade de expressão e censura; identidade e retrato. 

Metáforas literais em Hero, Captain and Stranger de João Pedro Vale: 

tabu, homofobia e censura em torno de uma adaptação cinematográfica 

de Moby Dick 

Juntamente com Nuno Alexandre Ferreira — o seu companheiro na vida e na arte — João Pedro 

Vale tem assinado trabalhos polémicos que dividem opiniões no panorama artístico português. 

O auto-exibicionismo despudorado, a iconografia sado-masoquista e as representações de 
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práticas sexuais interditas previamente marginalizadas, estão entre os tópicos que esta dupla 

tem explorado, sempre com um forte sentido de humor e irrisão. Em 2009, João Pedro Vale 

adaptou a obra “Moby Dick”, de Herman Melville, no primeiro filme porno gay português 

apresentado em contexto artístico. A seu respeito, o artista referiu que: "Senti as pessoas 

incomodadas, não sei se por ser pornografia ou por acharem que a arte e a pornografia deviam 

estar separadas." A partir de uma perspectiva queer, “Hero, Captain and Stranger” (2009) narra 

as aventuras a bordo de um navio baleeiro por um grupo de personagens numa versão 

pornográfica que segue as categorias sexualizadas definidas por Robert K. Martin no seu livro 

"Hero, Captain, and Stranger: Male Friendship, Social Critique, and Literary Form in the Sea 

Novels of Herman Melville". Depois de uma exibição no Cine Paraíso, um cinema porno de 

Lisboa, e no Museu Colecção Berardo, mais tarde, uma companhia de seguros cancelou uma 

exposição desta dupla por alegadamente abordar uma temática homossexual. A partir da 

celeuma que este episódio gerou no meio artístico e na impressa escrita, a presente 

comunicação questiona as fronteiras convencionais que separam a arte (e o erotismo) da 

“pornografia”, a fim de discutir, dentro do paradigma actual das sociedades democráticas, os 

limites do permissível e da liberdade de expressão em contexto artístico. 
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Quarta-feira, 14 de Abril 

Painel 10  
10h00 – 11h30 

IMAGENS E PARTILHAS SUBVERSIVAS  

SOB A DITADURA DE SALAZAR E CAETANO 

Moderação: Daniel Melo 

 
Daniel Melo (CHAM – FCSH, Universidade Nova de Lisboa) 

Bio nota: Investigador integrado doutorado e coordenador do grupo de investigação 
«Leitura e formas da escrita» do CHAM, FCSH, Universidade NOVA de Lisboa. Doutor em 
História Moderna e Contemporânea pelo ISCTE-IUL. Coordena a secção portuguesa do 

Portal Editores y Editoriales Iberoamericanos (siglos XIX-XXI) - EDI-RED e dirige um 
projecto de investigação sobre políticas, direitos e legados culturais atinentes ao livro e à 
leitura no espaço ibero-americano. Entre a sua produção recente destaca “A censura 
salazarista e as colónias: um exemplo de abrangência” (Revista de História da Sociedade 

e da Cultura, vol. 16, 2016) e “«Se cambian los tiempos, se cambia la voluntad»: edición, 
lectura y cambio cultural en el Portugal de los largos años sesenta” (Cercles. Revista 
d’Història Cultural, vol. 21, 2018). Para mais vd. http://unl-pt.academia.edu/DanielMelo. 

Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência 
e a Tecnologia, I.P., no âmbito da Norma Transitória - DL 57/2016/CP1453/CT0062. 

Cultura clandestina, exílio e imagens subversivas sob a ditadura 

salazarista 

Este texto pretende indagar sobre os cruzamentos entre cultura de resistência e apropriações 

subversivas na fase final da ditadura de Salazar e Caetano, focando o recurso à imagem em 

particular, seja na forma de filmes seja na fotografia, no cartaz e noutros suportes gráficos, a 

partir da análise de exemplos representativos. Na clandestinidade, ressaltaram temas como a 

resistência antifascista, o anticolonialismo e o anti-imperialismo, que por isso serão abordados 

com maior detalhe. Preconiza-se que a cultura clandestina teve um forte vínculo com grupos 

organizados de exilados políticos, em particular os de portugueses, de emigrantes politizados e 

de independentistas luso-africanos, o que se procurará demonstrar, recorrendo-se a uma 
análise de fontes primárias e secundárias. 

 

José Manuel Lopes Cordeiro (CICS – Universidade do Minho) 

Bio nota: natural do Porto, é licenciado e doutorado em História Contemporânea pela 
Universidade do Minho, sendo Professor Auxiliar do Departamento de História do 
Instituto de Ciências Sociais. É director científico do Museu da Indústria Têxtil da Bacia do 

Ave, situado em Famalicão, membro do Board e Representante Nacional do "TICCIH - The 
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International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage", organismo 

consultor da UNESCO/ICOMOS para o património industrial, e presidente da APPI – 
Associação Portuguesa para o Património Industrial. É também director da revista 
Arqueologia Industrial. Foi o Comissário da Exposição “1820. Revolução Liberal do Porto”, 
integrada nas Comemorações do Bicentenário da Revolução de 1820, organizadas pela C. 

M. do Porto. Tem inúmeros artigos e livros publicados nas áreas do património e 
arqueologia industrial, assim como da história económica e política contemporânea. 

Imagens e representações dos cartazes da Oposição ao regime do Estado 

Novo (1969-1974) 

Esta comunicação procura analisar as representações dos cartazes políticos editados durante os 

últimos anos do Estado Novo (1968-1974). Este período, durante o qual se registou um 

incremento e diversificação da oposição política ao regime, foi acompanhado pelo surgimento 

de novas formas de expressão artística na propaganda política então utilizada, tanto no interior 

do país, ainda que na maior parte das vezes clandestinamente, como nos países de acolhimento 

dos exilados políticos portugueses. Como instrumento de difusão de mensagens de carácter 

político o cartaz traduz as representações dos imaginários que neste âmbito os seus autores 

abarcavam, assim como das forças políticas a que pertenciam, pelo que a sua análise nos 

proporciona uma aproximação do imaginário político deste período. 

 

Pedro Piedade Marques  

Bio nota: nasceu em Luanda em 1971. Licenciado em História da Arte pela Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto. Designer gráfico. Tradutor. Editor no projecto Livros de 

Areia (2005-2011) e Montag (2011-presente). Tem textos publicados no Público e no 
Jornal de Letras e Artes e nas revistas Parq, Os Meus Livros, Bang!, LER e no (infelizmente 
defunto) projecto online Clubalice. Contribuiu com um texto para o livro &etc: uma 
editora no subterrâneo (Letra Livre, 2013) e para o volume da “Colecção D” dedicado a 

João Câmara Leme (INCM), e foi o autor dos textos do volume dedicado a João Abel Manta 
na colecção “Designers Portugueses” (Público, 2016). Autor de "Editor contra: Fernando 
Ribeiro de Mello e a Afrodite" (Montag, 2015) e "Portugal em Sade, Sade em Portugal, 
seguido de o affaire Sade de Lisboa" (com Aníbal Fernandes, Montag, 2017). Deu por si 

nomeado a dois prémios internacionais pela capa do romance Osama de Lavie Tidhar 
(2011) e pela sua capa para Criaturas da Noite de Lázaro Covadlo seleccionada para a 
exposição internacional (e respectivo catálogo) Gateways (Porto, 2008). Comissariou as 
exposições "Insólita ofensiva de corrupção" (Biblioteca Nacional em Lisboa, Março a Maio 

de 2017) e "Editor de Vanguardas" (Biblioteca Municipal do Porto, Outubro de 2018 a 
Janeiro de 2019) dedicadas à Afrodite de Fernando Ribeiro de Mello e "Manta 90/40" 
dedicada à obra de João Abel Manta (Galeria Valbom em Lisboa, Setembro a Novembro 
de 2018, com Isabel Manta), e co-organizou (com Daniel Melo) a montagem da exposição 

dedicada aos 50 anos da Ulmeiro na Fábrica Braço de Prata em Lisboa (Maio a Julho de 
2019). 

A censura a João Abel Manta e o caso do cartoon «Festival» 

Esta apresentação centra-se no caso do processo movido ao artista gráfico João Abel Manta 

(JAM) e ao director do Diário de Lisboa, Ruella Ramos, em 1973, pela publicação no jornal, em 

1972, de um cartoon do artista intitulado «Festival», caricaturando a importância dada ao 
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Festival RTP da Canção, e em que a bandeira nacional foi originalmente trabalhada para se fundir 

no desenho (e nas intenções de crítica), visando contextualizá-lo numa fase do consulado de 

Marcello Caetano de maior repressão judicial à dissensão intelectual e artística (perseguição e 

encerramento das cooperativas culturais, processo das «Três Marias», etc.), em que estes casos 

de «crime de abuso de liberdade de imprensa» eram desviados dos Plenários para os tribunais 

comuns, procurando esconder a sua face de processos políticos ou de crime de opinião. 

O caso do cartoon «Festival» será analisado também no contexto da carreira de JAM como 

cartunista do Diário de Lisboa, vendo-se naquele o culminar desta, após um crescendo do 

confronto com a censura marcelista desde 1969, uma colaboração em que,  graças, por um lado, 

à própria evolução tecnológica da impressão do jornal (com a passagem para o offset em 1971), 

e, por outro, à crescente importância do artista como inovador interventor gráfico, é dada aos 

seus desenhos uma escala cada vez maior, até chegar ao formato de poster central, uma 

tipologia que JAM exploraria durante a década de 1970 com grande impacto. 
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Painel 11 
12h00 – 13h30 

IMAGENS CENSURADAS DURANTE E APÓS O SALAZARISMO 
Moderação: Daniel Melo 

 

Álvaro Seiça  

Bio nota: é um escritor e investigador português. Seiça é Marie Skłodowska-Curie Fellow na 

Universidade de Bergen, na Universidade da Califórnia, Los Angeles e na Universidade de 

Coimbra, com o projecto “The Art of Deleting". O projecto investiga a poética e política da rasura 

e é financiado pela UE. Seiça é doutorado em cultura digital pela UiB, com a tese “setInterval(): 

Time-Based Readings of Kinetic Poetry” (2017). Publicou os livros de poesia Supressão (2019), 

upoesia (2019), Previsão para 365 poemas (2018), Ensinando o espaço (2017), Ö (2014) e 

Permafrost (2012), e a monografia Transdução (2017). Vive em Bergen, na Noruega. 

Poesia cinética: o caso da censura a Roda Lume de E. M. de Melo e Castro 

Em 1969, a RTP difundiu o poema cinético Roda Lume de E. M. de Melo e Castro no programa 

cultural «Convergência». Meio século depois, a obra continua a desafiar os seus observadores. 

A diferença, hoje, é que a podemos observar num clima de liberdade. Mas em 1969 a censura 

não a poupou. Esta comunicação conta essa história. 

 

Érica Faleiro Rodrigues  

Bio nota: É licenciada em Realização para Cinema pela University of the Arts, London, Mestre 

na área das Ciências da Comunicação por Goldsmiths University of London e doutoranda em 

Cinema Português por Birkbeck College, com o projecto de tese Women in Portuguese Cinema 

Before and After the Revolution: Representation and Reality. É investigadora associada do 

Instituto de História Contemporânea da Universidade NOVA de Lisboa. O impacto social do seu 

trabalho como realizadora granjeou-lhe uma Skillset Millennium Fellowship do governo 

britânico pela realização de documentários sobre o papel da arte na vida de refugiados. 

Lecionou, como Associate Tutor, na University of London, foi professora convidada da 

Universidade de Lisboa e da Universidade Nova de Lisboa e é actualmente professora convidada 

da Universidade Lusófona. É co-editora do futuro número temático da Revista de História da 

Arte do IHA da FCSH sobre Censura e Arte. Recentemente, em 2020, obteve apoio do Instituto 

do Cinema e do Audiovisual para a realização de uma longa metragem de documentário sobre 

as mulheres no cinema português. É diretora-fundadora do UTOPIA - UK Portuguese Film 

Festival (em 2020, na sua 11ª edição), projecto financiado pelo Instituto Camões e, em Portugal, 

do Underscore - Festival de Música, Som, Imagem em Movimento e Arquivo. 

Da censura institucional à censura social, os primeiros anos da democracia 

- Género, sexualidade e religião: As Horas de Maria de António Macedo 
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Com o advento da revolução de 25 de Abril de 1974, décadas de censura finalmente terminaram 

em Portugal, dando azo à concepção de filmes arrojados, que pretendiam ultrapassar fronteiras 

anteriormente cimentadas no que era permitido visionar no ecrã no que diz respeito à 

sexualidade e à liberdade de expressão. Rodado em 1976 e estreado em 1977, As Horas de 

Maria, de António de Macedo, reflecte na rodagem e na distribuição o ar dos seus tempos, 

assumindo o PREC, mas sendo distribuído num momento em que, para muitos, a revolução se 

esvazia do seu poder e da sua dinâmica, e em que valores apelidados de contra-revolucionários 

se começam a sobrepor, levando à ocorrência de actos violentos durante a sua exibição, por 

parte de audiências que pediam que fosse censurado. António de Macedo é logo, à partida, um 

cineasta de particular interesse, devido à heterogeneidade da sua obra e à consequente falta de 

consenso na sua apreciação por parte quer da crítica quer do público - talvez por ter sido um 

autor que sempre procurou inovar. Esta comunicação baseia-se na intertextualidade entre 

vários materiais: os filmes As Horas de Maria, de António de Macedo, e Nos Interstícios da 

Realidade ou o Cinema de António de Macedo, de João Monteiro (2016), entrevistas dadas pelo 

realizador à data da exibição e também décadas mais tarde, e outras realizadas pela autora a 

quem de perto privou com o realizador. A pretensão é, assim, não só a de que se compreenda 

melhor o impacto de As Horas de Maria, mas também a de dissecar de uma forma mais profunda 

o contexto sócio-politico à volta da sua criação e a polémica em torno da sua exibição. 

 

João Monteiro 

Bio nota: Nascido em Lisboa a 17/05/1977. Licenciado em História de Arte pela Faculdade 
de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Responsável pelo 
departamento de DVD/Vídeo da Clap Filmes entre 2003 e 2008. Fundador do Cineclube 

de Terror de Lisboa e do MOTELX – Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa, 
onde ocupa a função de Director e programador. Realizador do documentário “Nos 
Interstícios da Realidade ou O Cinema de António de Macedo”, vencedor do SOPHIA para 
Melhor Documentário em 2018. Este filme foi igualmente filme de encerramento do DOC 

Lisboa 2017 e teve estreia comercial em sala assim como exibição na RTP2. Escreve 
habitualmente sobre cinema para a revista BANG! Da editora Saída de Emergência. 

Mesa Censória 2.0 - o estranho caso de António de Macedo 

António de Macedo (1931-2017) fez parte da 1.ª geração do chamado Cinema Novo – as 

produções Cunha Telles – juntamente com Paulo Rocha e Fernando Lopes, foi um dos 

fundadores do Centro Português do Cinema e um dos cineastas mais prolíficos da sua geração. 

No entanto, a sua carreira foi alvo de várias tentativas de censura, fruto do seu carácter 

iconoclasta e “anarco-místico”, nas palavras do próprio. Terá sido porventura o único cineasta a 

ser alvo de censura no pré e pós 25 de Abril e a sua história enuncia a maneira como a sociedade 

portuguesa teve dificuldades em se livrar do passado censório. 
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Sessão Plenária 2 

Ana Cabrera (UNL) 

Doutorada em História Institucional e Política Contemporânea e mestre em Ciências da 
Comunicação é investigadora no Instituto de História Contemporânea da Universidade 
Nova de Lisboa e os seus estudos centram-se na relação entre a política e a 
comunicação. 

PhD in Institutional History and Contemporary Politics and Master in Communication 
Sciences, she is a researcher at the Institute of Contemporary History at Universidade 
Nova de Lisboa and her studies focus on the relationship between politics and 
communication. 
 

 

A condição das democracias e das liberdades na actualidade 

Segundo o relatório de 2019 da Freedom House, pelo 13 º ano consecutivo verifica-se 

um recuo da democracia no mundo. Esta situação não se deve só a um aumento do 

número de Estados autoritários, mas também à crise das democracias e a tudo o que 

elas têm vindo a representar no mundo após a queda do muro de Berlim. Mas também 

a liberdade de imprensa que está profundamente ligada à qualidade da democracia se 

vê afectada devido, entre outras situações, à crise que o jornalismo tem vindo a sofrer. 

O objetivo desta comunicação é debater a crise da democracia a partir da 

problematização dos efeitos das crises económicas, do papel dos populismos, das redes 

sociais e da crise do jornalismo, suportada na reflexão de diversos teóricos, entre eles, 

Ernesto Laclau, Beasley-Murray, Mazzoleni, Moffitt. 

 
The condition of democracies and freedoms today 

According to the Freedom House 2019 report, for the 13th consecutive year there has 
been a decline in democracy in the world. This situation is not only due to an increase in 
the number of authoritarian states, but also to the crisis of democracies and to all that 
they have been representing in the world after the fall of the Berlin wall. But the 
freedom of the press, which is deeply linked to the quality of democracy, is also affected 
due, among other situations, to the crisis that journalism has been suffering. 
The purpose of this communication is to debate the crisis of democracy based on the 
problematization of the effects of economic crises, the role of populism, social networks 
and the crisis of journalism, supported by the reflection of several theorists, among 
them Ernesto Laclau, Beasley-Murray, Mazzoleni, Moffitt. 

 

 


