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Semana passada, fui chamado para participar de um debate na TV Câmara sobre a 
campanha "Quem financia a baixaria é contra a cidadania", coordenada pelo Deputado 
Orlando Fantazzini, uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Fui 
preparado para ouvir aquelas baboseiras próprias desses oportunistas que empunham 
bandeiras de gosto popular e só servem para aproveitar as ondas que a indignação 
social cria, com razão ou sem.  
 
Chegando na Câmara, completamente vazia, tomada por turistas, depois de horas 
vagando por corredores imensos, encontrei a TV Câmara e fui apresentado para o Lallo 
Leal Filho, da USP, um especialista em televisão, acadêmico do maior respeito, que 
seria o coordenador do debate. Também conheci a outra participante - Raquel Moreno 
- psicóloga e pesquisadora, presidente do Conselho da Sociedade Brasileira de 
Pesquisadores de Mercado. Ficamos na sala do diretor da TV Câmara, a estrela da 
tarde, nosso Deputado Fantazzini. Enquanto isso, fomos trocando idéias sobre o papel 
da televisão no mundo moderno e a suposta falta de qualidade da TV brasileira.  
 
Descobri, encantado, que ambos eram pessoas extremamente inteligentes e abertas, 
capazes de aceitar o debate e de discutir com elegância. Durante a conversa, meus 
olhos bateram em um livro na mesa do anfitrião com a história do DIP, a truculenta 
estrutura de censura e chantagem montada pela Ditadura Vargas, uma mistura do 
Ministério da Propaganda da Alemanha de Hitler, da KGB, da Comissão McCarthy que, 
além de tudo, ainda usava os métodos dos Tom Tom Macoute, a polícia de Papa Doc.  
 
Estava entretido lendo o livro, quando chegou o Deputado, que para minha alegria me 
pareceu um homem sério e ponderado, cujas intenções - até onde pude perceber - são 
as melhores. Fomos ao estúdio e o debate aconteceu, num clima cordial e civilizado - 
coisa rara - sem jogos para a platéia e discursos vazios. Meu tema era muito simples, 
e eu acredito que falo em nome de muitos outros publicitários.  
 
Sou inteiramente a favor da pressão social para que a televisão no Brasil tenha um 
conteúdo mais cultural. Bato palmas de pé e grito hosanas para qualquer iniciativa que 
vise criar mecanismos de incentivo a uma produção de qualidade maior. Mas acho que 
devemos parar por aí. Parar no movimento, na crítica e na livre manifestação de 
desagrado. Acho até que pressionar os patrocinadores para não incentivar a baixaria é 
uma boa idéia. Mas daí a criarmos comissões, departamentos, conselhos, com poder 
para cercear a produção intelectual já é censura, por mais disfarçada que seja. E 
censura sempre começa com a maior das boas intenções, em nome do senso comum 
da manutenção de nossa identidade cultural, de nossos valores culturais, da nossa 
família.  
 
E termina num cabide de empregos, na perseguição ao livre pensamento, na treva. E 
não existe um único exemplo que não tenha sido assim. Se todo poder acaba 
corrompendo, a censura é um poder que se corrompe na saída, pois é a terceirização 
do livre arbítrio, da liberdade de informação, do raciocínio. O Deputado e meus colegas 
de debate concordaram (pelo menos em princípio) com minhas idéias. O genial é que, 
num intervalo, eu encontrei no tal livrinho da sala do diretor da TV, o documento que 
dava origem ao DIP. E li para as câmaras (da TV). Foi o grande argumento, creio eu. 
 
Princípios do DIP pareciam bons  



Pois não há como discordar em princípio das intenções do ditador que criou o DIP. 
Parece ser de uma pureza d"alma comovente. Mas é importante lembrar que - tal 
como a Liga da Decência em Hollywood, o Índex da Igreja Católica, o Comissariado 
Cultural da Rússia, o Ministério da Cultura na Alemanha - o DIP deu no que deu.  
 
No obscurantismo mais atroz, na chantagem mais desavergonhada, na burla como 
mecanismo de Estado. Não se pode fazer concessões na liberdade de expressão, por 
pior que possa parecer esta liberdade. João Kleber, Ratinho e Cidade Alerta são 
infinitamente melhores do que uma comissão de censores, sejam eles funcionários 
públicos de carreira, acadêmicos, doutores de Bizâncio, juízes ou professores. (...)  
 
O DIP, um dos pilares de sustentação do Estado Novo e da propaganda por ele 
veiculada, principalmente sobre a figura de Getulio Vargas, servia para manter o povo 
confiante nas intenções do presidente, desenhando um Estado paternalista, defensor 
das causas populares. Era onipresente e temido por todos. Seus agentes estavam 
infiltrados em todos os segmentos da sociedade, defendendo - nem sempre sutilmente 
- uma nova ideologia, adequada aos interesses getulistas. Seus princípios, baseados 
nas idéias de Francisco Campos, ideólogo e amigo de Getulio, eram amplamente 
divulgados por meio de filmes informativos de projeção obrigatória nos cinemas (os 
"jornais nacionais"), nos noticiários (principalmente a Hora do Brasil, programa 
radiofônico), nos cartazes e até mesmo nas cartilhas para as crianças.  
 
As manifestações artísticas que pudessem, ainda que de maneira sutil, contrariar o 
regime, eram duramente censuradas. Além do DIP, órgão central que comandava o 
processo da censura, diversos estados tinham também seus Departamentos Estaduais 
de Imprensa e Propaganda (Deips), onde todos os jornalistas deviam ter registro. O 
mais célebre foi o de São Paulo, que punia com severidade qualquer "desvio 
ideológico" antigetulista. Essa estrutura altamente centralizada permitia ao governo 
exercer o controle da informação, assegurando-lhe o domínio da vida cultural do país. 
Ainda bem que o Deputado parece ser um homem de bem. Vou me alinhar ao seu lado 
na busca de uma televisão mais brasileira, mais educativa, mais útil. Mas berrarei o 
quanto puder cada vez que pressentir (e não é o caso) alguma tentativa de 
cerceamento da liberdade de expressão. 
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