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de brilhaDeus

ase

Prova, Olha Toca Cheira.

Manuel Bandeira. Estrela da Vida Inteira.

Marcilio Ficino. Sopra lo amore o ver Convito di Platone,

Florença, 1544.

Escuta
cada sentido é um dom divino

na alma ou na matéria mundana, devem

e a

irá contemplar a face de JDeus que 

claramente diante de nossos olhos na máquina do 

mundo. E dessa contemplação ela se eleva à visão 

do rosto de Deus que resplandece no interior da 

alma. E, assim, como o rosto do pai é agradável a 

seus filhos, também é necessário que o rosto de 

Deus Pai seja muito agradável às almas. O 

esplendor e a graça dessa face, quer se encontre 

no Anjo,

ser chamados de Beleza universal, e o apetite que 

dirige a ela deve ser chamada de Amor 

universal.
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INTRODUÇÃO

Este estudo tem por finalidade analisar a censura da produção cinematográfica

pela Igreja Católica no período de 1926 a 1964.

Nossa preocupação é tentar entender a censura não em termos jurídicos - que,

sem dúvida, é a maneira pela qual ela se legitima ou se institucionaliza -, mas tendo

ótica conseguiremos propor um percurso para entender o que é a censura católica à

imagem artística tal como vem se mostrando desde a Idade Média até as Encíclicas

papais sobre o cinema, para, no termo desse percurso, identificarmos as estratégias

valer de teorias antropológicas, sociológicas e históricas. Acreditamos que sob essa

como ponto de referência uma abordagem interdisciplinar da censura que consiga se



IX

utilizadas e as exigências postas pela Igreja para refrear e controlar a indústria

cinematográfica.

No entanto, neste trabalho não faremos a história dos receptores, ou seja, dos

fiéis católicos, nem a da indústria cinematográfica, mas apresentarei como o universo

simbólico católico das imagens entrou em choque com

indústria cinematográfica. O material que se tomará paradigma para esta demonstração

são as Fichas Cinematográficas elaboradas por órgãos católicos.

Notamos que as fichas cinematográficas são realizadas com uma atitude censora

que se propõe a analisar os filmes submetendo-os a exigências do âmbito da moral, que

vinculam a conceitualização estética a ordenamentos morais. O que se percebe é que a

noção de belo ainda se assenta em postulados formulados pela Igreja na Idade Média,

sobretudo nas teorias de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Seguindo essa

hipótese de trabalho, elaboramos uma pequena reconstrução da história social da

instituição católica, valendo-nos para tanto do suporte teórico proposto por autores que

trabalham com a história das mentalidades, sobretudo Jacques Le Goff, Georges Duby,

Jeffrey Richards, Francis Yates, Umberto Eco, J.E. Salisbury, Jacques Dalarun, Michel

Foucault, Émile Male, Cario Guinsburg, Pierre Francastel, Pierre Chaunu, Jean

Delumeau entre outros1.

divino. É óbvio que nestes mais de mil e quinhentos anos de atuação a censura católica

modelo medieval, ou seja, submetendo a manifestação artística ao olhar que busca o

Acreditamos que o modelo de censura ao cinema proposto pela Igreja segue o

a imagem veiculada pela
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sofreu mudanças. Diferentes são as linguagens artísticas e as leituras que são propostas,

retratos das dinâmicas sociais e dos momentos históricos de seu surgimento e vigência.

O que nosso trabalho busca apontar é a permanência de um conceito de imagem

católica, sendo que as mudanças se dão nas estratégias políticas e semânticas. O que

transcendental de arte pela qual o belo se concretiza, se solidifica e consegue escapar

das bases da impressão subjetiva para se tomar um atributo objetivo da verdade e do

valor moral (cf. Eco 1972, p. 105).

O surgimento do cinema marca uma importante fase da sociedade urbana, como

afirmou Benjamin (1975): depois do cinema nada voltará a ser como era. O filme

do homem podem traduzir uma experiência espiritual visualizada sem a mediação da

palavra, onde o indizível toma-se dizíveL O filme reflete imagens que representam

diferentes valores culturais, tomando o cinema um Panteão das mais diversas

representações culturais.

Entretenimento que possuía o objetivo, desde

divertimento barato e destinado ao mais variado público, o cinema utiliza-se de

imagens e temáticas presentes no imaginário popular, construindo com elas histórias

que pudessem ser identificadas pelos receptores. Diante desta nova invenção, a Igreja

profano.

começa seu combate contra essa nova linguagem das manifestações do imaginário

a sua invenção, de ser um

compõe cenários que transportam as mentes para um mundo onde o corpo e a “alma”

ICf. Le Goff 1993; 1993b; Duby 1995; 1990; Richards 1993; Yates 1966; Salisbury 1995;
Delarun 1990; Foucault 1990; Mâle 1948; Guinsburg 1991; 1989b; 1988; 1987;

permanece é a associação do “belo” com o “bom” e o “verdadeiro”, graças a uma visão
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Cinematográficas, as participações nos júris dos Festivais de cinema, os prémios e as

revistas religiosas especializadas em cinema. Os principais referenciais históricos

institucionais da busca pelo controle do conteúdo

cinematográficas pela Igreja Católica oficial se circunscrevem à Encíclica Vigilante

Cura (1936), que oficializou pela primeira vez a atitude de intervenção da Igreja em

relação ao cinema e ao Concílio Vaticano II (1963-65), momento em que a Igreja

oficializou uma mudança de postura, e frente aos meios de comunicação de massa,

deixou de ter uma postura totalmente repressora tentando cooptar personagens que

pudessem utilizar as imagens com uma finalidade claramente missionária.

Parece-nos relevante a teoria da análise do discurso para podermos compreender

o percurso histórico dos argumentos que a Igreja Católica utiliza para censurar os

filmes, um percurso que se inicia lançando mão de estratégias e exigências dos tempos

da hegemonia medieval, passando pela perda de controle sobre a produção de imagens,

Ante o surgimento do cinema, a estratégia da Igreja é produzir a censura

escriturai das imagens, por meio das “fichas cinematográficas”. Por isso, trabalharemos

analisaremos a imagem somente pela óptica de um objeto icônico3. Ela é um cenário

e que deságua na impotência perante o cinema nos anos 60.

com a definição de imagem ligada à escola da semiótica textual2 ou pragmática, e não

e mesmo da forma das imagens

Francastel 1993;Chaunu 1975; Dulemeau 1992; 1990.
2 Utilizaremos no decorrer da tese, entre outros, os seguintes autores: Dominique

Maingueneau, Eni Pulcinelli Orlandi, Diana Luz Pessoa de Barros, Michel Pêcheux, José 
Fiorin, Lourenzo Vilches.

3 Para Eco, segundo Vilches, um
aparência sensível semelhante

O material trabalhado é sobretudo documental: as Encíclicas, as Fichas

objeto icônico apresenta-se em nosso mundo com uma 
ao objeto real. É a partir deste momento que nasce a
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diversidade cultural. As imagens constroem e são construídas pelas dinâmicas culturais

e passam a representar as diversas identidades.

A compreensão da textualidade, ou seja,

(significado) pelo plano da expressão é fundamental. Sabemos que o sentido do texto

não é redutível à soma dos sentidos das palavras que o compõem, nem ao conjunto dos

enunciados encadeados pelos vocábulos, mas que decorre de uma articulação dos

elementos que o formam e que existe uma sintaxe e uma semântica do discurso. É por

meio da textualidade que se realiza não somente a função pragmática da comunicação,

mas também o reconhecimento pela sociedade.

iO texto é considerado tanto como objeto de significação, ou seja, como um

tecido organizado e estruturado, quanto um objeto de comunicação, ou melhor, objeto

i

relação de tipo semiótico, produto da interação entre o signo, um significado e um objeto. 
Assim, o significado de uma imagem aparece baseado em uma expressão icônica, mas o 
signo icônico não mantém nenhuma vinculação natural com o objeto mantendo, isto sim, 
uma correlação de tipo convencional, portanto, arbitrária. A semelhança não se dá pela 
causa das propriedades físicas do objeto, mas mediante a ativação de uma estrutura 
perceptiva no sujeito observador, portanto, ela deve ser estudada como uma 
correspondência não entre um objeto real e uma imagem, mas entre o conteúdo cultural 
do objeto e a imagem. Esse conteúdo é o resultado de uma convenção cultural.

Para Eco, representar iconicamente um objeto é transcrever segundo convenções gráficas, 
propriedades culturais de ordem óptica e perceptiva, de ordem ontológica (qualidades 
essenciais que se atribuem aos objetos) e de ordem convencional, ou, dito de modo 
resumido, é transcrever o modo costumeiro de representar os objetos.

Assim sendo, uma imagem remete a um objeto, ou a um dado cultural. O problema deve 
reduzir-se à relação entre os signos e os objetos, ou, ao contrário, entre os signos e as 
regras de conteúdos culturais que filtram a conexão com os objetos (cf. Vilches 1988).

4 Para maiores detalhes, cf. Diana Luz Pessoa de Barros, José Luiz Fiorin, Eni Orlandi e M. 
Pêcheux.

necessário para podermos entender como os vários conteúdos dos signos representam a

de uma cultura, cujo sentido depende, em suma, do contexto sociohistórico.4

a manifestação do conteúdo
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Trata-se de um todo discursivo coerente por meio do qual se efetivam as

estratégias de comunicação. Daí seu caráter de processo comunicativo, capaz de aceitar

- como constituinte de igual valor - tanto os signos linguísticos como os não

linguísticos.

A coerência textual na imagem é

expressão com respeito a um conteúdo, de uma sequência de imagens em relação ao

princípio de identificação semântica

(que se vê), mas tem também uma função de distribuição coordenada da informação

visual no nível da expressão.

O importante é compreender que uma imagem está atravessada por uma

complexidade isotópica, ou seja, por variáveis de natureza diferente e em permanente

contexto por um leitor. Quer dizer, a

interpretação do leitor que se volta sobre a imagem não é somente um fenômeno

exclusivamente perceptivo, também supõe uma competência linguística: o ato de

interpretação visual é mediado pela atualização, da parte do leitor, de uma competência

verbal. Portanto, pode-se afirmar que a imagem é, mais do que um objeto icônico, uma

proposição; e o contraponto entre

figurativo são formas de predicar qualidades visuais.

Daí podermos afirmar que a coerência do discurso que trata de imagens exige,

por um lado, que nos lancemos para além da dimensão perceptiva, rumo à dimensão

cognitiva, dimensão essa, por outro lado, acessível mediante o predomínio do código da

seu significado. A coerência não é somente um

uma propriedade semântica-perceptiva do

o valor plástico ou abstrato e o valor icônico ou

interação. As isotopias são lidas em um

texto e permite a interpretação (a atualização por parte do destinatário) de uma
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semelhança perceptiva pelo qual se dá um contrato enunciativo em que participem

ambos os pólos da comunicação.

Portanto, todo o texto visual está constituído por um sistema de expressão e por

um sistema de conteúdo, e ambos são inseparáveis. Ou seja: só existe função semiótica

em recíproca relação, e mantêm uma relação intertextual com outros textos de função

semiótica.

É por isso que o conceito de imagem será central para podermos traçar as

representações que a Igreja Católica constrói e reconstrói, no decorrer da história, por

meio da polifonia das diversas culturas, a identidade de seu imaginário. É na dialética

da produção desse imaginário que os símbolos vão sendo articulados, um processo no

qual alguns vão sendo excluídos, tomando-se profanos. Dentro desta dinâmica de

exclusão simbólica é que se define a censura.

Segundo Orlandi, a censura é a interdição da inscrição do sujeito em formações

discursivas determinadas, isto é, proíbem-se certos sentidos porque se impede o sujeito

de ocupar certos lugares, certas posições: se o dizível define-se pelo conjunto de

formações discursivas em suas relações, a censura intervém a cada vez que se impede o

sujeito de circular em certas regiões determinadas pelas suas diferentes posições. Desse

modo, impede-se que o sujeito, na relação com o dizível, se identifique com certas

regiões do dizer pelas quais ele se representa como (socialmente) responsável, como

autor (cf. Orlando 1992, p. 107).

A censura é um fato heterogéneo, pois ela pode resultar de processos mais ou

menos conscientes e que se reportam a diferentes ordens: política, moral, estética etc.

de um texto visual quando, a um só tempo, os “funtivos” expressão e conteúdo entram
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Isto dependerá da ordem de discurso em que se inscrevem as regiões de sentidos

proibidas.

Para o que nos interessa, o discurso da religião católica será analisado no campo

em que ele se auto-institui, o discurso religioso. O que caracteriza este tipo de discurso

é a tentativa da palavra tender para uma monossemia, ou seja, na medida em que o

significado dos fatos é sempre referido à atuação (discurso) de Deus, que fala através de

seus profetas, a própria condição de existência da palavra profética é que ela seja

sempre uma possibilidade virtual de predição

submissão por aquele que é falado por Deus. O discurso divino se caracteriza pelo

tempo eterno (já/sempre lá), um tempo que se realiza no sujeito pela sua total adesão. A

reflexão acontece como um espelho, a repetição. Ele não reflete sobre, nem sequer pode

tomar distância (cf. Orlandi 1987b, p. 15).

A partir desses pressupostos, o que

religioso, o que traça a história do cristianismo é a atuação do sujeito na interpretação

das Escrituras, embora este seja até certo ponto “submisso”. É mediante as mais

determinado momento histórico que foi sendo traçada a dinâmica da história do

cristianismo. Portanto o “sujeito” da dialogia serão os teólogos, que, portadores das

mais variadas formações e influências, construirão e representarão as posturas oficiais

da Igreja Católica.

se constata é que, dentro do discurso

e interpretação dos fatos./Portanto a

dialogia, no caso do profetismo bíblico, dá-se entre o profeta e a história. Não a 

construída, mas a que vai construir-se; Segundo o autor, o sujeito religioso nas religiões 

ocidentais é marcado pela submissão, isto é, ele se constitui em uma relação de

variadas reinterpretações construídas pelas representações socioculturais de um
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No que se refere à intervenção da Igreja no debate sobre a imagem

cinematográfica e o estatuto da obra de arte fílmica, os símbolos apresentados

representarão uma estratégia semântica que nos parece vinculada ao conceito básico

conceito de arte vinculado à moral. É dentro da dinâmica entre o sincrônico e o

diacrônico que vemos o imaginário católico se circunscrever em relação ao cinema.

Pelo fato da Igreja Católica ser uma instituição transnacional, portanto,

transcultural, ela se valerá das mais variadas formas discursivas de censura para

combater e moldar a imagem que considera “profana”. Ora, o cinema caracteriza-se por

ser uma indústria criadora de mitos profanos e efémeros, o star systems. Nesse sentido,

ele se torna uma grande ameaça para a Igreja Católica, que busca manter o monopólio

da circulação de imagens reguladas pelo sagrado mediante uma postura moral-estética

produto final, o filme, em um ritual, no qual a arquitetura das salas de projeção, o

apagar das luzes, a tela, a projeção da imagem sobre a tela, a cenografia, roteiro e trilha

sonora compõem um cenário revestido de um significado “sagrado”: o indivíduo é

transportado para uma outra realidade, desliga-se do mundo concreto e passa ji

significado para a vida de seus espectadores5.

- ---------------- ---------------------------- —--------------- c

cinema toma-se sagrado, e, com o seu ritual e os seus mitos, povoa e constitui um novo

vivenciar o filme mediado pelo ato da enunciação cinematográfica. Neste momento o

que constitui a identidade católica da relação com a arte e a imagem, qual seja, um

5 Uma das novidades é a imagem hagiográfíca “higienizada” que Hollywood constrói, como 
as imagens de santas(os) em filmes como A canção de Bernadete, O milagre de Fátima, 
Joana D ’Arc etc.

do “bom olhar”. Mas sabemos que o cinema transforma a mera exposição de seu



xvn

Nesse sentido, o poder da imagem cinematográfica transcende o poder de

desde a Idade Média, seja a arquitetura, a pintura, a escultura ou os vitrais. Os rituais

ritual profano, onde as imagens cinematográficas criam mitos que são digeridos e

reproduzidos freneticamente, num ritmo acompanhado pela mudança de valores.

sentido sagrado à imagem cinematográfica e à obra de arte fílmica, e veremos como o

fato cinematográfico sai do âmbito da prática medieval católica de submeter o belo ao

sagrado e se torna domínio da sociedade, que, por meio do cinema, espelha a sua mais

profana realidade.

Em suma, buscaremos acompanhar a derrota do projeto católico de impor um

católicos vivenciados nas penumbras das catedrais foram sendo substituídos por um

qualquer outro tipo de linguagem artística com a qual se envolveu a Igreja Católica
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I

A IMAGEM CATÓLICA

A história da censura à imagem remonta à implantação do cristianismo. Como

afirmou Santo Agostinho, a imagem assegura toda a ordem simbólica, “na qual cremos

processos a partir dos mesmo temas: memória, vista e amor, ou vontade”. Para ele, a

imagem sustenta a busca transcendental, mesmo e mais ainda se ela for a imagem de

caminha na imagem” (Metz 1980).

Segundo muitos autores, com

ligam tanto ao neoplatonismo quanto ao aristotelismo6. Essas diferentes escolas

Tu que, seguindo o modelo da Idéia santa que está em ti, 
Dás luz a tudo o que os olhos contemplam,

E que, na vivacidade de teu conceito, te representas 
A beleza do mundo, tu que és mais belo ainda.

Boécio

determinam diferentes pontos de vista em

século X, esta passa a sofrer até o século XIV a interferência de várias escolas que a

infalivelmente, pois a própria crença é imagem: ambas se constituem pelos mesmos

um objeto identificável, “pois ainda que o homem se inquiete em vão, contudo ele

a instauração definitiva da Igreja Católica no

relação à teologia e, consequentemente, em

6 Cf. Eco 1989; Duby 1993;1988; 1982; Le Goff 1994; 1993; 1990; 1993b; Foucault 1990- 
Mâle 1948; Guinsburg 1991; 1989b; 1988; 1987.

relação à estética católica. Vários teólogos são citados como marcos de uma nova
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reflexão teológica. Para Santo Agostinho e seus seguidores, o belo era considerado

transcendental. Para Santo Tomás, a estética se focalizará na psicologia e gnosiologia

que gera a visão estética do organismo.

Constatamos, portanto, dois tipos de objetivismo metafísico, segundo os quais:

(1) a beleza é propriedade das coisas e reluz objetivamente sem que o homem a possa

determinar e impedir; (2) um outro tipo de objetivismo no qual o belo, mesmo sendo

uma propriedade transcendental do ser, revela-se em uma relação em que o homem.

focaliza o objeto sub ratione pulchri. Este segundo tipo de objetivismo é o de Santo

Tomás, para quem toda a pergunta formulada deve receber uma resposta conclusiva.

concepção matemática do belo, a metafísica estética da luz, uma certa psicologia da

visão e uma noção de forma como esplendor e causa de gozo.

Nessa visão simbólica, a natureza, até em seus aspectos mais temíveis, toma-se

dos passos a serem dados para nos orientarmos ordenadamente no mundo a fim de

coisa não é o que aparenta, é signo de algo diverso que precisa ser decifrado através das

palavras da Escritura. A esperança pode, portanto, retomar ao mundo, porque o mundo

Nesta época qualquer coisa seria absurda, se seu significado se limitasse a sua 
função imediata e à sua forma fenomênica, pois todas as coisas se difundem 
largamente no além, (Jbid., p. 71)

Pode-se afirmar que a Idade Média não reduz tanto o estético ao ético, e sim 
fundamenta o valor moral em bases estéticas, portanto, o número, a ordem, a 
proporção são princípios tanto ontológicos quanto éticos e estéticos. (Eco 1982, p. 
42).

o alfabeto com o qual o criador nos fala da ordem do mundo, dos bens sobrenaturais,

A tradição estética da Idade Média desenvolve uma série de temas como a

desordem, em sua transitoriedade, em sua aparência fundamentalmente hostil; mas a

adquirirmos os prémios celestes. As coisas podem inspirar desconfiança em sua
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é o discurso que Deus dirige ao homem. Neste sentido, a teoria didascália insere-se no

política cultural que exploram os processos mentais típicos da época.

Segundo Eco, a

Atribuir valor alegórico à arte significa considerá-la do mesmo modo que a

natureza, como vivo repertório de figuras. Na época em que a natureza foi uma grande

representação alegórica do sobrenatural, a arte também foi vista como tal.

Este período da Idade Média foi marcado pela elaboração de um universo

da única fonte legítima, o Velho representado pelo Novo Testamento.

Portanto, o símbolo medieval compõe o discurso para o acesso ao divino.

Neste contexto, o conceito de Belo foi percebido num sentido de comunhão com

o divino ou com a pura e simples alegria de viver. Não houve uma religião da beleza

Dans l 'Ecriture, en effet, telle que les Pères l 'interprètent, le monde matériel est 
une perpétuelle figure du monde moral. Chacune des paroles de Dieu contient le 
visible et l 'invisible. Les fleurs dont le parfum fait défaillir l 'amante du Cantique 
des Cantiques, les pierres précieuses qui ornent le rational du grand prête, les 
animaux du désert qui passent devant Job sont à la fois des realités et des 
symboles .... Interpréter la Bible, c 'est comprendre 1’harmonie que Dieu a établie 
entre l’ãme et l’univers. Avoir la clef des Ecritures, c’est avoir la clef des deux 
mondes. (Mâle 1948, p. 82).

simbólico onde a alegoria era sinónimo de simbolismo. Qualquer símbolo significava
I

uma manifestação divina, e para ser decifrado necessitava do conhecimento que partia

cerne da sensibilidade simbólica como expressão de um sistema pedagógico e de uma

Idade Média levará a sugestão agostiniana ao extremo: se a enciclopédia diz quais 
são os significados das coisas que a Escritura põe em cena, e se estas coisas são 
elementos de mobilamento do mundo de que a Escritura fala (zn factis), então a 
leitura figurai poderá ser exercitada não só no mundo mostrado pela Bíblia, mas 
diretamente no mundo como ele é. Ler o mundo como reunião de símbolos é a 
melhor maneira de aplicar o ditado dionisiano e poder elaborar e atribuir nomes 
divinos (e, com eles, moralidade, revelações, regras de vida, modelos de 
conhecimento), (jbid., p. 90)
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separada da religião da vida. O belo era um valor. Deveria coincidir com o bom, com o

verdadeiro e com todos os atributos do ser e da divindade.

No que diz respeito à arte, esta tinha um papel duplo: se por um lado servia para

alegrar a casa de Deus e se aproximar do divino, por outro, como afirmara Suger,

fundador de Cluny, influenciado pelo Sínodo de Arras (1025), a arte serviria para

aqueles simples que não pudessem entender baseados na escritura, portanto, a imagem

deveria servir como um dos elementos da formação católica.

Neste sentido, o objetivo da pintura, reconheceu Honório de Autun, é tríplice:

“ela serve, antes de tudo, para embelezar a casa de Deus, para revogar a vida dos santos

(Eco 1989, p. 29).

Para Mâle existe uma concordância entre os diversos autores sobre o conceito de

arte e de belo na Idade Média:

Bem como demonstrou Mâle, para entender as alegorias da catedral é necessário

levar em conta os repertórios enciclopédicos da época. A história do mundo, mediada

le monde est un symbole. L 'univers est une pensée que Dieu portait en Lui, au 
connescement, comme l’artiste porte dans son âme l’idée de son oeuvre. Dieu 
crée, mais il a crée par son verbe ou par son Fils. C’est le fils qui a réalisé la 
penseé du Père, qui l’a fait passer de la puissance à 1'acte. Le fils est le vrai 
créateur — Penétrés de cette doctrine, les artistes du Moyen Age ont toujours 
représenté les créateurs sous les traits de Jesus-Christ... . Le Monde peut donc se 
définit: une idée de Dieu réalisée par le verbe. L’ignorant regarde, voit des 
figures, des lettres mystérieuses, et n 'en comprend pas la signification. Mais le 
savant s 'élève des choses visibles aux choses: en lisant dans la nature, il lit dans 
la pensée de Dieu. La Science consiste donc non pas à étudier les choses d'elles- 
mêtnes, mais à pénétrer les enseignements que Dieu a mis pour nous en elles; car 
“toute créature, dit Honorius D’Autum, est l’ombre de la vérité et de la vie”. Au 

fond de tout être inscrites la figure du sacrifice de Jésus, l’idée de L Eglise, 
l 'image des vertus et des vices. Le monde moral et le mond sensible ne font qu 'un. 
(Mâle 1948, p. 79).

e, finalmente, para a didascália dos incultos, já que a pintura é a literatura dos laicos”
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pela síntese escriturai, fixa-se em uma série de imagens. O cálculo alegórico é perfeito,

todos

comunicação didascália.

papel construtor no saber da cultura ocidental (cf. Foucault 1990). As principais figuras

que prescrevem as articulações ao saber da semelhança são: convenientia, oemulatio,

universal e aquilo que é mais visível; mas, por ser o mais escondido, deve-se buscar

descobrir o que determina a forma de conhecimento (só conhecida pelo caminho da

similitude) -garantia da riqueza do seu conteúdo. Portanto, buscar o sentido é trazer o

que se assemelha. Buscar a lei dos signos é descobrir as coisas que são semelhantes. A

gramática dos seres é sua exegese. E a linguagem que eles falam não narra outra coisa

senão a sintaxe que os liga. A natureza das coisas, sua coexistência, o encadeamento

que as vincula e pelo qual se comunicam não são diferentes de sua semelhança.

Notamos que, neste momento, ocorreu no discurso religioso a inserção do

sujeito como intermediário entre Deus e o mundo. O acesso ao sagrado deixa de ser

monopólio dos quadros da hierarquia da Igreja; a tendência do discurso religioso, neste

discurso religioso é construído como um dos espelhos da cultura emergente, ou seja, a

emergência da inserção do indivíduo.

Segundo Foucault, até o final do século XVI, a semelhança desempenhou um

aspecto generalizante, uma vez que a abrangência do texto bíblico é universal, ele se

momento, inclina-se para a polissemia. Embora as palavras da Bíblia assumam um

analogia, jogos da simpatia. A semelhança, a um só tempo, é o que há de mais

aplica aos casos particularizantes. Neste movimento do universal para o particular, o

os elementos arquitetônicos, plásticos e semânticos concorrem para a
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Este movimento só foi possível devido à descoberta da imprensa e à tradução da

Bíblia em língua “vulgar”, levando à configuração de um novo universo simbólico,

carregado de representações populares.

Na dinâmica de tomar hegemónicas determinadas posições da Igreja Católica é

que ocorre a interdição de determinadas imagens. Um bom exemplo foram as pinturas

proibidas, citadas por Carneiro,

Portanto, se a imagem, por estar ligada à cultura greco-romana, no primeiro

momento da implantação do cristianismo era associada a toda a forma de profanação,

simultaneamente, a maneira mais próxima de se ter acesso ao divino por meio do belo e

precisava ser vigiada pela Igreja, pois os mestres pintores possuíam um universo

simbólico muitas vezes não correspondente à visão católica. Neste momento, a Igreja

confronta-se, dentro de seu território, com um artista portador de uma herança cultural

formada fora dos mosteiros e das escolas parisienses, artistas vindos da “massa” de

fiéis; portanto, a necessidade de vigiar e direcionar suas obras tomara-se um dever da

Igreja.

serve aos fiéis como exemplo, como forma a ser seguida. No entanto, a imagem

notamos que ela passa a

de anjos barbados, virgens com expressão vulgares, figuras de Cristo totalmente 
imberbes e corpos desnudos, um outro exemplo foi a pintura da Santíssima 
Trindade sob a forma monstruosa de um homem de três faces, portanto, um tipo 
de máquina complexa evocando as lembranças da Trindade é exatamente o 
exemplo da imagem condenada como bizarra e suscetível de heresia. Interditada 
depois do Concílio de Trento, estas formas feriam o puritanismo que sempre 
culminava com o controle da livre expressão estética. Representativas desta 
época foram Leonardo da Vinci, Murillo, Tintoretto, Ribera e Botticelli. 
(Carneiro 1987, p. 458).

ser um elemento central da doutrina católica: é,
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O artista é duplamente leigo, tanto nas Escrituras quanto

pela instituição católica. A Igreja detém o papel de guardiã da tradição interpretativa,

fonte legitimadora da leitura correta.

Na Idade Moderna, como aponta Foucault, muda

mundo. No tocante à arte,

como os gregos e romanos, os artistas italianos, começaram a estudar o corpo humano

em seus ateliers e oficinas, pedindo a modelos ou a colegas artistas que posassem para

eles nas atitudes requeridas” (Gombrich 1988, p. 173). Esse novo interesse e esse novo

artista, ou melhor, deste novo olhar é dado por Leonardo da Vinci: “ele pensava que a

função do artista era explorar o mundo visível, tal como seus predecessores tinham

feito; ele jamais aceitava o que lia sem o verificar com seus próprios olhos. Não existia

(ibid.}.

Neste momento, abrem-se as portas para a interação entre o artista e sua obra de

arte; mais uma vez, Leonardo é um grande exemplo. Quando pintou a última Ceia,

retratou-a de acordo com a sua visão de mundo,

na dinâmica gerada

a relação Deus-homem e

a inserção do homem é muito mais atuante. Segundo

nada na natureza que não despertasse a sua curiosidade e não desafiasse seu engenho”

nada havia nesta obra que se assemelhasse às representações mais antigas do 
mesmo tema. Nessas versões tradicionais, viam-se os apóstolos calmamente 
sentados à mesa numa fila - apenas Judas segregado do resto, enquanto Cristo 
administrava serenamente o Sacramento. O novo quadro era muito diferente de 
qualquer dessas pinturas. Há nele drama e excitação, Leonardo esforçara-se por 
visualizar como teria sido a cena quando o Cristo disse: “Em verdade vos digo 
que um dentre vós me trairá, (ibid., p. 224).

Gombrich, os pormenores em relação às estátuas serão cada vez mais ressaltados: “tal

método fazem a arte aproximar-se do real. Um dos maiores exemplos deste “novo”
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A cultura intelectual se laicizava, deixava de ser, como na Idade Média,

privilégio dos clérigos, e tendia a rechaçar a antiga afirmação escolástica de que todas

as ciências eram servidoras da teologia e conduziam a ela. A cada estudo em particular

se atribuía, a partir de então, um valor próprio, e passou a significar o progresso do

conhecimento do mundo e do homem; havia a utilidade humana e não tinha mais de

explicar a Verdade divina, antes tida como o âmbito para onde deveriam convergir

todos os estudos.

Quanto aos regulamentos da iconografia católica, a Igreja tomou-se mais

vigilante após os ataques da Reforma e o Concílio de Trento. O texto de referência é o

decreto romano A invocação e a veneração e as relíquias dos santos e sobre as

imagens santas (1563), texto que insiste sobre o fato de que as imagens deveriam ser

autorizadas e acompanhadas de uma predicação que as explicassem, buscando evitar os

abusos (como os erros da fé e os aspectos licenciosos, sobretudo a nudez). Segundo

Francastel,

A Reforma causa a grande cisão dentro da Igreja Católica. O acesso à livre

interpretação das Escrituras questiona o papel hegemónico do discurso católico. Em

cristianismo autêntico, clamava que a verdade está encerrada nas Escrituras, na qual

O santo Concílio decidiu que não é permitido, a ninguém, colocar em qualquer 
lugar, nem mesmo na Igreja uma imagem imprópria se ela não fosse aprovada 
pelo bispo ... . O concílio considerava a oportunidade de reduzir as iniciativas em 
matéria de iconografia e as dos bispos em matéria de jurisdição, pois acrescentava 
que todos os casos duvidosos deveriam ser remetidos a Roma (sic). (Francastel 
1993, p. 374).

todos poderiam buscá-la livremente. Fora enunciado o princípio do livre exame.

1525, a rebelião de Lutero, em nome do Evangelho e com a intenção de restaurar o



9

todos os âmbitos, os artistas buscaram, tal como os clérigos, nos teóricos do classicismo

literário, nos filólogos dedicados ao estudo das tradições antigas, que, afinal, ensinavam

o respeito pela razão, distinta da tradição, e o culto à vida. “Vê-se então surgir uma

brecha, que crescerá continuamente entre a vida da Igreja e a vida dos artistas, guias do

povo, que se aproximam dos leigos” (Francastel 1993, p. 374).

Segundo Tullio-Altan, a tensão persecutória afrouxa-se e o interesse das classes

cultas aumenta quando torna-se mais tranquila a relação com as culturas diversas e mais

assegurado o sentido de identidade (cf. Mazzoleni 1992, p. 216). Portanto, podemos

dizer, que neste momento a “domesticação” do outro - mediante uma ressemantização

do discurso, que incorpora a polifonia das diversas culturas ao esvaziar seu conteúdo

original — tende novamente para a monossemia. A Igreja toma-se hegemónica no

campo sagrado.

reconciliação da religião com a cultura popular. A necessidade de divulgar a doutrina

protestantismo levou-a até os fiéis, e este

processo resultou na descoberta, por parte da Igreja, de um catolicismo há muito

abandonado. O resultado foi a catequese, prática jesuítica.

Segundo Francastel, os jesuítas

foram cada vez mais seduzidos com o tempo pelos proveitos que podia lhes dar o 
controle e a multiplicação das imagens sagradas tão apreciadas pelo povo. A 
afirmação contida nos decretos do Concílio e segundo a qual a visão das imagens 
ajuda e sustenta a prece, dava-lhes ademais incontestavelmente o direito de agir 
como agiram. Foram eles que se adaptaram às exigências da devoção popular 
afastando-se sensivelmente do espírito que havia animado os padres do Concílio 
(sic). (Francastel 1993, p. 374-5).

Embora o Concílio tivesse como meta reorientar a vida dos fiéis católicos em

católica com a intenção de combater o

Apesar de totalmente repressivo, o Concílio representou, na prática, a
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A Igreja, ante uma sociedade que se diversificava e tomava o rumo da laicização

e onde os ventos da modernidade já sopravam, assume a posição de, a um só tempo,

expandir seu domínio sagrado e tentar tomar-se hegemónica no campo religioso

mediante a censura a qualquer manifestação laica. No que se refere à imagem como

sinónimo de arte, esta se desvinculava cada vez mais da Igreja. Com o surgimento dos

ateliês começou o movimento de redefinição do belo, que se desvincularia dos valores

morais com a busca do belo tido como sinónimo da mais pura forma. Neste momento, a

arte passa a ser concebida nos termos modernos, independente da questão moral. O belo

toma-se um ideal da perfeição da forma.

No entanto, a Igreja Católica continuava conceituando o belo como sinónimo de

verdadeiro e bom, no sentido neoplatônico. A Igreja, como já foi demonstrado por

vários autores, perderia o controle direto sobre seus fiéis com o processo de laicização

da sociedade, restando-lhe uma atuação mais limitada em suas vidas. Deixava de ser o

referencial único da vida e passava a ser somente uma das esferas que caracterizará a

fragmentação do homem moderno, definida pela separação da ciência, da estética e da

moral entre si. A religião transferiria seu santuário para a consciência individual de

cada cristão. O poder laico, neste momento, tomava-se supremo.

dimensão do valor, que até entãoSegundo Dumont,

espontaneamente no mundo, foi restringida ao que é para nós, o seu único domínio

240). Nesse sentido

meio social e até mesmo no seio de uma sociedade dada, não só ante as classes sociais,

mas também ante os diferentes setores de atividade e experiência.

verdadeiro, ou seja, o espírito, o sentimento e a volição do homem” (Dumont 1985, p.

“a

, o “valor” é reconhecido como algo que varia muito conforme o

se projetara
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Embora ciente desse novo papel, não muda a posição da Igreja quanto à imagem

e ao belo. As manifestações artísticas ainda são adjetivadas como boas e belas,

conforme o grau de adequação às representações católicas do bem e do verdadeiro. É

nesses termos que temos esse relato de 1953: “notre devise ne devrait pas étre l’art

17, p. 26). Portanto, as palavras-chave do catolicismo que designam a identidade

católica — a fidelidade, o amor ao próximo, a caridade, a verdade - deveriam ser

exaltadas em qualquer manifestação artística para que pudesse ser considerada boa.

Qualquer tipo de imagem deveria se reportar a estas premissas.

Neste percurso delineamos o conceito de imagem no pensamento da Igreja

Católica oficial para podermos entender a sua atuação quando se defronta com o

surgimento do cinema. Embora tenhamos dado um salto na história, a nossa intenção é

demonstrar como a Igreja ainda permanece julgando a arte como algo submetido ao

âmbito da moral.

Com o surgimento do cinema,

cinematográfica, produtora e vendedora de sonhos repletos de mitos efémeros, um

veículo de comunicação de massa, que têm como matéria-prima o imaginário humano,

que rompe fronteiras e se aloja no imaginário de cada indivíduo, caracterizando o star

Systems. Ciente do poder de penetração do cinema, que

campo simbólico (cf. Bourdieu 1989):

pour l’art mais l’art pour l’amour de DietT (Revue International du Cinema. 1953, n!

fenômeno de massa, a Igreja percebe o perigo que a ronda, pois competem no mesmo

se toma rapidamente um

ice n 'ést qu’a cette condition que le cinéma cessara d’être pour lui un mythe, une 
évation, pour tout dire une fausse religion, dont il célebre hebdomadairement le 
culte, dans des salles appelens EDEN ou OLYMPIA, et dont il honore chez soi, en

a Igreja se defronta com a indústria
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censura.

imagens? Definimos

anteriormente a censura como a interdição da inscrição do sujeito em formações

discursivas determinadas. Como definimos anteriormente o discurso religioso? É o

discurso que tende à monossemia, pois o significado dos fatos é sempre referido à

atuação de Deus mediante as mais diversas alegorias. Como caracteriza-se o discurso

censor da Igreja Católica oficial ante a imagem cinematográfica? Tanto a definição de

censura quanto a de discurso religioso nos levam a um ponto em comum, à tendência à

eliminação da polifonia e da polissemia, tentando abafar qualquer tipo de manifestação

que possa competir e questionar seu universo simbólico. Como então censurar o cinema

que representa, por meio da mais alta tecnologia, a diversidade tanto cultural quanto

individual?

A Igreja Católica oficial combate o cinema a nível escriturai, censurando filmes

que não condiziam com a sua postura. A construção das fichas cinematográficas, como

analisaremos posteriormente, apontam-nos que ocorre uma certa estratégia da parte da

Igreja Oficial: a tentativa de abafar a todo momento os sujeitos dessa arte, desalojando

de seus papéis tanto os produtores quanto os receptores, tomando-os objetos. Os

diretores, artistas e produtores cinematográficos eram silenciados, na medida em que

receptores eram colocados na categoria de fiéis que, portanto, precisavam ser tutelados.

reproduction, les superbes idoles. L’homme a toujours la tentation d’adorer ce 
qui est sorti de ses moins (Revue International du Cinéma. 1952, nó 14, p. 71).

Ante esta indústria transcultural, a Igreja usa sua mais tradicional atitude: a

Mas que tipo de censura? Como tentar calar as

suas produções eram desqualificadas tomando-se uma arte menor, ao passo que os
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imagens consideradas sagradas pela Igreja e a imagem

dissipadas pelos filmes acontece da maneira mais tradicional, ou seja, a estratégia e o

modelo de censura serão os mesmos utilizados em relação aos livros.

Sabe-se que a censura à produção escrita assentava-se sobre o Index Librorium

Prohibitorum, promulgado em 1559 e que vigorou até 1948.

Esse tipo de censura nega, tanto ao livro quanto ao cinema, a premissa de

refletirem imagens que possam representar os mais variados valores culturais, imagens

que os tornariam um Panteão das mais diversas representações culturais: isso não pode

ser aceito pela Igreja Católica, pois seria o mesmo que aceitar a polifonia sem tentar

ressemantizar com a estratégia de silenciar, seria descartar todo o trabalho de

doutrinação. Assumir essa premissa seria instaurar um discurso que não mais tenderia à

monofonia, nem à monossemia; seria abandonar a sua característica de discurso

religioso.

bradaráIgrejaHollywood mais impotentesuaaque voz.

Une fois éprouvée la force pénétrante du film et vérifié le fait de sa large 
inflnence dans les rangs du peuple et sur les moeurs, le cinéma a attiré l 'attention 
tant des Autorités compétentes, civiles et ecclésiastiques, que de la collectivité et 
de tous ceux qui sont doués d’un jugement serein et d’un véritable sens des 
responsabilités. La vigilance et la réaction des pouvoirs publics, pleinement 
justifiées par le droit de défendre le patrimoine commun civil et moral, se 
manifestent sous des formes diverses: par la censure civile et ecclésiastique des 
films et, s’il est nécessaire, par leur prohibition; par la publication de listes 
provenent de commisssions d 'examen des films qui les qualifient selon leur valeur 
afin de fournir au public des informations et des normes. (Comission 1955, p. 
xxi).

O embate entre as

E preciso que os fiéis sejam advertidos sobre a leitura desses livros, porque os 
desavisados e os simples poderão se enganar e incorrer em erros, em detrimento 
da sua fé, porque ficariam impregnados de opiniões e doutrinas que 
contrariariam a integridade dos costumes ou os dogmas da religião católica 
(Santos 1994, p. 68).

É contra o processo de ritualismo profano vivificando mitos construídos por
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A HISTÓRIA DA CENSURA CATÓLICA

em

momento, é pressionada pela indústria cinematográfica e pela sociedade a negociar as

se caracteriza por uma postura completamente rígida de tutelar ao máximo os seus fiéis, 

confluência com um conjuntura histórica favorável a essa atitude; no segundo

O objetivo desse capítulo é mostrar como a Igreja Católica construiu a censura 

aos filmes produzidos tanto nos Estados Unidos quanto na Europa.

É um capítulo eminentemente histórico, pois descreve e analisa o surgimento e as 

influências que a Igreja sofreu para construir a censura dirigida ao cinema. Podemos 

dividir a censura em dois momentos: o primeiro é o de sua formulação e implantação, e
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suas posturas, passando a uma posição de cautela, menos punitiva. Essa dinâmica não

caracteriza uma mudança em relação a sua conceituação do que é a arte, somente uma

estratégia semântica na sua atuação no mercado dos bens simbólicos.

A descrição e análise da Legião da Decência (LD) americana é muito importante

porque foi ela quem influenciou todos os documentos oficiais emitidos por Pio XI e Pio

XII, que, por sua vez, influenciaram diretamente a Office Catholique du Cinéma

(OCIC), representante oficial do Vaticano. Neste sentido, a análise desses dois órgãos é

de suma importância para podermos entender a atitude da Igreja perante o cinema.

A Formação da Censura Católica nos Estados Unidos

A história da censura americana não se iniciou com a Igreja Católica: a primeira

medida censora surgiu em 1907, em Chicago, com a promulgação da primeira lei de

censura para aqueles que exibiam “distrações baratas” em Chicago: por irónico que

possa parecer, a nossa história sobre a censura católica começa com a figura do

presbiteriano Will Hays. É valendo-se de sua personalidade que a censura à imagem

cinematográfica passaria a ter uma atuação mais eficaz, pressionando grandes studios

como a MGM, Warner Bros., Universal, United Artist, Paramount, RKO, Columbia e

Twentieth Century-Fox a produzirem filmes com a intenção somente de recreação, sem

qualquer mensagem política e social.

Como então Hollywoody poderia trabalhar? Os studios passaram a seguir os

códigos morais criados e reelaborados por Hays e por Martin Quigley, este sim católico

e representante da hierarquia católica no campo do cinema, tendo como meta não
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sofrerem boicotes, sob risco de passarem a acumular grandes prejuízos. Notamos que,

nesse momento, os protestantes vão pedir apoio aos católicos para a implantação de um

código de ética para o cinema. Seria uma postura ecuménica em relação ao cinema?

Dentro de um país democrático, onde a Igreja Católica não possuía a hegemonia

religiosa, como fazer para que seus padrões morais fossem repeitados? Talvez fosse

essa a única alternativa para poder atuar com mais eficácia em relação à censura da

imagem.

Hollywood

tem notícia. Muito embora a Pathé7 tenha a sua origem anterior a Hollywood e tenha se

caracterizado como indústria, ela não sobreviveu, seja pela falta de poder de adaptação

económica, pelo contexto da Primeira Guerra Mundial, e também pelas dificuldades de

adaptação às novas formas de linguagem e tecnologias que estavam surgindo, por

exemplo, ao cinema falado.

Hollywood foi designada o centro industrial do cinema, ou, como queira Blaise

filme The Squaw Man (1913), e após a mudança para Los Angeles da Vitagraph, uma

Cendrars, “a Meca do Cinema”. Após ser enaltecida por Cecil B. de Mille, graças ao

7 Charles Pathé torna-se, em 28.12.1898, a Compagnie Générale des Phonographes, 
Cinémayographes et Appareils de Précision. Em 1903 a Pathé pruduzia 500 filmes por 
ano. Em 1907 passa a ter o monopólio da produção, distribuição dos filmes produzidos 
por ela e por outras produtoras, inclusive as americanas: “Plus jamais aucun trust 
cinématographique ne parviendra à égaler Timportance de Pathé. Sa concentration, sa

É sabido que Hollywood constitui a maior indústria cinematográfica de que se
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das maiores indústrias cinematográficas, Hollywood tomou-se o centro da produção

cinematográfica. Segundo Georges Sadoul, Hollywood foi obra dos independentes,

sobretudo com o Griffith de Birth of a Nation, produzido pela Biografh em 1914 (cf.

Sadoul 1985, p. 96).

Em 1920, Hollywood é definitivamente consagrada: produz 796 filmes por ano e

começou a se consolidar como sede de grandes studios-. MGM (1920); teatro de

Hollywood (1921); Paramount (fundada por Adolph Zukor em 1912, produz tanto em

New York quanto em Hollywood); Twenty Century-Fox-Will Fox (em 1917 segue o

mesmo esquema da Paramount de duas produções); Warner Brothers (1919)8; Universal

Pictures (1906, e que em 1915 transfere-se para Califórnia); RKO; e United Artist

(1919).

Todos esses grandes studios construíram o st ar systems que iria tomar-se a marca

esfera da população civil

fabricadas e vendidas por essa fábrica de mitos.

Já em 1914 o cinema americano invadira as telas do mundo inteiro com um

produção européia (cf Vanoye&Goliot-Lété 1994).

Caracteriza-se por ser uma diversão popular e democrática tanto no sentido

financeiro quanto no âmbito da liberdade de entendimento da linguagem imagética,

de Hollywood. É ante esse ritmo frenético de produção das imagens que nasceu, na

e de instituições, a preocupação de conter as emoções

modelo estético que iria, com o tempo, ser cada vez mais hegemónico do que a

superfície immobilière, ses sucursales, de Singapour à Kiev, de Varsovie à New York, 
feron sa force” (Boussinot 1980, p. 991).

8 Existe uma discordância quanto à data da criação da Warner Brothers: o livro de Gregory D.
Black cita 1919, a enciclopédia de Boussinot cita 1923. C
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mediante a enunciação cinematográfica. Neste sentido, o público americano toma-se

um apreciador de cinema: intervém, escolhe, julga, classifica, rejeita ou se manifesta,

fazendo de um determinado filme um triunfo ou um fiasco. Esse tipo de autonomia, ou

seja a livre escolha dos filmes e seu julgamento, aos olhos da Igreja, é que precisaria ser

controlado.

CENSURA

Criação do Production Code Administration (PCA)

Como já citado acima, a primeira medida censora contra o cinema data de 1907,

mais de 48 leis foram introduzidas na legislação estadual com a finalidade de controlar

Hollywood passou a ser vista como uma grande indústria que produzia a

corrupção da sociedade americana, na medida em que a indústria cinematográfica não

“preservava a tradição e portanto a moral americana” (jbid.}.

O primeiro personagem que atuou em prol da formalização de uma política

censora contra Hollywood foi Will Hays9, baseado em sua lista Dont ’s and Be Carefuls.

Em 1921 formou um escritório acoplado à Motion Picture Producers and Distributors

of America (MPPDA). Os produtores trouxeram Will Hays para os quadros de MPPDA

e censurar a distribuição e exibição de filmes (cf Grazia & Newman 1982, p. 26).

em Chicago, tendo como objeto aqueles que exibiam “distrações baratas”. Em 1927,
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visando amenizar os prejuízos causados pelos frequentes cortes causados pela censura.

Já que cada estado tinha uma lei censora, a dificuldade dos filmes serem aprovados sem

cortes era imensa e os prejuízos maiores ainda. Buscavam resolver esse tipo de

problema quando buscaram a assessoria de Hays e, na busca por condições seguras para

a produção dos filmes, os diretores e produtores passaram a tomar como base a sua

lista.

A lista se voltava contra os seguintes procedimentos:

(1) Dont's não permitia: a nudez libertina, tráfico de drogas, escravidão branca,

linguagem profana, ofensa deliberada contra a nação, raça,

ridicularização ao clero, cenas de nascimento ou genitália de crianças, higiene

sexual, miscigenação, perversão sexual, brutalidade, técnicas de cometer crimes,

simpatia pelo criminoso, sedição, venda de mulheres, venda pela mulher de suas

mulheres deitados juntos na cama, cirurgias, sedução deliberada de garotas,

ironias à instituição do casamento, beijos excessivos ou prolongados, sobretudo

os que realçam a sua intensidade (cf. Grazia 1982, p. 31, not. 1).

(2) Be Carefuls não permitia: uso da bandeira americana, métodos que ensinam o crime

sugestão, e, neste caso, propunha-se sua eliminação e a enfatização do bom

gosto (cf. Grazia 1982, p. 27).

amigo íntimo do Presidente dos

e execuções legais, roubo, trens dinamitados ou roubados, vulgaridade ou a sua

9 Willy Hays, antigo membro da Igreja Presbiteriana e um 
Estados Unidos (cf. Grazia 1982, p. 25).

virtudes, estupro ou tentativa de estupro, cenas da primeira noite, homem e

ou credo,



20

Hays não tinha o apoio oficial do Estado, pois este tipo de atitude violava os

princípios da democracia americana. Ele precisava, entretanto, de maior apoio e o foi

católicos, por meio da figura de Martin Quigley(1929)10.

Como se pode observar, a lista divulgada por Hays era muito vaga e necessitava

ser mais detalhada para que os produtores pudessem produzir com segurança. Com essa

intenção, Hays designou Quigley para a tarefa de elaborar um novo código moral que

pudesse uniformizar toda a censura; este, por sua vez, procurou o apoio dos freis Fitz

George Dinne, S.J., Daniel A. Lord, S.J. e Dinneen. Tomando por base o antigo Código

de Hays, Quigley apresentou o novo Código em 31.03.1930. Com apoio imediato do

público, o Código passou a ser adotado por toda a indústria cinematográfica11. A

MPPDA adotou-o, e ele passou a ser conhecido como Production Code Administration

(PCA).

O documento foi dividido em duas partes:

(1) a primeira refere-se ao Código de Hays, ou seja, ao Dont’s and Be Carefuls',

(2) a segunda parte denomina-se “Reasons Underlying Particular Applications”.

Os filmes como entretenimento ou como arte afetam a vida moral das pessoas, 
portanto, é preciso ter uma especial obrigação. Três princípios gerais são 
anunciados:
a - Nunca o filme pode ser produzido com baixos padrões morais. Se isso ocorrer, 

consequentemente, a simpatia da audiência nunca chega a distinguir o 
lado do crime, a coisa errada, o mal e o pecado;

buscar no seio da instituição que possuía maior empatia com os seus princípios: os

10 Membro do jornal Exhibitor's Herald, em 1928 ele adquire o Moving Picture World em
sociedade com o Exhibitor 's e funda o Motion Picture Herald.

11 Os studios de Hollywood, representados por seus diretores Luis B. Mayer, Irving Thalberg
(ambos da MGM), B.P Shulberg (da Paramount) e Darryl F. Zanuck (da Warner Bros. ), 
relutaram em aceitar a aplicação do código: negavam que os filmes produzidos causassem 
as mudanças de valores básicos americanos e afirmavam que o público gostava de uma 
pitada de sexo e violência (cf. Black 1994, p. 51).
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Notamos que o Código, nesse momento, não distinguia seu público; nesse sentido, a

totalidade do povo americano é tratada como um conjunto de fiéis que deveria ser

tutelado, pois não seria capaz de distinguir entre a boa e a má imagem.

A primeira polêmica na aplicação do Código foi em tomo do filme Anjo azul.

Hays indicara Jason Joy como censor baseado em Hollywood. Em 1930, a Paramount o

convida para assistir ao filme a fim de que pudesse emitir a sua classificação. Sua

reação foi de admiração e não considerou que o filme atentasse contra os bons costumes

e a moral americana. No entanto, não foi essa a opinião de Cowan, censor baseado em

Pasadena, que considerou o filme uma explosão de sexualidade e o baniu dos cinemas

da cidade13. "It is a sordid story based on (an) illicit sex relationship between lhe two

leading characters and contains a great deal of offensive suggestiveness in its portrayal

throughout” (Leff & Simmons 1990, p. 60).

Os primeiros anos da década de trinta foram marcados pela proliferação de

filmes que tinham como temáticas a prostituição e o adultério. No entanto, Jason Joy, o

primeiro censor designado por Hays, defendia o ponto de vista de De Mille, segundo o

qual a crise económica levava as pessoas a tomarem decisões que poderiam tomar-se

imorais. E essa não era a atitude dos quadros da Igreja Católica: Possed, com Clark

desejar uma postura imoral através do diálogo ‘7 would live with him too, under any

12 O documento integral é reproduzido no anexo II.

Gable e Joan Crawford foi condenado pelos quadros da Igreja, pois levava as moças a

b - Padrões corretos de vida, somente eles, podem ser requeridos como drama e 
entretenimento;

c - Lei natural ou humana não deve ser ridicularizada, e nem simpatia pela sua 
violação 12.
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conditions” - esse filme representava um total ataque à santidade do casamento (Black

1994, p. 61).

Com o propósito de evitar contradição entre as opiniões dos censores, da qual

resultava uma grande perda financeira para os produtores cinematográficos, Martin

Quigley apresentou a Hays um amigo pessoal que era relações públicas do Peabody

Coai Company e, desde 1925, relações públicas do Catholic Eucharistic Congress

(Chicago): Joseph I. Breen. Em 1931, Hays indicou Breen como seu assistente, baseado

em Hollywood. Breen imediatamente contatou o bispo John J. Cantwell para apoiá-lo

na aplicação do Código.

No entanto, esse tipo de atitude não foi suficiente, pois o registro desse modelo

de polêmica marca toda a história da censura realizada aos filmes, mesmo no período da

atuação dos censores sob o comando de Breen, pautada por uma grande sistematização

dos procedimentos: em vez de obedecer automaticamente à classificação realizada por

filmes.

Portanto, os studios estavam totalmente submetidos a dois tipos de censura: uma

sob os moldes do PCA e outra totalmente católica; embora o princípio censor desta

fosse o mesmo do PCA, o julgamento passava a ser totalmente “temperamental”, pois

13 Para maiores detalhes, cf. Black 1994; Grazia & Newman 1982; Kuhn 1989.

os censores católicos, que muitos filmes realizados sofreram tamanhos cortes, que estes

quadro censor. É nesse período, marcado por uma constante discordância entre Breen e

Breen, a Igreja Católica manteve em seus quadros censores que reclassificavam os

dependia da visão subjetiva de cada censor católico, pois cada diocese possuía um
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chegaram a comprometer o roteiro, resultando em ironia e até desprezo dos diretores

pela crítica leiga.

muitas atrizes hollywoodianas sofreram o mesmo tipo de censura que ela: sua aparição

volúpia, lascívia, luxúria e sensualismo não podiam ser encarados como atitudes

americana. Entre 1926 e 1931, West protagonizou dois filmes que representaram o

considerada a artista mais bem paga do cinema americano. O seu grande sucesso foi

She done him wrong'5 (1933) baseado no roteiro da peça Diamond LU. Quando Mae

“When not flashing the ice and steaming up bows, she sings ‘Easy Rider’, ‘I like a Man

Who Takes His Time’ or ‘Frankie and Jonnie”. All somewhat cleaned up lyrically, but

Mae couldn ’t sing a lullaby without making it sexy”(Bige.In: Variety Review. 14.02.1933).

Mae West torna-se um mito17. Segundo Aumont,

forja-se uma imagem de marca, erigindo-se como estrela. Essa imagem é 
alimentada, ao mesmo tempo, pelos traços físicos do ator, por seus desempenhos

West aparece cantando no

“aceitáveis”, pois questionavam a posição da mulher na sociedade

14 Nascida em Nova York em 1892, morta em 1980. Sua carreira foi marcada por escândalos,
tanto dentro quanto fora das telas. Em 1927 ficou presa por dez dias: foi considerada 
culpada por obcenidade em sua peça Sex, escrita, produzida e dirigida por ela. O grande 
problema que causou a interdição da peça não foi propriamente o que ela escreveu mas a 
sua atuação e improvisação durante a performance.

15 She done him wrong. Paramount. Direção de Lowell Sherman, com Mae West (Lady Lou) e
Gary Grant (Captain Cummings).

16 Variety Review foi considerada a porta-voz de Hollywood; enaltecia ou denegria filmes e
artistas.

17 Entendo por mito, nesse contexto, o símbolo que representa, num determinado momento
histórico, o imaginário de uma determinada temática da sociedade.

representava uma ameaça “à moral cristã”; o retrato da feminilidade, sensualidade,

Mae West14 é o grande paradigma da censura cinematográfica. Posteriormente

“normais” e

verdadeiro aviltamento para os cristãos: The drag e Pleasure man. Em 1935 era

filme, o comentário da Variety Review'6 teve esse tom:
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Neste sentido, tanto a imagem real quanto a construída pela personagem nos filmes tem

de se complementar. Assim, constrói-se o mito, pois Mae West acabara por representar

todo o estereótipo de feminilidade tão reprimido pelo imaginário católico. Marca do sex

purgar esse tipo de representação. Quando Breen começou a reclassificar os filmes

encenados por ela, em 1933, condenou a maioria é e tirou-os de circulação, e, com eles,

a própria atriz sucumbe (cf. Leff & Simmons 1990).

***

Em 1931, sessenta mil pessoas frequentavam os cinemas por semana. Com esse

número, por que os studios se preocupavam com a censura realizada por organizações

civis e religiosas?

Embora esses números possam representar a franca ascensão da indústria

cinematográfica, é preciso retomar dois fatos: (1) os EUA estavam sofrendo ainda a

crise da quebra da Bolsa de Valores ocorrida em 1929. Muitos studios quase chegaram

(2) nessa conjuntura, a censura toma-se uma ameaça constante, já que os cortes

1934 que começou a recuperação americana, por meio do New Deal de Roosevelt.

Nesse ano, os cinemas recebem 70 mil espectadores por semana.

a fechar. Somente teve lucro a MGM, sob a direção de Luis Mayer e Irving Thalberg;

exigidos ou os boicotes resultavam em grandes prejuízos financeiros. É somente em

fílmicos anteriores ou potenciais, e por sua vida “real” ou supostamente real. 
Portanto, o star-system tende a já fazer do ator um personagem, mesmo fora de 
qualquer realização fílmica: o personagem de filme só vem a existir através desse 
outro personagem que é o astro (Aumont 1995, p. 133).

appeal construído por Hollywood, foi perseguida pela censura com a intenção de
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O debate sobre Hollywood estava centrado no que era moral ou imoral, com

cineastas de um lado, e reformadores do outro, tentando “limpar” e moralizar os filmes.

Os filmes não eram somente censurados por apresentar cenas que insinuassem

sensualidade, volúpia, lubricidade, sexualidade: filmes que apresentassem qualquer tipo

de contestação aos Estados Unidos contrariavam itens do PCA, na parte que enunciam a

censura à violência, coação, corrupção, crime etc.

Os princípios da tradição e da moral americana não poderiam ser violados por

filmes que tivessem dela uma visão crítica, naquele momento.

No início de 1930 surge um tipo de filme peculiar tanto em termos estéticos

quanto em seu conteúdo. São os filmes tidos como noir, sendo rodadas as primeiras

biografias de gangsters e que traziam à luz alguns problemas que atingiam as cidades

americanas, pois nitidamente explicitavam que a sociedade americana é que produzia a

violência e a corrupção e que estas eram defeitos de sua estrutura. Os filmes que

Wellman em 1931; e Scarface de Hawks em 1932. Esses filmes têm em comum a

descrição realista e violenta dos meios da gatunagem e da corrupção tanto dos bandidos

quanto da polícia e do governo americano. Eles denunciavam as principais instituições

do país, Judiciário e o governo americano, na figura do Congresso.

Segundo o padre Daniel Lord, filmes de gangster proporcionavam

degeneração, libertinagem, prostituição e falta de fé entre as esposas e os maridos”18.

18 Blackl994, p. 63; padre Lord, mrs Winter, mrs Richardson, Canon Chase e dr. Eastman 
eram membros da Cristian Century (cf. ibid. ).

marcaram essa época foram: Alma ao lado em 1930; Le Roy, Inimigo público e

os
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No entanto, ao lado desse cinema “engajado”, produzido na maioria das vezes

pela Warner Bros., surgiu um tipo de filme baseado no New Deal, ou seja o cinema de

evasão destinado somente ao puro divertimento. São os filmes históricos, de aventura,

que Hollywood superasse a crise da introdução do cinema falado e a crise económica

que assolara os Estados Unidos (cf. Paraire 1994).

Hays pressionava os diretores e produtores a realizarem mais filmes de heróis

americanos, tais como Lindbergh, Bobby Jones, Knute Rockne, Babe Ruth e todos os Al

Smith (cf. Black 1994, p. 63), sobre figuras de esportistas, westerns e religiosos com a

intenção de enaltecer os valores americanos, voltando-se contra a filmagem de roteiros

que tratassem de pessoas comuns e seu modo de vida, rejeitassem o puritanismo

americano e a moralidade vitoriana, atacassem o capitalismo como um mal para o povo

e, consequentemente, rejeitassem a forma de vida americana.

Hays, juntamente com Quigley, pedia para que não usassem determinados

autores literários como roteiros de filmes. As listas de escritores proibidos ainda se

século XVI, e acrescentavam novelistas modernos, tais como John dos Passos,

Theodore Dreiser, William Faulkner, Emest Hemingway e Sinclair Lewis.

Eugene O’Neil por “por divulgarem coisas sórdidas da vida” (Black 1994, p. 86). Hays

pressionava os studios para que filmassem o ponto de vista tradicional da sociedade

americana e não o modernismo, que significava uma mudança tanto comportamental

quanto social. Declarava em altos brados que esse tipo de cinema tinha uma

de horror, comédias leves, musicais e melodramas. É esse tipo de filme que fez com

baseavam no Index Libroriun Prohibitorum estabelecido pela Igreja Católica desde o

Padre Lord condenou os seguintes escritores: Theodore Dreiser, James Joyce e
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preocupação com a “morbidez, a orgia da auto-revelação” (ibid., p. 87). O grande

exemplo desse tipo de censura foi a sofrida pela produção de The story of the Tample

Drake. Seu roteiro era baseado em um best-seller de 1931 de Faulkner, Sanctuary, que

teve seus direitos de filmagem comprados pela Paramount Pictures por U$ 6.000. A

censura condenou o filme, pois tratava de sexo, impotência sexual e rapto

união Hays e Quigley, está no símbolo-chave, preservar o patriotismo, ou seja,

preservar a moral da nação americana que está acima de qualquer diversidade religiosa.

O filme para Breen não poderia servir de instrumento para a crítica da

sociedade, mas sim como uma oportunidade para a promoção do espírito social do

patriotismo, acreditando numa política conservadora. Black nos demonstra que Breen

representava a opinião de toda a censura no que diz respeito a política: “belevied that

movies must not present real-life situations unvividly realistie terms. They were to

embarrass the government; they -were, in fact, to support the government” (Black 1994,

p. 246).

Tomou-se impossível de aceitar a constatação, tanto pelos protestantes quanto

pelos católicos, da liberdade de opção de seus fiéis tanto de produzir quanto de assistir

novo modo de vida, em parte reelaborado pela experiência das guerras mundiais, foram

negados por esses agentes, pois acentuariam o individualismo, o niilismo e isso

significava negação de toda doutrina cristã.

aos filmes com as mais variadas temáticas. Os valores modernos que representavam um

adhere to accepted conservative moral standars and were not to challenge, attack, or

Assinalamos nesse momento que o “ecumenismo” religioso, representado pela
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Um grande exemplo dessa postura de negação é a que incidiu sobre Farewell to

arms, adaptação da obra de Hemingway produzida pela Paramount. É rejeitado

qualquer questionamento da necessidade da guerra bem como a exposição de

determinados comportamentos sociais que se estabelecem nesse momento de suspensão

da ordem. Essa visão de condenação inverte a realidade, como se esta representasse

uma suspensão da ordem “natural” outorgada pelo pensamento cristão. Vejamos o texto

de censura ao filme: “Farewell to arms contained happy and unashamed illicit love with

resulting pregnancy. Profanity, illicit love, illegitimate birth, desertion from army and

a not very flatteringpicture of Italy during the war” (Black 1994, p. 88).

cinema não poderia ser veículo de qualquer

questionamento moral, social e político da sociedade americana, a menos que fosse

usado para reforçar os valores tradicionais.

Em 1933, a censura aos filmes recrudesce: organizações civis e religiosas,

juntamente com os jornais Harrison ’s Reports e o Motion Picture Harold, fazem uma

filmes, contrapondo-se à desobediência dos studios, que insistiam em não seguir à risca

o Código moral de Hays.

a lei “National Industrial Recovery Act”. O conceito dessa legislação era aumentar os

lucros dos homens de negócios que, em troca, pagassem bem os trabalhadores. Por fim,

competição implacável pela garantia de

Em junho do mesmo ano, Rooselvelt, presidente dos EUA em exercício, assinou

enorme campanha contra a pornografia, a violência e a corrupção divulgadas pelos

a lei acabou incorporando a suspensão dos negócios competitivos e instalou a

Hays insistia em que o

um bom salário para cada dia de trabalho para

cooperação, com o objetivo de trazer a estabilização económica pela eliminação da
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todos os trabalhadores americanos. No tocante à indústria cinematográfica, essa lei

incluiu uma cláusula moral definida como “regras de conduta”: ficou estabelecido que

os filmes deveriam ser morais e que a indústria deveria empenhar-se na auto-regulação,

ou seja, valendo-se do Office Hays. A conduta moral não seria responsabilidade do

governo, mas se os studios ignorassem a censura do Código Hays, estariam violando

uma lei federal.

Esta lei foi considerada inconstitucional em 1935. A título somente de indagação,

e sem uma prova documental, podemos inferir que houve uma certa influência de Hays

na formulação dessa lei aplicada ao cinema, pois ele era amigo íntimo de Eleonor

Roosevelt, que participava das campanhas contra imoralidade e antipatriotismo

divulgadas pelo cinema19.

Criação da Legião da Decência.

Em outubro de 1933, no Metropolitan Opera House, Nova York, houve uma

reunião dos católicos em ajuda às pessoas necessitadas, vítimas da crise causada pela

quebra da Bolsa de Valores em 1929. Estavam presentes o cardeal Hayes, o arcebispo

de New York, e o delegado apostólico do papa, cardeal Cicognani. No final da reunião,

necessidade de uma ética padrão para toda a nação. “Catholics are called by God, the

Pope, the Bishops and the priest to a united and vigorous campaing for the purification

19 Para mais detalhes, cf. Phelan 1968.

o representante do papado começa a discursar sobre a imoralidade dos filmes e a
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for the purification of cinema, wich has become a deadly menace to morais" (Phelan

1968, p. 26).

Segundo Cantwell, numa promulgação no conclave de Washington (1933),

Committee for Motion Picture, dirigido pelo arcebispo John T. McNicholas, de

Cincinati. E na primavera de 1934 foi criada a Legião da Decência (LD).

A campanha da LD não se restringiu somente aos católicos. Não só o New York

Times a endossou, como também: The Protestant Federal Council of Churches of Christ

Presbyterian Assembly, The Massachusetts Civic League, The Christian Endeavour

Union, The Oregon Methodist Conference e a National Conference from Christians and

Jews: ao todo, 24 organizações protestantes e judaicas cooperaram com a LD23. Esse

momento é mais uma constatação de que a Igreja Católica necessitava do apoio dos

protestantes, já que não

the tnovies had always been vulgar; but now with the addition of sound they were 
no longer Just entertainment but had become an educational System that preached 
a "sinister ” and “insidius ” philosophy of life. A strong faithful marriage, purity, 
and the sancty of home were “out-moded sentimentalities" in movies. Social 
problems, such as divorce, race suicide, and free love on the contemporary 
screen, wich condoned sin and loered the public and private standards of conduct 
of all who see them^.

era a religião hegemónica nos Estados Unidos. Isto resultou

o delegado apostólico. O resultado deste encontro foi a formalização do Episcopal

20 Hollywood passou a ser vista como a grande indústria que produzia a corrupção da
sociedade. Sobretudo após 1921, ano do Babylon of America, do caso Arbuckle e do 
assasssinato de Desmond Taylor.

21 Wilfred Parsons, S.J., editor do TheJesuit Weekly America.
22 Reitor da Universidade Católica, Washington.
23 O Christian Century, protestante, declarou: “Thank God that the Catholic are at last

opening up on this foul thing (immoral films) as it deserves! What can we (Protestants) 
do to help?” (Phelan 1968, p. 33).

in America (na época, com mais de vinte milhões de membros), The United

Neste mesmo ano, Quigley, Breen, Parsons21 e Joseph M. Cortrigan22 contataram
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num ecumenismo, na medida em que o apelo ao resgate da tradição da moral americana

tornou-se o símbolo chave de todo o discurso censor religioso. Como consequência

desta coalizão, a Paramount Pictures quase chegou à bancarrota na primavera de 1934,

a RKO e a Universal sofreram uma intervenção e os cinemas estavam em baixa.

Portanto, o boicote exercido pela LD veio em um tempo crítico24 e teve grande eficácia.

Um total de dez milhões de católicos assinaram a favor da LD com a esperança de que

ela “tirasse o país desta grande ameaça - a lascívia do cinema” (Grazia & Newman

1982, p. 42).

Em julho de 1934, a MPPDA rendeu-se: aceitou o PCA, e W. Hays nomeou

administrador do Código. A partir de então, cada filme produzido pela MPPDA teve de

ser submetido a ele. O filme que estivesse de acordo com os padrões morais receberiam

o Seal of Approval; aos recusados também seriam recusados os direitos de distribuição

pelos membros da MPPDA. Se qualquer membro da MPPDA não obedecesse, pagaria a

multa de U$ 25.000. O Código foi administrado pelo católico Joseph I. Breen até 1954.

Inglis afirma não ter dúvidas de que a campanha contra a imoralidade do cinema

pressão sobre os studios, mediante a criação de um selo de classificação para cada filme

que estivesse de acordo com o PCA (cf. Inglis 1947).

A maior preocupação da LD era assegurar a sua intervenção e eficácia. Sabiam

filmes, pois

24 Os EUA ainda viviam a repercusão da quebra da Bolsa de 1929.

estas dependiam de cada arquidiocese, ou melhor, dependiam somente da pessoa que

que não havia um acordo sobre a padronização das análises críticas aos

contribuiu enormemente para a criação de uma política que tomasse mais eficaz a

Joseph I. Breen, representante católico indicado por Martin Quigley, como
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permanent protest against everthing in the moving pictures wich is subversive of

morality” (Grazia & Newman 1982, p. 35).

A atuação da censura católica começou a se agilizar e se tomou mais eficiente,

mercado. O grupo católico esteve por um tempo prolongado revendo os filmes; nesse

processo participaram: a Motion Picture Departament of the International Federation of

Catholic Aluminae (IFCA) e

universidades católicas).

Não era função da IFCA condenar os filmes, mas somente emitir uma “Lista

Branca” para os filmes recomendados, ignorando os filmes que não aprovava. É certo

que outros grupos lançavam a “Lista Negra” dos filmes condenados. A revista da

título “Vetado pelo código”, uma lista com cinco filmes.

Em Chicago, o Padre Dinneen publicou uma lista completa das classificações

dos filmes informando aos civis e aos grupos da Igreja sobre o boicote. A lista de

Chicago tinha três classificações:

relação aos filmes reprovados por ela. “The Legion of Decency wíll be maintained as a

conclusão de que a maior pressão seria a económica, graças ao boicote da Legião em

associação religiosa Father Lord's, The Queen ’s Work, publicava mensalmente, sob o

muito embora houvesse uma diversidade de opiniões sobre cada filme lançado no

era encarregada dessa função, embora tivessem o PCA como base. Chegou-se à

A - unobjectionable
B - considered more or less objectionable in spots because of their possible 

sugestiveness or vulgarity or sophistication or lack of modesty; neither 
approved or desapproved; and

C — condenmed as indecent and immoral and unfit for public entertainment.

a Catholic Women (graduadas nos colégios e
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Esse tipo de classificação revela a segmentação traçada pela Igreja de seus fiéis;

segundo Phelan,

Em novembro de 1934, embora não oficialmente, os bispos elegeram a lista de

Chicago como referência. A IFCA começou a classificar objetivamente os filmes,

Archidiocesan Legion tomou como base essa mesma lista, acrescentando-lhe dois itens.

Essa nova versão passou a ser publicada nos jornais católicos a partir de 1935;

conhecida como a “New York List”, tomou-se a única lista publicada nacionalmente,

embora de maneira irregular. Tinha as seguintes classificações:

Dentro dessa classificação, o conceito de massa é sinónimo de ignorância, o que

implica na necessidade de uma tutela incessante. Surge na classificação do público a

categoria do público mais adulto, ou seja, de um público que sabe distinguir claramente

o bem do mal, sem ser facilmente enganado pelas imagens. Esse é denominado de

“cultivado”, para o qual o mero entretenimento com as imagens não seria motivo para

levá-lo a cometer o pecado.

lado temos uma postura totalmente radical em relação ao cinema, onde este é apontado

three unproven assumptions emerge as fundamental to the thinking behind the 
classification: 1 — the film audience consists of the masses a small cultivated 
elite; 2 - the masses are easily influenced by the films in the direction of evil, 
especially to illicit sex; 3 — in view of the nature of film distribuition, control of 
films must be utilized to protect the masses from evil. (Phelan 1969, p. 44).

AI - adequado para o público em geral, 
A2 - adequado somente para adultos, 
B - censurável em parte para todos, e 
C — condenado.

como degeneração, chegando a levar a cometer o pecado capital; portanto, o objetivo

Nota-se claramente que não havia uma única orientação para os filmes. De um

acrescentando uma apreciação estética endossando os filmes. A New York
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primeiro da igreja seria purificar Hollywood ou destruí-la. Entre os defensores desta

posição destacou-se a atuação do bispo Joseph Scherembs, de Cleveland, apoiado pela

declaração de Cocognani, o delegado papal: “Seventy-five percent of these witers are

pagans” (Black 1994, p. 163). As classificações eram divulgadas no púpito católico da

seguinte maneira: M - means menace\ O - obscenity, V - vulgarity, I - imorality, E -

exposure-, S - sex.

Tornou-se prática no ritual da missa os padres emitirem a orientação aos filmes,

atitude que perdurou até 1960. Mais de 103 dioceses americanas publicam em seus

jornais locais a classificação dos filmes.

A outra corrente não condenava o cinema como um veículo que conduziria ao

pecado capital, mas aceitara que o cinema poderia conduzir a tal atitude se não fosse

bem orientado, ou seja, significava uma ocasião de pecar e não um material de pecado.

Além da falta de unanimidade interna da Igreja para a classificação dos filmes,

tampouco ela concordava com a classificação do Código Hays. Esse, na maioria dos

vezes, era mais condescendente do que a classificação realizada pela Igreja. No meio

desse embate, a posição dos studios era totalmente instável. Nunca havia a garantia de

que o filme teria um amplo aval. Mesmo com a atuação de J. Breen na classificação do

PCA, isso não assegurava a aprovação direta pela LD.

Embora Breen começasse a rever os velhos filmes que já estavam classificados,

tirando alguns de circulação, tais como FareweU to arms e She done him wrong, a

Legião também realizava esse trabalho. Um caso típico desse desencontro foi o filme

Human Bondage: Breen concedeu o selo; porém o filme foi condenado em Detroit
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Queen Christina, com Greta Garbo: a LD o qualificou de

exemplifying the lives of men and women ofloose morais ... who ... indulge in practices

that could never be squared with the principies of catholic morality” (Black 1994, p.

185).

Em fevereiro de 1936, a National Legion of Decency abriu um escritório central

McClafferty, da Arquidiocese de New York, e arcebispo McNicholas, de Cincinnati,

responsável direto pelo Comité Episcopal.

De fevereiro de 1936 a novembro de 1937, a IFCA reviu 1.271 filmes para a

LD. Desses total, 780 foram julgados adequados para todos, 360 adequados somente

para adultos e 98 censuráveis em parte para todos. Condenaram 13 filmes.

Facey, uma média de 20 mulheres assistia a cada filme e cada uma, privativamente,

escrevia suas classificações e as justificativas dessa classificação (cf. Facey 1945). No

final de cada semana, as censoras do IFCA se encontravam e buscavam um acordo

unânime quanto à classificação de cada filme da semana anterior. Essas classificações e

justificativas eram remetidas ao ff. McClafferty, que as publicava no jornal católico.

O filme Tarzan and his mate foi condenado por apresentar Maureen O’Sullivan

trajando roupas indecentes. A rigidez das classificações chegava a levar ao absurdo as

25 A lista de Chicago era uma das mais rígidas. Apesar de Breen ter concedido o selo de
aprovação, ela condenou Affairs of Cellini, Madame du Barry, Nana, Girl from 
Missouri, Manhattan Melodrama, Dr. Monica. The Life of Viergie Winters e o drama 
histórico Queen Christina (cf. Black 1994, p. 183).

26 Não possuímos os dados referentes ao núimero de censores.

e tinha como secretários-executivos fr. John J.que operava a nível nacional

“lavish productions

Pittsburgh, Omaha e Chicago25 sob a alegação de imoral. O mesmo se passou com

Os censores da IFCA26 foram eleitos entre um total de 98 candidatos. Segundo
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críticas aos filmes. A posição dos studios e da crítica leiga era de ironia e rechaço.

Respondiam em alto brados que a LD só aprovaria filmes que tivessem a moral de

Pollyana. Essa atitude de rebelião se acentua quando o crise económica começa a ser

superada, resultado da política do New Deal.

Diante dessa nova realidade, Breen pediu ao padre Dinnen, ao cardeal

Dougherty a O’Connell e a McNicholas, de Chicago, representantes da LD, que

acatassem o julgamento do PCA. O resultado foi uma certa amenização nas

classificações. Fr. McClafferty reviu os filmes e os colocou em uma classificação

melhor.

Depois dos primeiros meses de 1936, ff. McClafferty passou a temer que todas

as classificações fossem realizadas somente pelas mulheres, pois isso acentuaria o

ponto de vista feminino. Para sanear esse problema, o quadro dos censores foi

reestruturado; a partir de então, passou a contar com 8 padres e 11 leigos, entre eles 2

médicos, 2 advogados e 1 juiz (cf. Facey 1945, p. 67).

De fevereiro a outubro de 1936 a Legião passou a emitir, além das classificações

dos filmes, uma apreciação estética dos artistas e dos valores de entretenimento dos

filmes. No entanto houve reação do arcebispo McNicholas: em novembro de 1936 ele

questão de ordem moral e que era para deixar a arte aos críticos (cf. Phelan 1968, p.

39).

julgamentos o PCA e dois panfletos. O primeiro deles, How to judge the morality of

motion picture, conta com oito páginas; o segundo é uma reimpressão do “The morais

escreveu para McClafferty ressaltando que a postura da Legião era estritamente uma

Os censores que trabalhavam para a Legião tinham como base principal para os
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of the screen”, artigo publicado por Richard Dana Skiner na Catholic Educational

Review em outubro, 1935. Esses documentos anteciparam toda a política papal

legitimou a ação da LD.

Notamos pela bibliografia analisada sobre a LD que somente o livro de Black

busca compreender o teor da influência da LD sobre a população americana. O autor

conclui que a orientação católica teve repercussão e peso somente entre 1932 e 1935,

católicos para realizar a censura aos filmes. Essa análise é confirmada quando lemos

esse dado no livro de J.A. Sargent (1963). A partir do instante em que os católicos

começam a ir contra o PCA, Hays pesquisou a amplitude da atuação da Igreja Católica

e chegou à seguinte conclusão: embora

perdiam a audiência. Em 1935, a indústria cinematográfica teve uma margem de lucro

de 30 milhões de dólares. Somente em quatro cidades se notava uma forte influência da

censura realizada pela LD: Filadélfia, São Francisco, Cincinatti e St. Louis (cf. Black

1994, p. 190).

Valendo-se desses estudos, Hays somou forças com Breen, fazendo com que o

PCA pudesse atuar com mais tranquilidade. A opinião da LD não se estendia para além

dos domínios católicos dentro de um país protestante. Em razão disso, reforçaram-se as

instâncias de negociação direta entre censores e produtores.

restringiu a uma simples censura, pois, na maioria das vezes, sugeriu formas e conteúdo

das cenas para que correspondessem ao Código. Um exemplo dessa atitude foi o filme

Breen teve junto aos produtores um papel importante e

a Igreja classificasse os filmes, esses não

influente, que não se

graças a dois fatores: a crise económica americana e o apoio pedido por Hays aos

proclamada pela Encíclica Vigilanti Cura (29.06.1936), que somente reforçou e
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de Selznick, Anna Karenina, com Greta Garbo, baseado em obra homónima de Tolstoi.

Em 1935 Breen escreve a Louis B. Mayer que o script era muito perigoso, pois não

adulterous woman an there is no clear indication that the script include a statement by

military”. E acrescenta que o filme apresenta cenas que poderiam induzir o espectador à

impressão de que Anna e Vronsky passaram juntos a noite, “one scene, which took

place at the breakfast table, the audience would conclude that they were living

toghether”. (Black 1994, p. 210). Breen sugere a eliminação da cena, pois o adultério

precisa ser denunciado e condenado sempre e um casamento infeliz não é razão para o

divórcio ou uma transgressão sexual. Breen eliminou do filme o filho bastardo de Anna,

porém isso não garantiu a aprovação direta pela LD27.

O projeto de Breen era forçar os studios a incluir nos filmes uma voz moral.

Todo o filme tinha de deixar claro que o mal é errado e que o bem é correto. Nada de

política ou crítica à ordem estabelecida, tanto familiar quanto política. O filme tinha a

função de promover o espírito social do patriotismo, não poderia mostrar o cinema

somente como entretenimento mas como um veículo educacional.

filmes: embora tivesse sido indicado por Quigley, que era representante da Legião da

Decência, a LD acreditava que se deixava passar cenas totalmente contrárias à moral

cristã e que as posições de Breen não correspondiam em rigidez às da LD. O

contrasenso em relação à censura é assinalado por uma postura totalmente subjetiva,

27 Para mais detalhes, cf. Leff & Simmons 1990, p. 61-3.

A figura de Breen representa a falta de unanimidade em relação à censura aos

an authoritative official condemning Vronsk and forcing him to resign from the

punia Vronsky o suficiente “as we see it he is a seducer, who lives openly with an
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tanto por parte da Legião da Decência quanto por parte de Breen, dirigente da PCA.

Embora houvesse o Código como parâmetro, isso não bastava para delimitar o que seria

ou não aconselhável ser visto nas telas cinematográficas.

Análise das classificações

As questões que se colocam são as seguintes: o que significa a classificação de

um filme como imoral pela LD? Qual é a obrigação dos católicos em evitar os filmes

imorais? Qual é a obrigação dos católicos para com a classificação da LD?

Para a LD o filme pode ser imoral sob dois aspectos: em relação ao tema e ao

tratamento. O tema do filme aborda um assunto desenvolvido pelo escritor e pelo

diretor mediante ações dramáticas. O tratamento do filme consiste nos detalhes da

apresentação audiovisual que envolvem o drama. Portanto, filmes com diálogos que

tratamento. Quando a LD julga que um filme pode ter um tema imoral, isto significa

que aqueles que o assistem estão de acordo com o filme e com isso têm a intenção de

trazê-lo como exemplo para sua vida. Quando a LD afirma que o filme tem um

tratamento imoral, isto significa que aqueles que assistem-no estão correndo o risco da

tentação de cometer o pecado.

Quando o filme é classificado como B, isso significa para o espectador estar

certamente o espectador cometerá o pecado (cf. Leff & Simmons 1990, p. 70).

apresentem blasfêmias ou nudez podem ser considerados imorais, por causa de seu

“numa ocasião de pecar”; quando o filme é classificado em C, isso significa que
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pecado”. A gravidade dessa obrigação varia em proporção direta com a seriedade do

tipo do pecado envolvido.

Os filmes imorais influenciam corruptamente a sociedade, especialmente os

jovens, e, portanto, enfraquecem a fibra moral da sociedade e da nação.

A posição da LD buscava:

(1) proteger os católicos e outros da ocasião de pecar;

(2) desencorajar os produtores de fazerem filmes imorais;

(3) encorajar os filmes de entretenimento para a família;

(4) orientar os pais na guarda de suas crenças dos filmes imorais.

Notamos claramente que prevalece na argumentação católica contra os filmes o

fato de que estes representam uma ocasião para pecar. O fato de que as imagens

cinematográficas possam induzir ao pecado é ponto pacífico para a Igreja. Pois, para a

Igreja,

Segundo Francastel, o cinema é uma das artes em que o imaginário pode tanto

imaginário humano para tempos míticos ou supostamente reais, a Igreja tenta cercear o

imaginário popular, como o fizera na Idade Média por meio das confissões obrigatórias,

a imagem se presta a um equívoco e pode desencadear mecanismos psicológicos 
sublineares, com repercussões profundas na conduta das pessoas, diante disso, 
leva as pessoas a perder-se em mundos nebulosos, misteriosos e irreal. Portanto o 
primeiro atentado ético contra a conduta, pode-se derivar de uma cultura da 
imagem, é seu poder misterioso de converter a realidade em ficção, e transportar 
o homem a uma certa atitude infantil e mágica da existência. (Blazquez 1994, p. 
398).

se projetar para o futuro quanto para o passado, mediante a simultaneidade do espaço e

do tempo que se tornam simulacros da realidade. Ciente desse poder de transportar o

De acordo com a teologia, os católicos são obrigados a evitar as “ocasiões de
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contornos das duas categorias não são claros (cf. Delumeau 1991). Valendo-se do

preserva os traços da mentalidade católica. Imagens que induzissem à intenção de pecar

seriam expurgadas. As várias formas de expressão da imagem foram utilizadas pela

Igreja Católica com o único intento de ser o retrato da elevação da vida terrestre. A

imagem servia como exemplo para ser seguido, de orientação para que se levasse uma

vida correta. A questão do exemplum católico, amplamente utilizado tanto na catequese

quanto nas liturgias, era o modelo de bom procedimento.

segundo

bondade. O cinema é uma fábrica de mitos, é capaz de transportar o espectador

submisso e complacente a um mundo irreal mediante a representação de imagens

feiticeiras” (Blazquez 1994, p. 400).

A disputa da Igreja pelo controle da imagem toma-se

cruzada moderna é realizada com uma única arma, a censura. A Igreja não mais

controla a sociedade, a Inquisição foi substituída por lutas de hegemonias nacionais, a

controle católico estão restritos aos claustros da Igreja.

concretização do pecado sob a forma de desejo, ou ainda, sob a forma de intenção, e os

na medida em que não distingue pensamento de ação, pois o pensamento intervém na

ética não está mais associada à moral católica; dentro deste contexto, a eficácia e o

uma luta desigual. A

a Igreja, pois define-se a imagem como a

símbolo do pecado, o parâmetro de julgamentos morais e éticos, a Igreja julga e

De que tipo de exemplo servia o cinema? Exemplo de uma vida profana,

“portadora de verdade, beleza e
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Uma aparente mudança

A atuação da Legião da Decência enfraquecia-se. O crescente desenvolvimento

de Hollywoody fez com que ela tentasse mudar a imagem de seus posicionamentos

mediante uma estratégica semântica, a fim de não ser tão rechaçada pela sociedade.

Em 1942, Roosevelt cria o Office War Information, cuja finalidade era fazer a

propaganda dos aliados. Hollywood está infimamente ligada a esse projeto: estava

encarregada de espalhar a propaganda da liberdade democrática contra o fascismo. A

primeira medida censora deste departamento foi proibir que qualquer filme retratasse a

preparação dos EUA para a guerra.

A Segunda Guerra Mundial contribuiu para um maior desenvolvimento de

Hollywood ajudando a financiar filmes contra o totalitarismo. Na mesma época

começou a despontar o cinema engajado representado por filmes noir, tais como

Casablanca, Missão em Moscou, Passagem para Marselha, entre outros, além dos

filmes de Hitchcock.

Juntamente com esse material começou a ampla publicação de revistas

pornográficas e o surgimento de uma atitude sexual mais liberada. A Igreja proibiu sua

divulgação e leitura. Nesse mesmo período, Alfred C. Kinsey publicou um livro que

qual a posição do National Council of Catholic Women foi: “z7 is an insult to the

American people ” (Grazia & Newman 1982, p. 68).

rapidamente se tomaria um best-seller, Sexual behavior in the human male, sobre o
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Alguns studios começam a importar da Itália e da França os filmes de Rosselini

sobretudo, Elia Kazan em seu A Street car named Desire, e Baby doll.

Em 1946 começa o declínio de Hollywood. A audiência baixou de 82 para 36

milhões em 1950, por vários fatores: a crescente proibição aos filmes que pudessem

sugerir qualquer simpatia aos sistemas totalitários (nesse momento, o comunismo); a

os studios não puderam mais controlar

produção e distribuição simultaneamente; Hollywood, após ser considerada a maior

exportadora nesse ano, passou a ser taxada pelo governo em 75% sobre os lucros dos

filmes; e, para culminar, o surgimento da TV.

Em 1946 havia sete mil aparelhos de televisão, duzentos mil em 1948, e cinco

1950, tomando-se assim o maior laser

popular americano.

A maior atividade censora neste momento não provinha mais de um Breen

baseado no PCA nem da LD, mas do senador Joseph MacCarthy, que comandou a

campanha contra os comunistas. Em 1952, seis milhões e meio de pessoas tinham sido

checadas pela inteligência americana, sendo que vinte e cinco mil foram investigados

diretamente pelo FBI. A indústria cinematográfica sofre intensamente essa perseguição

(cf. Grazia & Newman 1982. p. 89).

Por outro lado, Hollywood reflete essa política realizando, na década de

cinquenta, 86 filmes sobre a Guerra Fria, 18 dos quais só em 1952.

PCA, resultado do afastamento, nesse mesmo ano, de Breen do comando, substituído

milhões de famílias possuíam televisão em

Suprema Corte baixou a lei antitruste, e

A partir de 1955 ocorreu um vazio de poder por parte da Igreja Católica no

e Vittório de Sica, representantes do neo-realismo italiano, que influenciaram,
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autor do PCA, fr. Daniel Lord. Restava somente Martin Quigley como guardião das

posturas morais católicas.

quatro itens:

Esses temas poderiam ser tratados, mas com cuidados. Acabara também a censura à

miscigenação de raças e, simultaneamente, o uso dos insultos raciais. No entanto

manteve-se “the word ‘divine ’ was added to the third General Principies, Law — divine,

natural or human - shall not be ridiculed - nor shall syn pathy be creat for its vilation”

(Grazia & Newman 1982, p. 92).

A repercussão dessa mudança é o maior afastamento da LD; na voz de Martin

Quigley, isso resultaria na perdição da nação americana (ibid., p. 93).

objetivo de melhorar a qualidade dos filmes, e com isso tentaram evocar sua atuação no

começo da década de 30: “The Catholic Church expected that catholics, as well as non

catholics, -would demand that producers avoid productions of questionable moral

caliber” (Sargent 1963, p. 163). Em dezembro do mesmo ano, cardeal Spellman

condenou o filme Baby doll:

28 W. Hays se retirou do MPAA em 1945, e nomeou Eric Johnson em seu lugar.

the subject niatter of this film is morally repellent both in theme and treatment. It 
dwells almost without variation or relief upon carnal suggestiveness in action,

(1) retrato de práticas ilícitas do narcotráfico. Ex: o The moon is blue, de Otto
Preminger;

(2) aborto;
(3) prostituição;
(4) rapto.

Em janeiro de 1956, os bispos católicos dirigiram uma campanha com o

por Geoffey Shurlock até 1962. Hays faleceu em 1954, e, em 1955, foi a vez do co-

Em 1956, Eric Johnson28 anunciou uma mudança no PCA. Foram removidos
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Em 1957, houve sete políticas governamentais que direcionaram a mudança de

decisão, resultado da polêmica em tomo da classificação de dois filmes: The

pawnbroker e Who's afraid of Virgínia Woolf?

Nesse mesmo ano, o papa promulgou a Encíclica Miranda Prorsus, bradando

aos católicos para que lutassem contra o cinema imoral. Embora toda a postura católica

permanecesse restritiva ante as mudanças que ocorriam na sociedade, refletidas nas

telas cinematográficas, houve uma tentativa de mudança de estratégia semântica, não

alterando o conceito oficial de arte ou imagem.

Em novembro de 1957, a LD introduziu uma nova categoria para classificação:

A-III. Essa nova categoria tomou o lugar da classificação A-II, somente para adultos, e

se tomou uma categoria para adultos e adolescentes. Alguns filmes que a LD poderia

apresentação do mal como algo simpático. Em 1958 anunciou uma nova mudança no

classificação, a Special Classification, o que revela seu desacordo com a classificação

atribuída pelo PCA.

Last summer, novela de Tennessee Williams, é um excelente paradigma que

apresenta, a um só tempo, a postura ainda censora do PCA, e o descontentamento da

LD quanto ao julgamento realizado pelo PCA, na figura de Geofrey Shurlock,

dialogue and costuming. Its unmitigated emphasis on lust and the various scenes 
of cruelty are degrading and corruptive. As such, it is grievously offensive to 
Crhristian and Iradional standards of morality and decency. (Sargent 1963, p. 
167).

ter classificado como B, por sua impropriedade para adolescentes, passaram a ser

reclassificados como A-III. Esses filmes geralmente tinham algo a ver

seu método de classificação: continuaria condenando os filmes, mas criou uma

com a
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mesmo depois do corte, a Legião da Decência classifica esse filme na Special

representassem uma posição tão rígida em relação as posturas católicas, tais como

condenado, reportaria necessariamente ao significado de que o público inevitavelmente

cometeria pecado se assistisse o filme. Indo mais adiante, não nos reportaria à imagem

do inferno ou de purgatório de Dante? Será que com

Vejamos os documentos abaixo.

A revista católica América publica um artigo escrito pelo bispo William A.

LD não é um corpo censor, ela tem a função de “alertar e falar aos católicos, dando uma

moral previdente em relação aos filmes. Filmes imorais constituem um real e presente

(Scully 1957, p. 726-7).

O segundo documento não foi elaborado pela LD, mas elaborado pelos bispos

dos EUA. O título do documento é Censura, em resposta à decisão da Suprema Corte29.

29 Quando um filme era considerado imoral era comum o diretor recorrer à Suprema Corte 
Americana.

Scully, então dirigente do Committe Epsicopal for Motion Picture. Scully afirma que a

a film dealing yvith homossexuality and canibalism, -was initially refused a seal 
but subsequently received it after deletion of objectionable scenes; when the 
picture came to us, there were a few Unes of dialog still remaining that we 
thought gave a possible inference of homosexuality... And later, in reference to 
the appeals board: this board looked at the picture very carefully and agreed that 
some of the Unes were subject to such an interpretation. They instructed the 
producer, if he wished to get the code seal, to take the Unes out, and he did 
(Sargent 1963, p. 182);

a substituição da palavra

“condenado” a Igreja passaria a ter uma atuação mais amena em relação a censura?

perigo para o pensamento e a alma do homem, e especialmente para a nossa juventude.”

condenado por uma total falta de respeito ao espírito cristão, pois a palavra

Classiflcation. A estratégia semântica seria a de não utilizar mais frases que
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A objeção sexual poderia assumir diversas formas, mas a Suprema Corte tinha apenas

que era obscenidade; foi a chance

aproveitada por Samuel Roth, advogado especialista em recorrer contra a decisão das

classificações emitidas aos filmes: os advogados de Roth argumentaram que censurar a

obscenidade seria violentar a Constituição tanto pela restrição à liberdade de opinião

quanto por se basear em um conceito indefinido.

A Corte deixou esse julgamento da obscenidade a cargo das pessoas, ou seja,

deu autonomia aos cidadãos para julgarem o que seria obsceno ou não.

Quando o documento apontado acima argumentava que os EUA eram realmente

um país democrático

liberdade aparece com os seus limites impostos pela comunidade, ou seja, “respeito

com os direitos dos outros, olhar para a ordem pública, e uma positiva deferência para

83).

Os bispos acreditavam que a restrição legal fosse necessária para que a liberdade

de expressão fosse exercida com um razoável limite. Quase sempre a tradição jurídica

americana optava pela mínima restrição. Conseqúentemente, havia uma inevitável

abertura entre o que era legalmente punível e o que era legalmente admissível:

“podemos ainda desafiar os padrões morais de um número notável na comunidade,

portanto é preciso reconhecer que a legislação civil ela mesma não constituí um padrão

adequado de moralidade” (ibid., loc. cit.').

Nesse sentido, é pelo abuso da liberdade civil que a LD existe:

os valores humanos, morais e sociais como é a nossa herança comum” (Phelan 1968, p.

e que respeitava a liberdade de expressão, nesse documento a

sete classificações para dizer exatamente o
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Em 1960 a LD declarou ser necessário ao PCA incorporar os seguintes pontos

em seus procedimentos de classificação aos filmes:

A postura censora de guardiã dos bons costumes e da moral americana é ainda o papel

da Igreja Católica oficial, embora pareça preocupar-se com uma aparente abertura em

relação à mudança de comportamento da sociedade americana: tal como no primeiro

relato, o que se vê é a continuidade de sua postura censora.

Consciente de que o PCA tinha mais força de persuasão do que ela, pede a volta

ww found predilection

for pornographic andperverted subject matter” (Sargent 1963, p. 191).

4 —... Every exhibitor must limit his theatreprograms to films which bear the Seal 
of Approval of the Production Code authority. (Phelan 1968, p. 86).

2 — Although adult-oriented production is not a legitimate but even a necessary 
maturation of the motion picture médium, such production must to the 
spirit of the Production Code ...

(A) system of selfclassification of films by the Industry cannot be lightly 
disregarded.

1 - (in order) to safeguard the young and impressionable from that subject matter 
and treatment in films wich they are not yet mature enough to assimilate

3 - Through the cooperation of exibitors with its Advertising Code Administration 
the Indudtry should affect a radical reformation of its excesses in 
exploiting films. Particularly reprehensible are not only many of the 
porters ads but also the trailers (coming attractions ...) shown in theatres

a knowledge of this truth together with the knowledge that offensive materiais on 
the stage and screen and in publications have a harmful effect moved the Bishops 
of the United States to set up agencies to work in the field for motion pictures, the 
National Legion of Decency; for printed publications, the National Office for 
Decent Literature. (jbid.).

da censura nos moldes antigos, passando a compactuar com a sua posição. Declara ser

necessário toda a vigilância possível, pois Hollywood tem “a
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Em dezembro de 1962, o Comité Episcopal distribui outra forte declaração

pedindo ao PCA que mantenha

realizados, somente o PCA tinha força para se fazer respeitar.

O discurso estava fundamentado no direito paterno de guiar inteligentemente

suas crianças em relação aos filmes, direito que não poderia ser exercido sem o suporte

de um sistema de classificação.

Se formos pensar em uma mudança significativa no âmbito da estratégia política

e semântica - não no de uma redefinição do papel de imagem ou de arte em relação à

sua conceitualização do belo, e sim no seu conceito de “massa” —, esta continua sendo

sinónimo de ignorância e misticismo. Ocorre que o público não é formado somente pela

assiste aos filmes. Há aqueles que caracterizam as massas, sem poder discernir o bem

geralmente constituído pelas classes baixas, jovens e crianças. E há o público mais

esclarecido, que poderia discernir claramente o bem do mal, formado pelas classes

médias e altas católicas, bem caracterizada pela atuação da Ação Católica.

No ano de 1962, a LD aboliu completamente a noção de que os filmes eram

entretenimento para as massas per si e passou a mudar de objeto: o foco dirigia-se às

crianças e aos adolescentes.

recomendados para a família, o menor número de filmes familiares produzido até então.

a classificação dos filmes, garantida pelo seal. Os

bispos reconheceram que, embora pudessem classificar todos os filmes que eram

do mal, sendo facilmente induzidos a cometer o pecado, uma faixa de público

Entre 25.08.1963 e 13.08.1964, a LD classificou somente 51 filmes como

“massa” de espectadores: nesse momento ocorre uma divisão dentro do público que
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No mesmo período, a LD condenou 16 filmes, o maior número de condenações de

filmes da história da LD.

A LD continuava condenando a nudez nos filmes. O The pawnbroker, por

exemplo, foi condenado porque expôs os seios de uma mulher numa única cena.

A crítica leiga reagiu nos seguintes termos:

A posição da LD ante a nudez foi ridicularizada e atacada, sobretudo por

Mankiewics, diretor e escritor, que levou 4 prémios da Academia.

For several years there has been definitive evidence of an attempt. Until now 
unsuccessful, on the part of some producers to introduce nudity into major 
American films.

The temptation for film-makers to exploit the prurient appeal of nudity in this 
mass médium is so great that any concession to its use, even for otherwise valid 
reasons of art, would lead to wide abuse.

In itself nudity is not immoral and has long been reconized as a legitimate subject 
in painting and sculpture. However, in the very different médium of the motion 
picture it is never an artistic necessity. The long history of film production proves 
that dramatic and artistic effect has been achieved without recourse to nudity in 
motion picture treatment.

For this reason, the National Legion of Decency wil continue to apply the policy 
of resisting every effort to employ nudity in film production. Though some may 
regard this policy as rigid and perhaps arbitrary, it is a policy wich is in the best 
interest of national community and the motion picture industry itself. (Phelan 
1968, p. 94).

an acceptable classification has been danied this film for the sole reason that 
nudity has been used in its treatment. Although nudity in itself is not obscenity 
and might even have an artistic function in a film of quality, it is never a 
necessary or indispensable means to archieve dramatic effect. The present film is 
no exception because the director could have accomplished his artistic objectives 
by the less literal and more demanding method of direction. The good of the 
motion industry picture as well as the national community requeres that a marked 
effort on the part of some producers to introduce nudity into film treatment be 
discouraged, for such treatment is open the gravest of abuse, (jbid., p. 92).
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Na metade dos anos 60, a Motion Picture Association of America constatou que

o seu público estava se tomando cada vez mais jovem, na média entre 16 e 24 anos.

Nesse mesmo período (1963) morreu o presidente da MPPA, Eric Johnson.

Começou um período mais democrático. O substituto, Jack Valenti, o terceiro

líder da associação, foi indicado pelo presidente Lyndon B. Johnson. Havia de novo um

contato direto com a Casa Branca. A mais importante contribuição de Valenti foi

sugerir a “Mature Audience”, ou seja, proibir os filmes para os menores de 18 anos

desacompanhados dos pais. Esta foi uma estratégia original formulada pela Motion

Picture Distribution. Certamente a indústria se opôs à adoção de qualquer prática que

Em setembro de 1966, a MPAA distribuiu uma versão moderna do Código que

permitia o rótulo de “sugerido para audiência adulta” a certos tipos de filme.

Em 20.09.1966, a MPAA anunciou a adoção do novo Código de produção,

qualquer participação da LD.

No lugar do preâmbulo e dos princípios fundamentais do velho Código, na nova

versão os objetivos são:

The new Code estabilishes producers whereby producers, in cooperation with the 
Code administrator, will indentify certain pictures as “Suggest for mature 
audiences” (SMA) in all advertising, display at theatres, and by the other means.

pudesse excluir uma porção de seu público, especialmente os menores.

dos itens mais fortes para a classificação do filme acima de 18 anos.

escrito por Jack Valenti em parceria com Louis Nizer, conselheiro geral da MPAA, sem

O novo Código não proibia explicitamente a nudez, mas a colocava como um

The most significant innovatior in the new regulations which the industry itnposes 
on itself is to extend the commitment by the producers and film distributors to 
make more information about films available to parents, the arbiters of familiy 
conduct, so they can choose wich motion picture their children can see.
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(1) Encorajar a expressão artística para expandir a liberdade criativa; e

responsabilidade e a sensibilidade dos padrões da sociedade em geral.

Por fim, as doze prescrições detalhadas do velho Código tomaram-se onze na

nova versão:

ser

O Código somente tomou legal o que já era prática segundo o PCA há anos,

com a aceitação da linguagem blasfêmia e do aborto.

Uma semana depois da adoção do novo Código, o arcebispo John J. Krol, então

dirigente do Comité Episcopal para a Motion Picture (ECMP), se pronuncia:

Without rancour, however, we recall that other declarations have been made and 
as quickly forgotten by those who spoke them. And we must point out that the 
1956 Motion Picture Production Code has been circunvented, ignored, qualifted 
and very often honored more the breach than the observance ... We appeal to the

we applaud step wich MPAA has now taken. We share MPAA ’S manifest interest 
in artistic excellence, realizin, too, that mature audiences must not be bound to a 
levei of entertainment fit (from a moral point of view) only for children. We 
reiterate our distate for censorship. We reaffirm our dedication to the BUI of 
Rights, no part of wich is more important to the American people than freedom of 
utterence wich includes artistic expression.

(1) deve ser exercida repressão sobre o ato de tirar a vida;
(2) o mal, o pecado, o crime e as coisas erradas não devem ser justificadas;
(3) uma repressão especial deve ser exercida sobre a apresentação de atividades

anti-social e criminal em que menores participam ou são envolvidos;
(4) atos de brutalidade, crueldade, violência psicológica, tortura e abuso devem

ser restringidos;
(5) indecência ou exposições impróprias do corpo humano não devem ser

apresentados;
(6) relacionamento de sexo explícito não deve ser justificado. Cenas íntimas de

sexo, violando os padrões de decência, não devem ser retratadas;
(7) deve ser reprimida a apresentação de procedimentos sexuais aberrantes;
(8) palavras, gestos ou movimentos dotados de obscenidade não devem

apresentados, profanação não deve ser mostrada;
(9) a religião não deve ser aviltada;
(10) palavras ou símbolos de desdém racial, religioso ou a grupos nacionais não

devem ser usados, nem incitação ao fanatismo e ao ódio;
(11) excessiva crueldade de animais não deve ser mostrada e animais não devem

ser tratados inumanamente.

(2) Assegurar a liberdade no encorajamento de que os artistas preservem a
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Notamos que nesse discurso ocorrem duas estratégia: por um lado, a exaltação

dos direitos humanos, resultado da política americana nesse momento histórico, por

outro, a cautela por parte do discurso católico oficial de não pedir a intervenção do

Estado, por violar esses direitos tão exaltados, mas de pedir para que o núcleo familiar,

responsável pela tradição católica, assuma o papel de censor, deixando toda a

responsabilidade da violação moral para os produtores, distribuidores e exibidores.

Blow Up foi um filme classificado como C, foi condenado pela “technical

responsabilidade moral caso se restringisse a uma audiência madura e não tivesse o

sensacionalismo que teve.

Quando o PCA censurou algumas cenas de nudez no filme de Michelangelo

Antonioni, a distribuidora Metro Goldwyn Mayer veiculou o filme sem o selo, por meio

de sua companhia subsidiária. O filme teve um grande sucesso.

Diante da força da indústria cinematográfica, ff. Sullivan declara:

public to support the industry in its present good intentions and to parents, to 
cooperate with local theatres to give voluntary adversory classification a real 
chance to work. (Phelan 1968, p. 101-2).

reason of nudity”. Não porque fosse obsceno, como alguns filmes classificados como C

not that the fdm artist is expected to be a successor of the Apostles and be 
formally religious - whatever the religion - in his approach to a human problem. 
We feel that the fdm artist, like any artist, should be authentic and honest in the 
Vision of man he suggest by drama of his characters 'actions and motivations. An 
Authentic vision of man is not exclusively Catholic or even exclusivity religious. 
We are therefore committe to the principie that Christian criticism of films can 
keep the door closed to exploiters of fdm but open for authentic artists. It is 
dishonesty in theme and salacious pandering in treatment that a our ratings try to 
discourage. Light escapism, fantasy, melodrama and suspense have their place 
and we don ’t oppose them as such. But we also to encourage serious films, like A

Sullivan admitiu que esse filme poderia mostrar o caminho dao são: fr.
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Houve uma discordância entre as posição de fr. Sullivan e arcebispo

McNicholas: de um lado a radicalização, do outro uma postura política de tentar manter

o diálogo com a indústria cinematográfica. Para fr. McNicholas, a imoralidade era

identificada com o não-cristão. ccA perniciosa filosofia” era a retórica do período da

“falta de honestidade dos artistas”. No entanto, para fr. Sullivan, os filmes de

classificação B ou C poderiam ser assistidos por um público bem formado. Essa

relação ao público. Com a primeira postura, ainda se acreditava num público

caracterizado pelas “massas”, terminologia empregada na crítica ao cinema do começo

do século; com a segunda, se operava uma diferenciação do público: o cinema não é

sétima arte.

Para preservar os direitos do espectador, o filme precisava apresentar a figura do

homem esperançoso e a primazia do espírito humano sobre a maldade: o bem tem de

ressaltada para que o mal nunca chegue a triunfar ou obter a simpatia do espectador.

O filme deveria corresponder à demanda original e essencial do homem para

consigo: verdade, bondade e beleza — o filme se resumia na divulgação desses

princípios.

30 Com a direção de Fred Zinnemmann, este filme ganhou o Oscar de melhor diretor em 1966 
(Siegel & Siegel 1990, p. 473).

triunfar sempre. A oposição entre a bem e o mal tem de estar bem demarcada e

somente divertimento menor e voltado para as massas, e sim reconhecido como a

Man for all Seasons^O, and Darling, wich was hard-hitting and touched all the 
bases- the seven deadly sins. We awarded both these films and promoted them 
through the Catholic Film Newsletter. (Phelan 1968, p. 105).

polêmica interna retrata a discordância ante as estratégias políticas assumidas em
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tomada de posição oficial do Vaticano ante o cinema.

Todos os documentos oficiais ressaltam que a atuação da LD deveria ser tomada

como um exemplo para as Oficinas Nacionais, órgãos destinados à censura de filmes

presentes em todos os países e sob a orientação do OCIC. Parece evidente que ocorre

consequentemente, do OCIC. Como já demonstramos anteriormente, a interferência da

LD teve um tempo curto de influência junto aos fiéis, resultado da conciliação da

conjuntura económica do período com uma forma de ecumenismo alinhavado em nome

da salvação da nação americana. Tanto a discordância entre Breen, representante do

PCA, e a LD quanto as discordâncias internas da própria LD contribuíram para sua

perda de poder junto aos fiéis.

Mesmo assim, a atuação da LD e a influência de Breen no PCA foram de grande

valia para a tomada de posição oficial do Vaticano em relação ao cinema.

Quanto ao OCIC, vejamos como foi a sua atuação como incentivador das

medidas tomadas pelo Vaticano no que tocante ao cinema.

História do Office Catholique du Cinéma

A história do OCIC precede à sua oficialização pelo Vaticano na Encíclica

Vigilanti Cura (1936). O mesmo acontece com o Brasil (1926), Alemanha (1928),

Áustria (1928), Bélgica (1928), Canadá (1928), Espanha (1928), França (1928) Itália

(1928) e Luxemburgo (1929).

A atuação da LD e a influência de Breen no PCA foram de grande valia para a

uma visão exagerada da atuação da LD nos EUA por parte do Vaticano e,
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A iniciativa de oficialização por parte do Vaticano só respondeu à legitimação

destes órgãos católicos que atuavam na censura como uma forma de pressão a produção

e distribuição de filmes.

No Primeiro Congresso Católico Internacional do Cinema, realizado em Haia31,

os bispos católicos reconheceram a OCIC como o porta-voz oficial quanto aos

problemas cinematográficos.

Até 1933, a atividade do OCIC restringiu-se à realização do Congresso Geral

em Bruxelas. É somente em 1934 que Pio XI estabelece apoio incondicional ao OCIC,

enviando o cardeal Pacelli (futuro PioXII) para apoiar as atividades. Este enaltece o

eles dom de Deus, portanto, eles devem servir para sua glória e para a extensão do seu

reino” (Cinquante 1978). Essa declaração foi incorporada na Encíclica Vigilante Cura

(1936), promulgada pelo papa PioXI.

A posição doutrinal dessa encíclica se resume na seguinte argumentação:

moyen d’influence caplabe d’exercer sur les foules une actionplus décisivé”(ibid,p.3).

Ela recorre sempre ao exemplo da atuação da LD como um órgão eficaz que

ou se affirment les droits de l’Eglise: droit de fixer les règles morales qui 
s 'imposent à tout art véritable; droit de régir et de sauvegarder les moeurs du 
peuple chrétien jvt-ce aux heure de repos et d’amusement; droit en fin de préciser 
et de souligner les obligations qui incombent à tous ceux qui exercent leur 
profession dans une industrie et un commerce dont dépend la santé et morale des 
individus et des sociétés. (Brohêe 1936, p. 1).

serve como modelo para o OCIC: “Le Pape desire, ent effect, que partout les pasteurs

O cardeal Pacceli declara que “il est impossible de découvrir aujourd’hui un

31 Realizado entre 23 e 25 de abril de 1928, com Dr. Emest (não consta o sobrenome no 
documento) na primeira-presidência e Chanoine Reymond na secretaria geral.

cinema como um instrumento divulgação da fé católica: “os progressos científicos são
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obtiennent que les fidèles, à exemple des catholiques américains, sfengagent á ne

jamais assister à la projection de films qui blessent la vérité ou les régles morales de la

douctrine chrétienné” (Brohêe 1936, p. 13).

cinematográficas: o cinema tem um efeito único de

O cinema deveria ser reorientado e dirigido para uma verdadeira finalidade, ou

seja, segundo a visão cristã, ele

As diretrizes da Encíclica respaldariam toda a atitude do OCIC. Em 1936 foi

aberto o escritório do OCIC em Bruxelas. Essa instituição teve como prioridade suscitar

diretrizes da encíclica.

Durante a Segunda Guerra Mundial, suas atividades foram suspensas e foi

1946.

prendre l 'homme tout entier; de le saisir par toutes les avenues de la sensibilité, 
du couer et de rintelligence; et cela sans exiger le moindre ejfort; en procurant, 
au contraire, un extremeplaisir. ... L*obscurité de la salle invite à Vabandon, en 
mêmme temps qu’elle agrave lafacisnante emprise de Técren lumineux. Enfin, le 
rythme rapide des scènes paralyse ce qui pourrait rester d’un désir de controle, 
pendant que l 'envoútement de la musique s 'ajoute à la séduction des artistes et 
au réalisme des images pour porter à son comble la force insinuante et 
sournoisement persuasive du spectable. ... Le film vise non Tindividu mais la 
communauté. (ibid., p. 3).

deveria interpretar la realidade objetiva en función de una visión determinada 
del mundo. Tanto por la via del realismo como por el camino de la poesia, se 
puede alcanzar la verdadera humanidad, la verdadera misíon del cine é poner 
esta prodigiosa potência creadora al servido de la Belleza y de la Verdad, es 
decir, al servido de Dios. {Revista Internacional del Cine. 1949, n2 2., p. 13).

e favorecer a produção e divulgação de filme comercial de inspiração cristã seguindo as

instalado um comité provisório nos Estados Unidos, retomando suas atividades em

E alerta para o perigo que os seus fiéis correm assistindo às fitas
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Bruxelas e a publicar a Revue International du Cinéma. Em 1949 decide-se que o OCIC

é uma federação das Oficinas Nacionais (ON), implantando as diretrizes da Vigilanti

Cura em todos os países, adquirindo autonomia financeira e executiva. Essa autonomia

resultou numa variação, em termos formais, na produção das fichas censoras, pois

representavam os reflexos culturais do país onde eram produzidas, embora o conteúdo

censor continuasse com as mesmas premissas, ou seja, a arte continuava sendo julgada

sob um ponto de vista moral. Ao mesmo tempo, as ON tinham como finalidade servir

de referência, numa tentativa de centralizar os critérios censores da política vaticana em

mesmo princípio das Conferências

Nacionais dos Bispos: representam os países onde atuam e as suas especificidades

culturais, embora sejam representantes do Vaticano. E assim, nesse jogo entre o

particular e ou

ressemantizada à diversidade cultural.

Vejamos a proposta de classificação dos filmes formulada pelo OCIC antes de

traçarmos um contraponto entre o perfil da sua censura com a produzida pela LD:

3 - Para Todos

3 bis - Para as Famílias.

relação ao cinema. Fazendo um paralelo, seria o

É um filme que pode ser visto por todas as pessoas inclusive pelas crianças. Seu 
tema tem uma tendência moral positiva ou neutra.

Conveniente para crianças em idade escolar.
Os detalhes antieducativos só serão tolerados se forem corrigidos no contexto da 

obra, ou se tomarem sem importância no conjunto da cena. As 
manifestações sentimentais não podem destoar da vida familiar cristã.

Os detalhes dos filmes serão de tal natureza que nunca poderão chocar as crianças 
ou os adolescentes normais, educados com prudência no meio familiar; as 
intimidades e as atitudes desonestas e também as manifestações de amor

“acomodada”o universal, temos a identidade católica sendo

Em 1947 o OCIC passava a participar do júri internacional do Festival de
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4 — Para Adultos

4 bis- Desaconselhável

Essa classificação trata de filmes que poderão prejudicar qualquer adulto. 
Resultado da tendência das idéias falsas, elementos notadamente 
contrários à moral, e em razão da atmosfera deprimente ou inconveniente.

A impressão do conjunto do filme toma-se deplorável, verdadeiramente nociva, 
mesmo naqueles filmes que atenuam o ambiente com a característica 
histórica ou humorística.

não poderão chegar a perturbar seriamente o adolescente; qualquer tipo 
de cena de sexo não poderá aparecer nem explicitamente e muito menos 
implicitamente, com vista a transgredir a autoridade das leis morais e 
civis.

5 - Proscrito
São os filmes que possuem abertamente uma idéia subversiva, ou falsa - com 

complacência na exposição de vícios, de crimes, ou de uma vida 
degradante, sem que os elementos bons e de real valor venham 
compensar, ou que o ambiente histórico, burlesco, inverosímil atenuem 
sensivelmente a impressão mórbida, ou nefasta produzida. Entrarão 
igualmente os filmes que atacam a religião^2.

32 Fiches 1947, série n2 2, p. 1. As bases da crítica cinematográfica católica foram 
apresentadas nas Jornadas de Estudos Católicos de Lucema, numa clara tentativa de 
homogeneização da classificação. Parece-nos necessário transcrever os critérios para 
podermos ter uma visão mais ampla da realização da censura:

“I - Information. Pour des raisons d’organisation économique et commerciale, tous les 
films sont présentés à tous les spectateurs dans touts les salles sans que rien permette au 
publie de devenir quel est le point de vue philosophique, artistique ou humain que 
inspire son auteur.

2 - Formation. La critique du cinéma ne peut se dispenser de fournir au lecteur les 
éléments d9une formation. Elle doit être par certains côtés ce que Roger Leenhart 
appelait, voilà quinze ans, dans Esprit, une école des spectateurs. Non pas que le 
critique doive prendre le ton d’un professeur. Mais il doit prévoir ce qui, dans un fdm, 
risque de dérouter le spectateur, souligner une nouveauté dans Femploi des moyens

É uma vasta categoria que classifica os filmes que descrevem a vida como ela é, 
com suas taras, suas misérias suas situações irregulares; ou seja aquelas 
atitudes que jamais poderiam ser aprovadas, ou mais ou menos 
aprovadas.

Filmes em que o sujeito, a atmosfera ou o lugar não convêm de nenhuma maneira 
às crianças e aos adolescentes, e que para os adultos signifique somente 
pelo valor de recreação, sem grandes importâncias morais.

Esses filmes são caracterizados pelo fato de que os elementos bons dominam ou 
que os elementos maldosos são intoleráveis; o filme deve passar um 
conjunto bom, reconfortável, mais ou menos inofensivo para os adultos.
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Em relação

orientação cinematográfica das fichas realizadas nos Estados Unidos e as realizadas na

França. Nos EUA o problema era com os filmes que mostrassem cenas de violência e

corrupção social, pois representavam uma realidade tal que afloraria sentimentos

niilistas no público. Na França, esses mesmos filmes eram exaltados por apresentarem a

realidade; repreensíveis eram os filmes que tivessem a função de mostrar cenas que

fantasiassem essa mesma realidade. Resultado da Segunda Guerra Mundial? Baseando

a análise no perfil das escolas cinematográficas surgidas na Itália e na França no pós-

guerra, com certeza o imaginário deste momento histórico resultou nessa visão de

d’expression et dégager la signification artistique d’un progrès technique. H ne peut se 
borner á apprécier, il doit souvent expliquer.

3 — Importance particulière de 1’Information et la formation dans la critique 
cinématographique chrétienne. A la responsabilité du chrétien est très lourd dans le 
domaine de 1' Information. Un autre critique peut se préoccuper seulement d’éviter à 
ses lecteurs de perdre une soirée et de leur conseiller d’aller voir un film qui reponde à 
leurs préférence ou leur fantasie. Le lecteur chrétien attend de son critique qu ’il guide 
son choix non seulement sur le plan artistique, mais sur leplan moral et religieux. 
L 'Information est, dans ce domaine, particulièrement délicate car les réactions morales 
et religieuses dépendent pour une grande part de l ’âge, du caractere et de la formation 
du spectateur. II semble que, sur ce point, le critique chrétien se doive de ne pas tenir 
compte seulement de ce qui, pour lui, est valable ou ne l 'est pas. L 'honnêteté consiste à 
ne pas trancher mais à fournir au lecteur tous les éléments de jugement qui lui 
permettront de se faire une opinion personnelle. Cette attitude est d’autant plus 
necessaire que le lecteur d’un critique chrétien n ’apas seulement à choisirpour lui. II a 
souvent charge d’âmes. Qu’il s 'agisse d’un pére de famille ou d'un prêtre, il s 'appuiera 
souvent sur les éléments que lui fournit le critique pour conseiller à des enfants ou à 
ceux qui lui demandent conseil, d’aller voir ou de nepas aller voir le film. II me semble 
que l 'honnêteté du critique consiste à distinguer l’analyse du film - le fait de rendre 
compte d’une oeuvre proposée aupublic - et le jugement qu’il porte sur cette oeuvre. 
Ce jugement comprend des éléments d’appréciation artistique et des éléments 
d’appréciation qui relèvent de l’homme tout entier. Je crois que les uns et les autres ne 
peuventpas être indépendants, qu'il serait faux d'attribue une note "artistique" et une 
note "morale" à un film, comme si le critique, au moment de prendre position, se 
dédoublait. Un critique cinématographique chrétien n 'a pas á apprécier un film en tant 
qu’artiste d'un côté, en tant que moraliste de l’autre. II doit por ter un jugement 
personnel - et qu 'il donne comme tel - en l 'appuyant sur raisons artistiques et sur des 
réactions humaines profondes. (Revue International du Cinéma. 1951, n2 10, p. 47-49).

ao cinema, notamos esse movimento quando analisamos a
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mundo construída e representada nas telas. Nesse sentido, os pareceres realizados pelos

censores repercutiam esse momento.

Em vez de agir como a LD, e restringir-se à censura, as atividades do OCIC

envolveram a produção, divulgação

Começou a participar como júri especial nos seguintes festivais de cinema: Bruxelas

(1947, premiando Vivre in pace, de Luige Zampa), Itália (1946), Veneza (1948,

premiando The fugitive, de John Ford, EUA-1948), Knokke (1949, premiando The

home of the brave, de Mark Robson, EUA-1949), Carmes (1952, premiando Due soldi

di speranza, de Renato Castellani, Itália-1952), Punta del Este (premiando Intruder in

dust, de Clarence Brown, EUA-1949), Berlim (1954, premiando La grande speranza,

de Duilio Coletti, Itália-1953), San Sebastian (1959, premiando The miracle worker, de

Arthur Pen, EUA-1959). Ao participar dos Festivais, a intenção era ampliar a sua

influência no campo cinematográfico. A única iniciativa de promover um festival de

filme religioso foi na Aústria em 1949: “Consciente da responsabilidade de sua missão,

cada vez mais Deus, ou seja, no terreno dos filmes. Combatemos com nossas armas: a

palavra, os sacramentos e a pregação.” (Gerster 1949, p. 55).

Los numerosos intentos del film actual son dar transparência a las realidades de 
este mundo, haciendo de ellas los símbolos de la realidad psicológica o 
metafísica que reciebren. Asi mismo los innumerables films que presenta el 
sentimiento de la comunidad con el deseo de transformar el espíritu colectivista 
moderno en un espíritu de comunidad. ... Nosostros que hemos matado hombres, 
sabemos hoy que todos pertenecemos a la misma familia humana. (Gerster 1949, 
p. 55-6) 33.

as Igrejas do cristianismo iniciaram seus ataques no terreno onde a humanidade deixa

e participação nos eventos cinematográficos.

33 Comentário proferido no Festival Internacional de Filme Religioso realizado em Viena. 
Não se tem notícia de outro evento deste gênero até o momento da produção dessa tese.
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mundo34, mas não com a mesma postura que estamos analisando; a mudança acontece

após o Concílio Vaticano II (1965), não analisada por nós, pois ultrapassa o período que

nos interessa.

No entanto o que permanecia como centro das atividades era a sua função

censora:

a propaganda dos filmes aconselhados para todos

assistirem e, simultaneamente, uma contrapropaganda dos filmes desaconselhados. Esse

tipo de ação baseava-se na LD americana a que todos deveriam seguir: dever-se-ia

enaltecer ao máximo o filme religioso.

Mas qual seria para o OCIC o verdadeiro cinema religioso?

Começaremos pela definição católica de cinema: instrumento de divulgação da

necessariamente ao espírito missionário. A maneira encontrada foi a promoção das

hagiografias, pois elas continham todos os elementos necessários para se tomarem um

popular. Vejamos esse artigo daÃevue International du Cinéma:

la misíon de los organismos es, pues, totalmente análoga a la del índice en 
terreno literário. Su función consiste en advertir a los cristianos el peligro moral 
que representan ciertas películas. De esta forma, logra apartar al público 
cristiano de los films moralmente perjudiciables, mas no el permitirle de escoger 
las películas excelentes desde elpunto de vista artítico. (Chartier 1949, p. 24).

34 Participação nos seguintes festivais de cinema: Amiens (1990), Carthage (1978), Figueira 
da Foz (1982), Gijón (1970), Havana (1984), Cairo (1977), Leipzig (1990), Locamo

A política do OCIC quanto à orientação às Oficinas Nacionais se resumia em

Atualmente participa em quase todos os festivais de cinema que acontecem no

duas ações: fazer a censura e

sucesso. Além de serem amplamente conhecidas, poderiam tomar-se um espetáculo

fé, portanto, com uma clara função didática, este necessitava ser convertido
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inúmeras versões

cinematográficas sobre a vida de Jesus e o seu sucesso. A Revue International du

Cinema fez uma longa trajetória da história dessa versão no cinema, buscando

início do cinema mudo: na França, Christ marchant sur les flots, de Georges Meliés (?),

La Passion du Christ e La vie de Jesus, de Ferdinad Zecca (Pathé), Le baiser de Judas,

de Armand Bour; na Itália, Passion, de Jesus de Luigi Topi (1897); Christo, de Fausto

Salvatori; na Alemanha, INRI, de Robert Wiene; e nos EUA, El rey de reys, de Cecil B.

Mille, La fm du monde, de Abel Gance, entre outros.

O filme religioso deveria conter uma história que começasse pela vida material e

terrestre e chegasse até o divino, que apresentasse com muita força a contraposição

entre os elementos terra e céu, ou seja, o inferno e o paraíso. Fazendo uma reflexão

sobrepor ao profano, precisar deixar bem marcada essa lição e insistir sobre o aspecto

negro e material da história”35. Apesar de tudo, as únicas realizações católicas foram

feitas pela Agence de Documentation et d’Information Cinématographique (ADIC) sob

(1973), Manilla (1983), Montreal (1980), Moscou (1989), Ouagadougou (1973), Rio de 
Janeiro (1965), interrompe e retoma somente no Rio de Janeiro (1984) e Tróia (1988).

35 El cielo sobre los pantanos. In: Revista Internacional del Cine. 1949, n® 4, p. 1. (Editorial).

incentivar aqueles que desejassem fazer cinema religioso. Um retrospecto desde o

Depois do poema épico, depois das vidas cantadas pelas violas, pintados os 
afrescos sobre as vidraças, esculturas em pedras das igrejas românticas e góticas, 
depois dos mosteiros e dos átrios, uma arte de nossa época, oferece a mais alta 
inspiração, possibilidades de expressão e uma força de persuasão igualmente 
prodigiosas. Abel Gance — quem prepara a Divina Comédia — fala precisamente 
das catedrais da luz. Um filme inspirado pela fé poderia realizar sem dúvida 
verdadeira maravilha. (Revue International du Cinéma. 1949, n® 2, p. 14.).

Exemplo da viabilidade desse tipo de filme eram as

sobre o conflito entre o profano e o divino, “o divino deveria sempre ganhar e se
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a orientação do OCIC de Paris: em 1950, o Journal of a Country Prist', a segunda foi

Trial at the Vatican.

A finalidade didática do exemplum permanece como o foco principal da Igreja:

o cinema seria mais um veículo de comunicação, assim como os vitrais, as pinturas, as

orientação de conduta correta. Nada melhor para isso do que um instrumento que

pudesse unir a imagem, o movimento e a simultaneidade dos tempos fazendo com que

fosse vivificando o rito através do ritual cinematográfico.

A necessidade de convencer a indústria cinematográfica a realizar filmes que

abordassem a história da Igreja e seus personagens pode ser remetida a duas questões: a

perda do controle sobre a imagem, que remonta ao surgimento da imprensa, e a

necessidade de cercear a imagem sagrada para que não tivesse uma outra leitura a não

Valendo-se do ato da simultaneidade, uma técnica cinematográfica mediante à

qual podemos nos transportar para o passado, tentemos explicar a atitude presente da

Igreja Católica reportando-nos

intenção de responder e conter a Reforma Protestante - que negava qualquer tipo de

ligação entre Deus e o homem, recusando assim qualquer santidade. Nele, a Igreja

tentativa de aumentar o número de seus fiéis, dirigindo-se para a conversão dos

“pobres”. Mas como converter pessoas analfabetas? Utilizando amplamente a imagem.

Mas qualquer imagem? A imagem divulgada deveria

Igreja, visando controlar a forma e o conteúdo da iconografia:

ser aquela moldada pelo imaginário católico.

ser orientada pela hierarquia da

buscava se contrapor à Reforma mediante a proposta de divulgação dos santos e a

ao Concílio de Trento (1563): foi realizado com a

iluminuras, as músicas sacras e as liturgias, com a intenção de conduzir a uma
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Com essa finalidade, o catecismo passou a depender da autorização dos bispos

Batismo de Cristo de São João de Mignard, mas dentro do espírito missionário das

imagens para facilitar a compreensão e, conseqiientemente, a conversão.

Poderia o cinema ser o novo instrumento de divulgação da fé, já que poderia ser

assimilado a qualquer tipo de público?

Como já demonstramos, o cinema poderia ser um excelente instrumento de

conversão, desde que “purificado”, pois possuía todos os elementos e mais os recursos

técnicos de transubstanciação36, a força imagética cinematográfica resultaria através de

sua enunciação, o milagre. Daí a necessidade de se repetir filmes como Joana D Arc, A

canção de Bernadette, exemplos de sucesso tanto dos diretores e seus artistas quanto de

público. Em relação as artistas, Ingrid Bergman representa toda a transubstanciação

necessária, é o verdadeiro elo entre o céu e a terra, o seu semblante representa a sua

santificação. O mesmo pode-se dizer de Bernadette, da pureza de seu semblante e de

International du Cinéma.

Essa força imagética do cinema foi enaltecida por Pio XII no pronunciamento

sobre o Filme Ideal (1955), inserido posteriormente na Encíclica Miranda Prorsus

le saint Concilie décide qu ’il n 'est permis á personne de placer ou de faire placer 
en aucun lieu ou église une image inhabituelle si elle n’a été approuvée par 
1’évéque ... en sorte que rien de nouveau ou d’inusité dans 1'Eglise ne soit décidé 
sans que l’on ait consulté le Souverain Pontífice Pomain.(Lautman 1994,p. 199).

para poder ser realizado. Passaram a utilizar-se as obras de arte célebres, tais como o

campanhas jesuíticas, que apresentavam cânticos edificantes juntamente com as

suas atitudes, o que é bem ressaltado nas imagens reproduzidas pela Eevue
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(1957). Assim, Pio XI e Pio XII clamavam por uma atuação mais intensa e pelo uso da

rede da Igreja para a divulgação de filmes que correspondessem ao “verdadeiro” ideal

cristão:

Como atuar nesse campo ausente de princípios cristãos por ser ausente de

católicos? O OCIC, como o orgão incumbido de representar e efetuar as propostas da

política do Vaticano em relação ao cinema, atuou para implantação dessas medidas por

intermédio das Oficinas Nacionais.

Foi dada grande ênfase à formação de quadros e à educação cinematográfica,

tanto a nível interno quanto em relação aos leigos. A preocupação maior era voltada aos
i

jovens e à sua formação. A estratégia foi a promoção de debates cinematográficos por

meio dos Cine-Fórum37: eram realizados debates antes e depois da projeção dos filmes,

visando a formação de um senso crítico no espectador.

crianças, o OCIC ressaltava tanto a encíclica

quanto o sucesso das salas católicas italianas, que só projetavam filmes permitidos para

todas as idades38. Foi criado o departamento de Educação e Cultura dentro do OCIC. A

I

we are looking for is a method of publicity in the same style as the films w want 
to proinote; it is quite possible to have cinema publicity worthy of men and of 
Christians; we want to reach and to persuade a public which is at once more 
decent and more numerous than wich is attacted by immorality and violence. The 
publicity consisted in stressing the positive value of films. (The Promotion s.d.).

Na relação com as famílias e as

36 0 termo “transubstanciação” é adotado pela Igreja Católica, sobretudo a partir da filosofia
escolástica, para explicar a presença real de Jesus Cristo no sacramento da Eucaristia [q. 
v.] pela mudança da substâncias do pão e do vinho nas de seu corpo e seu sangue.

37 Salas cinematográficas católicas.
38 A experiência italiana das salas de projeções cinematográficas católicas foi exaltada, tal

como a Legião da Decência, como um resultado positivo da atuação censora católica. 
No entanto, o triunfo das salas católicas italianas deveu-se antes à quase inexistência de 
salas privadas na Italia, onde predominavam as católicas e as pertencentes ao governo.
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cinematográfica para que pudessem produzir e divulgar “corretamente” os filmes.

coadjuvante e resolveu atuar mais intensamente na aplicação das medidas ressaltadas

desde Pio XI. Passava a reconhecer que não teve maior influência na produção

cinematográfica, a não ser o exemplo da LD, e sabia que a evocação da moral católica

aparecia como alegoria nos filmes tanto americanos quanto europeus. Como recuperar o

espaço perdido?

Essa pergunta norteou todas as declarações e atitudes do OCIC.

Apontamos acima algumas tentativas do OCIC e algumas experiências isoladas

das Oficinas Nacionais. A partir de um certo instante, a Igreja começaria a se preocupar

com a sua imagem censora, associada ao retrocesso e que se tomava elemento de ironia

da parte dos críticos cinematográficos.

Na Encíclica Miranda Prorsus notamos uma nuance em relação à política

cinema nunca seguira à risca a sua definição de filme religioso, esse contexto tomaria a

maioria dos filmes passíveis de repreensão, portanto, censuráveis. Ocorre que a Igreja

julgamento respaldado da exaltação dos elementos positivos dos filmes:

i b

a Christian spirit implies looking for the best in films, and being endugent 
towards their faults, particulary when they are only to do with form; and we 
should value the cinema as an efficacious means of expressing the Christian 
menssage, even when it fails to reach the levei of great art; a good film, in a few 
•world, is one wich brings to a certain public something of the Christian message, 
ofChriatian humanism, of christian civilization. (The Promotion s.d., não pag.).

censora da Encíclica anterior: Igreja não é produtora nem distribuidora de filmes; e o

não se propôs a censura de todos os filmes: mais maleável, passou a conferir um

Ao refletir sobre a sua atuação no cinema, a Igreja percebe-se como mera

Encíclica reafirmou como necessidade que os cristãos possuíssem uma cultura
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Tampouco questionava-se seu conceito de arte e imagem; para ela, a questão

não estava centrada nesse ponto, mas na estratégia de divulgação dos filmes.

arte pela arte? Passou

medida foi um recurso dos censores em resposta ao apelo da Encíclica de Pio XII. Era

necessário formar uma cultura cinematográfica, isso exigia necessariamente uma maior

formação nesse campo e não dizia respeito ao conceito de imagem.

Canadá em 1958: “It was said that, rather than Good films, we should speak of Films

Good for ...a particular public. That moral value was a more impor tant element than

aesthetic value, because, whereas Beauty was a closed book to a large number of

people.” (The Promotion s.d., não pag.).

No intervalo entre 1936 e 1957 o cinema se consolidara como indústria

cinematográfica e passara por várias etapas de sua história. Firmara-se uma clara

divisão entre cinema hollywoodiano e cinema europeu, sobretudo o francês e o italiano.

Escolas de cinema marcavam a linguagem cinematográfica e sua discussão sobre a

estética. No entanto, a Igreja Católica permanecera estagnada em relação ao seu acesso

linguístico imagético, graças a um só conceito de imagem que defme o conceito de belo

associando-o ao bom e verdadeiro.

Em razão dessa visão de arte, a Igreja permaneceu excluída das grandes

Vejamos, a título de exemplo, o que foi ressaltado no Congresso do OCIC no

comunicação social como desvinculadas dos postulados católicos, como divulgando e

restringiam mais à cotação moral e passaram a ter uma apreciação estética. Admitiu a

a ter uma nova conceituação do filme religioso? Não: essa

As fichas cinematográficas passaram a ter uma categoria nova: não se

questões e críticas cinematográficas. Classifica a imagem veiculada pelos meios de
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mesmo tida como da esfera da ficção. Nesse momento, a imagem católica é “aquela que

/

sua semelhança com o citado acima:

Na visão de Pio XI, o cinema representava a destruição e a ruína dos valores

humanos, e, conseqtientemente, dos valores católicos: ele

Já que o cinema representaria a transubstanciação profana, Pio XI passa a exigir

É total a dissociação do pensamento católico com a produção cinematográfica,

pois ambos competem no mesmo plano do universo mítico, a venda de bens

simbólicos. A estratégia semântica utilizada pela Igreja Católica oficial não representou

dirige-se principalmente ao sentimento do espectador por mediação de seus 
elementos emotivos, pois o poder do filme representa a transubstanciação, ele nos 
permite tocar a beleza e a magia. Ele é o mestre absoluto do tempo e do espaço 
ele chega facilmente a criar o milagre diante dos olhos arregalados. (OCIC 1947, 
p. 20).

a criação, de um filme ideal, que é como a criação de uma catedral, [o que] exige 
a cooperação qualificada de inúmeros artesãos, cada um com sua qualidade, todos 
devem ser artistas; mas deve ter um só diretor de arte, o espírito que concebeu a 
obra de arte em todo o seu esplendor, em toda sua integridade e harmonia deve 
examinar a criação total em todos os aspectos multiformes .... A arte como a vida 
humana são expressões da alma humana que reconhece a relação entre as coisas 
criadas e seu Criador. A arte consiste em captar o reflexo da beleza de Deus nas 
obras criadas pelas suas mãos; a faculdade que permite fazê-la, é a mesma, um 
dom de Deus, (ibid., 1959, n9 3, p. 5 e 7).

alimentando ilusões, fantasias e quimeras que jamais poderão ser realizadas, por isso

a sua inserção no campo cinematográfico.

le monde est un symbole. L 'univers est une pensée que Dieu portait en Lui, au 
connescement, comme 1’artiste porte dans son âme l’idée de son oeuvre. Le 
monde peut donc se définit: une idée de Dieu réalisée par le Verbe. Le monde 
moral et le mond sensible ne font qu 'un. (jbid., p. 79).

472). Vale lembrar aqui a citação de Mâle sobre o conceito de imagem da Idade Média e

não é falsifícadora da realidade que nos é dada na ordo naturaé” (Mâle 1990, p.
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Iconografia católica

problema tnucho más espiritual que estético. Frente al objetivo, el actor

debe vivir com toda su alma el santo personaje que representa.

sacrílega39.seria chocanteactitudCualquier outra y

39 Revista International del Cine. 1950, n°5,p.l4

La iconografia cinematográfica se transforma de este modo en un
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III

ANÁLISE DAS FICHAS CINEMATOGRÁFICAS CATÓLICAS

PARIS 1975

José Paulo Paes

As fichas cinematográficas foram retiradas de duas publicações francesas. As

fichas que apresentaremos foram elaboradas de maneira mais extensa ou concisa: as

mais extensas e detalhadas foram retiradas das Fiches Cinematographique du Clérge,

foram publicadas pela Revuemais concisaspublicadas semanalmente; as

Cinematografique du Cinéma, revista oficial do OCIC, e pelo Repertoire General des

Filmes. Há ainda as fichas produzidas pela LD, apresentadas em inglês.

Embora as fontes tenham origens diferentes, dada

institucionais na história da censura católica, as fichas produzidas por suas instâncias

são reconhecidas como representantes do pensamento católico oficial.

a importância dos órgãos

o corcunda me levou até o alto da torre 
me mostrou a cidade 

e disse que seria minha por uma esmeralda 
ora se nem fernão dias as encontrou 

quanto mais eu 
que nem bandeirante era? 

Foi assim que certa noite de verão de 1938 
no cine-teatro são pedro de taquaritinga sp 

perdi o melhor negócio da minha vida 
muitos anos depois fui conhecer de perto notre-dame 

mas já era tarde: não havia mais corcundas 
nem cidades à venda
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As fichas não serão apresentadas de uma maneira diacrônica, ou seja, histórica,

por duas razões. A primeira é metodológica: a hipótese deste trabalho reside no fato de

que a crítica realizada pela Igreja em relação à imagem cinematográfica estaria

vinculada ao pensamento medieval; ou seja, o belo se concretiza e solidifica, acabando

por escapar das bases subjetivas individuais para se tomar um atributo objetivo da

divino. Sendo assim, o símbolo-chave da classificação do filme tido como aceitável

pressuporia esse universo simbólico.

A segunda razão é, por assim dizer, conjuntural: as fichas realizadas na França e

pelo OCIC foram elaboradas depois de algum tempo do lançamento dos filmes,

sobretudo quando se tratava de uma produção americana, e o atraso deve-se não

somente à Segunda Guerra como também ao tempo próprio de circulação dos filmes no

comércio cinematográfico.

É necessário reafirmar que a base da censura católica teve como referência a

LD, copiada, na medida do possível, para o resto do mundo, e, muito mais importante,

tomada como exemplo de atuação pelos papas Pio XI e Pio XII.

A referência francesa se faz de suma importância, pois ela foi a base da censura

realizada pelo OCIC.

Podemos acrescentar ainda uma razão que faz parecer relevante apresentar essas

repercute nas fichas acaba por moldar o imaginário católico: o discurso da censura

coloca a necessidade de “acomodar-se” à cultura local na busca da ressemantização

mesmo tempo que busca ressemantizá-la.

verdade e do valor moral, de modo que uma beleza visível representa algo invisível e

fichas. Trata-se de mostrar ali mesmo em sua origem como a censura católica que se
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Vejamos esse relato de um articulista da Revue International du Cinéma^ J.C.

escreve:

Como bem sabemos, o cinema repercute o momento histórico da sociedade e,

(1980, p. 189).

O cinema representa o psíquico humano, a representação por meio da imagem

do nosso imaginário sob a forma simbólica que determina e é determinada pela

identidade de cada cultura, de cada grupo, de cada indivíduo. Podemos até chegar a

espécie.

nous avons discute de maints aspects des films et du travail de la Legion. Cette 
conversation a confirme ce que j 'avais déjà constaté, à savoir qu 'à part le travail 
de quelques chroniqueurs individuels, rien pratiquement n 'est fait en Amérique 
parmi les Catholiques pour développer positivement le gout du cinéma et la 
critique des films, de classer les films selon leur contenu, tel qu 'il est fixé par un 
groupe de cotateurs catholiques à majorité feminine, et d'autre part de sa 
conviction que le film étant un moyen de masse, les grandes valeurs morales 
doivent l 'emporter sur les subtiltés. J’ai sugegeré qu 'un certain nombre de films 
considerérés par la Legion comme “sans réserve (unobjectionable) — le film 
biblique hollywoodien par exemple - pouvaient être discutés sur d'autres plans, 
ceux du bon goút, de la vérité historique, de la sensibilerie et de la fausse beauté. 
II ne répondit que de telles choses ne regardaient pas la Legion, que ces films 
étaint en tout cas préférables aux habitueis drames policiers ou sexuels et que 
l'attitude d'Hollywood envers 1'Eglise catholique et la Bible reflétait très 
fidèlement les conceptions de l'Américain moyen á leur égard. II ajouta que les 
analyses de films religieux, publiées par la Legion, comportaient en appendice 
une appréciation sur l 'authenticité du thème et la véricité historique. Lorsque j 'ai 
avancé que la Jeanne d'Arc de Dreyer, dans laquelle Mme Falconetti jouait le 
ròle de Jeanne en paysanne, était plus artistique, plus authentique et plus 
édifiante que la très charmante Sainte-Jeanne de Mme Bergman, il m 'objecta que 
l'ecran ne convientpas à ce genre de réalisme, qu'il est licite de traiter l'Histoire 
d'une manière romancée, aussi que véridique et que si le film de Bergman avait 
été réalisé selon le néo-realisme italien, avec Anna Magnani nous montrant ses 
cheveux épars sur sa figure, personne ne serait allé le voir. (Revue International 
du Cinéma. 1954, n°18, p. 57).

dizer que o cinema representa mediante imagens o potencial imaginário de nossa

como ressalta Morin, o “cinema reflete o comércio mental do homem com o mundo”

Reid. Após ir aos Estados Unidos para conhecer o trabalho da Legião da Decência,



78

estruturante, e não apenas uma reprodução, tão exata quanto possível da realidade;

estamos em presença, não de um mecanismo, mas de uma forma de actividade mental

construtiva” (Francastel 1983, p. 177).

A Igreja Católica também reconhece o poder imagético cinematográfico:

Toda imagem está repleta de conteúdo emotivo pelo fato de evocar vivências. A

catequese. O cinema passara a ser considerado o mais adequado veículo de conversão:

Mas para tal missão era necessário que o cinema fosse purificado e que veiculasse obras

edificantes, tais como as hagiografias, documentários e filmes educacionais.

Como bem sabemos, o cinema também veiculou essas temáticas, mas o que

predominava eram as histórias amorosas recheadas de todos os tipos de ingredientes.

Esse embate entre os valores católicos e os valores seculares divulgados pelo cinema

foi a marca da atuação católica perante o cinema. Como já apontado no capítulo II , a

le cinema peut et doit ètre un instrument cTeducation, de culture, de progrès, de 
paix. Si le cinema use de son influence pour promovoir la diffusion de la verité, 
de rhonnêtete, du sens moral, s'il met en relief les vertus essentialles d'une vie 
probe, belle et bienfaisante; s 'il exalte les sources de la noblesse et de l 'héroisme, 
l’amour de la famille, le culte de la patrie, la religion et la foi chrétienne, il 
collaborera efficacement à l'éducation des masses populaires et contribuera 
beaucoup à leur ascension morale et spirituelle. (Comission 1955, p. 16).

les images ne sont pas seulement des representations, elles sont aussi des forces 
qui invitent á agir dans le sens de la représentation. Toutes les idées ont un 
coefficient d’efficacité pour 1'action. Les idées qui ont le coefficient le plus élevé 
sont celles qui correspondent à nos instincts et à nos passions.

Igreja Católica se apropria desse potencial e tenta “convertê-lo” num instrumento de

Segundo Francastel, “a imagem fílmica é simultaneamente constelante e

La puissance du cinéma, ou toutes les idées s'incarnent dans des aventures 
passionnées et passionnantes, esí une force incomparable. Ce sont des images 
gonflées d'emotion, plus chaleureuses que lumineuses, mais qui, par cela même, 
répondent mieux à Vattende du public venu non pas tant pour s 'éclaire que pour 
s'emouvoir. (Commission 1955, p. 358).
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desrespeito por seus fiéis de alguns de seus interditos, acaba-se por repetir com outras

alegorias o vínculo ontológico entre moral e arte. Para melhor explicitar essa hipótese,

apresentaremos agora as fichas cinematográficas.

Igreja atribui ao cinema: o tratamento das questões sexuais e de comportamento social

bem como a crítica da sociedade.

Fichas Cinematográficas

Mulher e sexualidade: ambos são postos estrategicamente pelo cinema a serviço

do fetichismo e do voyeurismo, o que para os olhos da Igreja Católica são sinónimos de

Aquele que considera a beleza corporal não tem o direito de perder-se nela, mas 
deve reconhecer nela uma imagem, um vestígio, uma sombra, e lançar-se para 
aquilo cuja imagem ela propõe. Pois quem se precipitasse para ela e quisesse 
apoderar-se, como de uma verdade, daquilo que não passa de um belo reflexo na 
água assemelhar-se-ia ao personagem de um mito, muito significativo, que 
também quis se apoderar de seu reflexo e desapareceu então na profundeza das 
águas; o mesmo acontecerá com quem se apega à beleza dos corpos e dela não 
quer se separar: não será seu corpo, mas sua alma, que irá mergulhar em abismos 
obscuros e terríveis para o espírito; é lá que irá habitar, como um cego nos 
Infernos, vagando em meio às sombras.

40 Era necessário ao censor católico tomar como base um roteiro que estabelecia uma certa 
ordem de importância para os critérios:

1 - honesty and integrity ofthe theme;
2 — artistic excellence;
3 - treatmnet of sexual activity with discreet restraint;
4 - underlying philosophy of hope and trust in the fundamental goodness of man;

Elas estarão separadas levando-se em conta as duas principais críticas que a

estratégia semântica utilizada pela Igreja, que marca a sua contextualização histórica no

Sexualidade40

como “símbolo-chave”. Embora a Igreja precisasse moldar-se às críticas leigas e ao

campo cinematográfico, continua a refletir o seu conceito de imagem, tratado por nós
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tentação, erotização e, portanto, pecado. A prioridade da censura católica residia nos

filmes que tivessem temática ou cenas marcados por esses aspectos.

Um dos elementos simbólicos do dogma católico, a sexualidade está ligada

diretamente ao tema do Géneses e, portanto, da Criação, pois, segundo Jefrey Richards,

Na bibliografia histórica que trabalha com a Idade Média encontramos um

estudo farto e detalhado tratando da implantação, ascensão e expansão da Igreja

Católica. O que podemos sublinhar neste amplo percurso é o poder de adaptação,

incorporação e imposição de sua teologia.

Carregada de símbolos incorporados de outras religiões, cria e recria o seu

imaginário com a intenção de expandir o seu campo religioso. A postura expansionista

da Igreja fez com que ela fosse ressemantizando a polifonia de várias culturas e

incorporando-as em suas liturgias.

Essa atitude já estava inscrita no cânon do Novo Testamento:

5 - good taste.

Cristo não havia dito nada sobre o pecado original, mas, no século II, Clemente 
de Alexandria vinculou-o diretamente à descoberta do sexo por Adão e Eva. 
Santo Agostinho aperfeiçoa essa idéia, identificando o Pecado Original com o 
desejo sexual e não simplesmente com o sexo. Mas os pregadores, confessores e 
padres populares continuaram a fazer a equação simples de que o Pecado Original 
é igual a sexo. (Richards 1993, p. 34).

a palavra escatológica do evangelho, presente sem interrupção na memória da 
Igreja (Jó, 14,26), continua a interpretar e julgar as várias questões e as várias 
palavras que os homens trazem como contribuição para o acolhimento do 
evangelho. Entre estas formulações não existe diferença, consoante a 
compreensão católica que reconhece a prioridade e a gratuidade da graça, mas 
reconhece ao mesmo tempo o fato de que a graça é verdadeiramente outorgada 
aos homens e que na verdade os transforma. Que o poder de interpretar 
autorizadamente a palavra de Deus feita carne e, portanto, proferida em palavras 
humanas, seja exercido por e com aqueles que estão unidos a Cristo no espírito. 
(Dicionário 1994, p. 236).
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Embora ela necessite deste movimento, por ser uma instituição transnacional e

lhe conferem identidade, estes nunca serão questionados. Nesse contexto insere-se a

visão católica da sexualidade.

Desde o Renascimento até nossos dias, a Igreja Católica passou por inúmeros

que nos chama atenção é que, em relação às

manifestações artísticas - obras de arte, livros e posteriormente o cinema -, a censura

permaneceu a mesma em sua estrutura até a metade de nosso século. A censura aos

o Index Librorumlivros mediante

Expurgatorum (1596) vigorou até 1948. No tocante ao cinema é lógico que o índice de

censura surge em nosso século; ocorre que ela vigora com o mesmo perfil desde então,

apesar de algumas mudanças superficiais.

Lutando contra a “lascívia do cinema”, alegava-se que, por ser uma distração

barata, portanto, voltada para o divertimento das massas, o cinema apelava para temas

que eram chamativos e despertavam o interesse ingénuo da platéia.

A preocupação com a temática do sexo se detinha no fato do cinema apresentar

consequentemente num incentivo de paixões similares. Havia também o medo por parte

dos julgadores que os filmes apresentassem um tratamento ameno ou cómico para o

41 A noção de dogma é tratada na Pastor Aeternus, do Concílio Vaticano I: “deve-se crer com 
fé divina e católica em todas as coisas que estão contidas na palavra de Deus, escrita ou 
transmitida, e que a Igreja propõe a fé, enquanto divinamente reveladas mediante 
declaração solene ou através do magistério ordinário e universal”. (Enciclopédia 1994, 
p. 236).

cenas vividas pela paixão sexual, que resultariam num crescimento da audiência e

Concílios e Encíclicas, mas o

o Index Librorum Prohibitorum (1559) e

transcultural, ela constitui-se num “corpus religious” de dogmas41 e sacramentos que
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adultério, estupro, o que resultaria numa complacência, logo, numa reprovação menos

Os filmes, na maioria das vezes, eram vetados por insinuar e/ou explicitar

diálogos ou cenas que sugerissem qualquer tipo de atração física ou a temática do

“amor” vinculado ao desejo sexual.

século XII pela Igreja Católica, pois, segundo Richards,

A necessidade de separar o amor do sexo determina a moral católica.

Os bons costumes e a preservação da moral católica se reproduzem no seio do

núcleo familiar. Embora a sociedade moderna urbanizada se paute pelo fim da família

extensa, a família continua sendo o berço da reprodução da tradição católica.

Portanto temáticas que possam mudar o comportamento familiar e que

questionamento dogmas tais como a virgindade, a perpetuação do

femininos foram e serão sempre excomungados.

este século foi notável por sua discussão ampla do amor sob muitos aspectos 
diferentes. Havia o amor por Deus, o qual em alguns casos se tomava apaixonado 
e quase erótico; o amor entre os homens, de tipo emocional mas não sexual, 
baseado em afeição e respeito mútuo; o amor cortês, no qual um homem não 
casado realizava feitos galantes em nome de uma mulher casada, cuja tônica era a 
ânsia e o sofrimento. Nenhuma destas versões incluía a realização sexual. Havia 
uma teoria do amor erótico baseado no prazer sexual, mas ficava claro que isso 
acontecia estritamente fora do casamento. Esta literatura era de autores pagãos, 
particularmente Ovídio. (Richards 1993, p. 37).

A questão da associação entre o amor e o sexo já estava sendo discutida desde o

casamento, a fidelidade, a reprodução natural e a definição dos papéis masculinos e

coloquem em

severa, “passando a tolerar o intolerável”.

A sexualidade, segundo os ensinamentos cristãos, era dada às pessoas 
exclusivamente para os objetivos de reprodução e por nenhum outro motivo. 
Cristo havia concebido o casamento como o estado normal das pessoas e 
declarou-o indissolúvel, exceto em caso de adultério. São Paulo enfatizou que o 
celibato era o ideal mais elevado, a forma mais desejável da vida, mas que o 
casamento era uma segunda alternativa inferior aceitável. O casamento tomou-se
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***

Notamos que no imaginário católico oficial a mulher possui um papel associado

diretamente à tentação. Ela é, a um só tempo, valorizada por gerar filhos e condenada

por poder gerá-los: é exatamente este segundo lado, o que se apresenta ligado à

natureza, o aspecto que representa uma ameaça à ordem cultural católica. Como bem

aponta Jeffrey Richards,

Fazendo um paralelo, e reafirmando a tese do primeiro capítulo, a censura ao

filme é realizada nos mesmos moldes daquela realizada aos livros. Os mesmos

argumentos utilizados pela censura contra o livro de Flaubert, Madame Bovary, voltam-

se também aos filmes que tratassem dessa mesma temática.

padrões morais da época, causa repulsa:

[É somente com] a promoção do culto da Virgem Maria, a partir dos séculos XI e 
Xll [que se] propiciou às mulheres dois modelos de função enobrecedores: a 
virgindade, através da qual se poderia resistir de modo mais absoluto ao pecado 
de Eva, e a maternidade, a função perfeita para as mulheres que não se adaptavam 
à vida religiosa celibatária. (Richards 1993, p. 37).

as teorias sobre o papel da mulher haviam sido desenvolvidas pelos padres da 
Igreja. A mulher era filha e herdeira de Eva, a fonte do pecado original e um 
instrumento do Diabo. Era a um só tempo inferior (uma vez que foi criada da 
costela de Adão) e diabólica (uma vez que havia sucumbido à serpente, fazendo 
com que Adão fosse expulso do paraíso, além de ter descoberto o deleite carnal e 
o ter mostrado a Adão). Esta visão da inferioridade da mulher era uniformemente 
divulgada nos retratos teológicos, médicos e científicos, e ninguém a questionava. 
Por causa de seu caráter maligno intrínseco, a mulher precisava ser disciplinada. 
A lei canónica permitia especificam ente o espancamento da esposa, e isto 
acontecia em todos os níveis da sociedade. A lei secular compactuava com tal 
proibição com base no fato de que as mulheres eram por natureza frívolas, 
ardilosas, avarentas e de inteligência limitada.

Emma Bovary não representava o ideal católico de mulher, portanto, segundo os

assim o meio cristão básico de regulamentar o desejo sexual, combatendo a 
fornicação e perpetuando a espécie. (Richards 1993, p. 34).
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As más leituras induziram Emma a procurar a felicidade fora do lar. A

influência romântica impele-a para intermináveis devaneios que culminarão com o

efetivo adultério.

No entanto, se as más leituras levaram Emma a procurar algo que não poderia

alcançar por estar circunscrita à moral católica, o que resultaria à imagem da Greta

Garbo, Mae West, Marlene Dietrich e outras grandes artistas hollywoodianas no

imaginário feminino?

Sabemos que não era somente o imaginário feminino que vivenciava as histórias

hollywoodianas. Quando Clark Gable apareceu em um filme tirando a camisa e por

baixo não havia a tradicional camiseta, mas somente o dorso nu, o resultado após

algumas semanas foi a queda no consumo de camisetas em 50% (cf. Grazia & Newman

1982).

Hollywood construiu modelos de mulheres que apresentavam comportamentos

Católica, por outro, retificava a visão que a própria Igreja construiu sobre ela: a mulher

atraente, fascinante, cativante, apaixonada, arrojada, sabedora de

História do adultério de uma mulher de província, focalizando a partir daí, a vida 
da personagem Emma Bovary como o verdadeiro cerne do livro. Todas as cenas 
dos adultérios cometidos são citadas, corroborando a tese da acusação de que o 
autor traçou um retrato onde comunica com talento e imoralidade a glorificação 
do adultério, o cântico do adultério, sua poesia, suas volúpias. Assinalo aqui duas 
coisas, senhores, uma pintura admirável sob o ponto de vista do talento, mas uma 
pintura execrável do ponto de vista da moral. Sim o Sr. Flaubert sabe embelezar 
suas pinturas com todos os recursos da arte, mas sem a cautela da arte. Os 
detalhes lascivos não podem ser acobertados por uma conclusão moral, caso 
contrário poder-se-iam contar todas as orgias imagináveis, descrever todas as 
torpezas de uma mulher pública, fazendo-a morrer sobre uma miserável cama de 
hospital. (Santos 1994, p. 98-9).

seu poder de sedução

e voluptuosa estava diretamente associada à Eva e ao pecado original.

que, se por uma lado, afrontavam todo o modelo feminino construído pela Igreja
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exemplos das fichas cinematográficas, essas mulheres

tinham de receber o julgamento divino,

qualquer outro centro cinematográfico, soube representar de maneira tão antagónica a

dualidade entre o bem e o mal que as estrelas cinematográficas eram construíram papéis

que representavam não somente dentro como também fora das telas. Essas estrelas

tinham uma vida conturbada e repleta de escândalos: passavam a ser na vida real o

retrato da desordenação moral que encenavam nas telas.

exposição desse tipo de temática e de cena e o castigo recebido, sempre menor do que o

merecido. A ênfase da censura realizada pela LD, portanto, volta-se contra as cenas que

apresentavam qualquer insinuação do desejo sexual, do divórcio e suicídio. Constrói-se,

dessa forma, um modelo ideal da mulher católica que deveria ser tomado como modelo

por Hollywoody:

Filmes que apresentassem mulheres diferentes dessa construção seriam censurados.

Anna Karenina

grande paradigma da construção do papel

feminino, interpretado por Greta Garbo, a grande atriz hollywoodiana envolta de todos

the 1956 Christmas issue of Life featured a portrait of the ideal American women. 
A thirty-two-years-old suburban housewife and mother of four, she cooked well, 
cleaned house better, and was "pretty and popular". Her weekly round of 
activities inclued club and PTA meetings, ceramics classes, choir pradice, and 
church on Sunday. She dieted and execised "to keep her size 12 figure ”, and she 
dressed conservatively; in public, she always wore a girl. She was all that was 
wholesome in that most wholesome of decades. (Leff & Simmons 1990, p. 185).

os tipos de glamour, símbolo do star-systems. Esse filme também é um bom exemplo

ou seja a punição. Hollywood, mais do que

Como veremos nos

No entanto a condenação a esses filmes deve-se à desproporção entre a

Elegemos esse filme como o
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das cisões entre as instâncias censoras: tanto extemamente, quando se observa a pressão

desejado pela LD quanto intemamente à própria LD, na medida em que não havia

uma política unificadora eficaz, o que resultava em uma análise altamente subjetiva e

individual42.

Apesar do filme desenhar o retrato de uma sociedade católica, o sacramento do

sacramento, jamais poderia ser questionado: sua preservação deveria estar acima de

qualquer coisa. Assim, à sua violação necessariamente sucederia um castigo: Anna é

punida com a morte. Breen aceita o filme com pequenos cortes, pois julga que Anna

recebeu o castigo merecido. Alega que esse filme foi o modelo da atuação e um

exemplo de moralidade do Production Code Administration:

Anna sabe que o seu casamento foi um erro, mas mesmo assim considera-o um

sacramento e vive um intenso conflito:

42 A LD de Chicago condena o filme, no entanto, a de New York concorda com a posição de 
Breen (cf. Black 1994, p. 221).

here, unlike in past films, adultery had been "denounced in speeches and 
condemned in action”. While Breen admitted that Karenina was cold and 
uncaring, he found that an insufficient excuse for Anna’s own capital neglect of 
duty and shameful violation of hows in deserting her husband and son for the 
arrns of her lover. It was clear that the film established Anna ’s guilt as plain and 
inescapable.

voz católico, acabavam por não considerar tão rígida sua censura quanto o que era

casamento estava sendo altamente questionado por uma visão romântica. Sendo um

exercida pela LD sobre Breen, o responsável pelo PCA - ainda que ele fosse um porta-

“I believe in marriage as a sacrament. I could not consider myself justified in 
breaking the ties by which we are bound by a higher power". Karerina knows, 
rather than talks to, his wife, and insists that "the family cannot be broken up by 
the whim or caprice or even the sins of one ofthe paterners of marriage
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do casamento está acima de qualquer “capricho”.

No entanto, isso não foi o suficiente para a Legião da Decência: a LD declarou

que o filme era um insulto às famílias católicas43. Embora Anna tenha tido a lição que

se identificar com ela, sobretudo as mulheres, não em relação ao adultério, mas sim

justificando o adultério. Veja-se o diálogo que condenou o filme:

L 'entraineuse fatale - 4a

Mainpower

43 “The Chicago Legion of Decency saw Anna Karenina as Indecent, and it condemned the 
film for ethical reasons. Our Sunday Visitor, the national Catholic weekly that 
supported the Chicago rankings, demanded that Anna Karenina be boycotted not only in 
Chicago but everywhere it is shown.” (Black 1994, p. 219).

merecesse, o filme apresenta um diálogo entre Anna e Karenina que leva a audiência a

com o tipo de relação matrimonial: passam a ter uma simpatia por ela, perdoando e até

•when Karenina first scolds Anna, he concludes his lecture by telling her that this 
is for her own good and that, oh, by the way, he loves her. Anna spits back: "You 
don’t love me. You love only position and appearance”. In their second 
confrontation, after Karenina has treated Anna like a child, she looks at him with 
scorn and says, "Whatever happens, I know this. You'll always be in the right”. 
Karenina cuts her off. Honor must be maintained at all costs, he tells her. Anna 
defends her actions: "Your honor! Your selfishness, your hypocrisy, your egoism, 
your social position. All these things must be maintained. You’ve never 
considered me as a human being". (Black 1994, p. 215-6).

Segundo Black (1994, p. 214), toda essa cena é bem católica, pois o sacramento

Genre: drame. Origine: américaine
Metteur en scène: Raoul Walsh Direc. De product: H. Cummings et M.Parker
Auteurs: Richard Macaulay et Jerry Wald
Musique: Adolph Deutsch Prises de vues: E.Halier, A.S.C.
Durée de projection: 1 h44 Date de sortie: 6 aôut 1947
Productier: Distribuiteur: Warner Bros
Interprètes: Edw. G. Robinson, Marlène Dietrich, George Raft, Alan Hate

Scenario: deux ouvriers spécialisés en réparation de lignes de haute tension, 
Hank et Johny, vivent en camarades et s’entendent bien malgré leurs 
tempéraments très différents. Hank est plus âgé et timide, Johnny très 
séduisant et súr de lui. Malgré les avertissements de Johnny qui connait bien
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La femme aux deux vis ages -4a

Genre: comédie modeme Origine: américaine
Metteur en scène: George Cukor Direct de product: Gottfried Reinhardt
Auteurs: F.N. Bherman, Salka et Wirtel et Georges Oppenheimer
Décors: Sedric Gibbons
Durée de projection: 1 h30 Date de sortie: 19 mars 1947
Productier: Metro Golwyn Mayer, 1941 Distribuiteur: MGM
Interprètes: Greta Garbo, Melwyn Douglas, Roland Young, Constance Bennett.

Scenario: Greta Garbo apparait dans ce film come une jeune femme sportive 
donnant des leçons de ski et qui tombe amoureusse d'un jornaliste venu passer 
quelques jours à la station d’hiver oii elle habite, Voulant démontrer à son 
mari qu'elle saura également être une femme mondaine, elle organise une 
mystification, se fait passer pour sa soeur jumelle, prétendant être une 
aventurière. Le mari, qui a bientôt découvert la vérité, la laisse jouer sa 
comédie jusqu'au jour ou ils repartiront paisiblement vers une vie 
harmonieuse, ayant appris à mieux connaitre leurs tempêraments réciproques, 

Apreciation: Bien que très invraisemblable, cette histoire fait passer quelques 
moments de détente, grâce surtout à la personnalité de Greta Garbo, qui n 'a

les femmes, Hank épouse une entraineuse de cabaret, Fay. Fay accepte sa 
proposition de mariage pour échapper à la misère et à un milleu détestable, 
mais elle n 'est aime pas Hank. Malgré tous les efforts qu 'elle fait pour remplir 
correctement son devoir d'epouse, elle est malheureuse, car elle aime Johnny 
qui résiste à cet amour, pour ne pas trahir son ami. Apprenant la vérité, Hank 
veut tuer Johnny, mais se blesse, lui-même mortellement en tombant du 
pylône. Avant de mourir, il pardonne à Fay et à Johnny et leur demande de 
s 'unir.

Apreciation: Film qui vout surtout par 1'interpretation et par un milleu assez peu 
banal.

Technique et Interpretation: Raoul Walsh a mis en scène avec une grande súreté 
ce fait-divers sans prétention. Quelques “ejfets ” spéciaux interressants ont été 
réalisés autour de la construction des lignes de haute tension.Le combat final 
sur le pylône ne manque pas d'une certaine grandeur. Marléne Dietrich, 
moins excentrique que d'habitude, trouve dans ce film un des meilleurs rôles 
de ces denières années. Edwar G. Robinson et George Rafit (qu'on est assez 
surpris de voir dans un rôle d'honnête) lui donnent la réplique avec leur 
autorité habituelle.

Morale: au point de vue moral, il est intéressant de construir dans ce film un 
effort certain dans le sens positif, surtout au point de vue du respect des 
obligations morales contractées par le mariage et par l'amitié. Fay et Johnny 
luttent avec une grande abnégation contre leur passion qui lentement se 
transforme en profond amour. La mort de Hank leur donne la liberté juste au 
moment ou ils auraient problabement manqué de courage pour résister 
jusqu 'au bout à la tentation, mais cette lutte menée contre eux-mêmes pendant 
presque toute la durée du film, lui donne une valeur morale certaine, sans 
pourtant qu 'ils convienne aux salles familiales.

Cote morale: 4A - strictementpour les adultes (A.R).
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grandes artistas, como Greta Garbo, Katharine Hepbum, Joan Crowford, entre outras. A

crítica da LD não se interessava em mostrar como esse diretor na realidade trabalha

com o contexto feminino, antes, tratava-se de apontar o quão perigoso é a mulher que

ou a própria ironia que caracteriza o diretor não interessavam aos foros da Igreja, pois

isso era considerado apenas uma questão estética desvinculada da “verdadeira arte”.

cenário, a apreciação, técnica e interpretação, moral e cotação moral, nos leva a pensar

que há uma separação entre o valor moral e estético do filme analisado, no entanto o

que ocorre, é um amplo julgamento moral em relação à temática, ao desempenho dos

artistas e ao conteúdo do filme.

La ntaison des sept péchés -4 bis

The seven sinners

Genre: Aventure exotique Origine: américaine

esse diretor apresenta. A discussão mais profunda sobre o papel da mulher na sociedade

George Cukor era considerado como o diretor de mulheres. Trabalhou com

A composição das fichas cinematográficas que separa em itens tais como: o

jamis encore interprété un rôle aussi comique. La grande tragédienne de 
l 'écran s ’en tire à son honneur.

Technique et interpretation: L’interpretation de Greta Garbo constitue le 
principal attrait du film. II faut cependant mentionner également le jeu 
excellent de Melwyn Douglas, grand spécialiste de ce genre de comédie, de 
même que quelques excellents interpretes de rôles secundaire. Bien que le 
sujet du film rappelle le théãtre filmé. Geroge Cukor, réalisateur de cette 
bande, a su lui imprimer un rythme cinématographique et, certains scènes — 
notamment les folies descents en ski - sont du meiller cinéma.

Morale: Dans 1’ensemble, ce film ne peut pas choquer un public adulte bien que 
quelques scènes ont un caractere assez sensuel, atténué par le fait qu 'elles se 
passant entre personnes mariées. Cependant le caractere vaudevillesque ne 
convient pas aux Salles familiales.

Cote morale: 4A - strictementpour adultes. (Fiches 1947, série n2 2, p. 284).
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Fetnnie ou mditresse (1948) - 4b

Daisy Kenyon

Américain, drame psychologique, de Otto Preminger, avec Joan Crawford, Henri Fonda, Dana 
Andrews (96 min).

Une dessinatrice de modes très en vue, Daisy, a pour amant un homme marié, 
Dan, qui refuse de divorcer pour vivre avec elle. Elle lui signifie la rupture et 
profite de son absence pour épouser Peter, un soldat démobilisé, qui l9emmène 
dans sa petite ville de 1’Ouest. De passage à New Yorkpour livrer des dessins,

Metteur en scène: Tay Gamett Direct de product: Joe Pastemak 
Auteurs:
Décors: Jack Otterson Musique'. Charles Previn
Durée de projection: 1 h35 Date de sortie: 23 mars 1947
Productier: Universal-Films Distribuiteur: Universal
Interprètes: Marlène Dietrich, John Wayne, Broderick Crowford, Micha Auer, Albert Dekker, Billy 

Gilbert, Oscar Homolka, Samuel S. Hinds, Reginald Denny, Vince Bannet, Herbert 
Rawlinson, James Craig, Anna Lee.

Scenario: “Bijou” est une aventurière et chanteuse de bôite de nuit dans les iles 
du Pacifique. Chaque foi qu’elle fait son apparition, des bagarres éclatent 
entre les hommes enthousiasmés par son charm très particulier. Une expulsion 
s 'errensuit, qui oblige “Bijou” recontre un jeune officier de la Navy (Marine). 
C’est le coup de foudre réciproque. Bruce, amoureux comme une colégien, 
provoque un scandale en invitant Bijou 'a bord di cuirassé pour le bal des 
officiers de la Marine; il veut même épouserla jeune femme qui entrevait déjà 
une vie nouvelle. Mais, se rendant aux persuations du commandant, elle 
renonce finalement à ce bonheur, pour ne pas ruiner la cárrière de celui 
qu "elle aime.

Apreciation: La personnalité de Marlène Dietrich constitue le seul attrait de ce 
film d’un exotisme factice. Une ou deux “bagarres” bien reglées.

Technique et interpretation: Ceei et assez maigre pour un film signé pour Tay 
Gamett, crèateur de plusieurs oeuvres marquantes dans Vhistoire du Cinéma, 
et notamment du premier “Voyage sans retour”. Ici, on ne voit que routine et 
banalité. Cependant Marlène Dietrich, avec tout son excentricité, ses toilettes 
invraisemblables, ses attitudes de vamp, quelque peu fatiguée, conserve 
encore le secret de la photogênie qui la rend intéressante même dans les 
situations les plus ridicules. John Wayne, son noveau partenaire, na pas 
encore beaucoup de personnalité, mais possède un physique sympatique. Dans 
le roles secondaire, on retrouve avec plaisir acteurs de grand talent, comme 
Oscar Homolka, Micha Auer et Broderick Crawford. A no ter êgalement la 
qualité des images de Rude Maté et quelqués chansons mélodieuse de 
Frederick Hollander.

Morale: Au point de vue morale, il faut regretter Tatmosphère de sensualité que 
Marlène Dietrich apporte ici, comme dans la plupart de ses créations, étant 
donné surtout la sympathie avec laquelle est présenté le personnage de 
l "aventure.

Cote morale: 4 bis —A Deconseiller. (Fiches 1947, série n2 2, p. 287).



91

Lettre d’une inconnue - 4b

Letterfrom an unknown

Casablanca - 4

Américain, drame sentimental, de Max Ophus, avec Joan Fontaine et Louis Jourdan

A Vienne 1900. Lisa filie de Frau Berndle est follement éprise d'un compositeur 
de talent, Stéphan Brand. Elle se donne au jeune homme, a un enfant, mais 
Stéphan qui ne l'a pas revue ignore tout d’elle, même son nom. Puis Lisa 
épouse Johan Stauffer, un militaire de carrière, fortuné, á qui elle révèle son 
amour passé. Des annés passent. Au cours d'une soirée à 1’Opéra Lisa 
recontre Stéphan qui ne la reconnait pas et comme jadis lui demande un 
rendez-vous. Se rendant compte qu’il ne se souvient même pas d'elle, elle 
s'enfuit. Quelques semaines plus tard Stéphan apprendra la vérité par une 
lettre de Lisa à 1'agonie auprès de son fils mort du typhus. A ce moment 
seulement le jeune homme comprendra la grandeur de l 'amour qu 'il a inspiré.

Réalisation et interprétation, l'une et 1'autre de classe, sauvent cette bande de la 
banalité. L'amour prime tous les autres sentiments. Un séducteur qui ne 
s embrasse d'aucun príncipe.

Daisy retrouve Dan, qui lui demande de renouer leur liaison. La femme de 
Dan surprend une communication téléphonique et poursuit les deux amants 
pour adultere. Mais Daisy déclare qu 'elle aime son mari. Dan, pour obtenir 
que sa femme retire sa plainte, accepte d'abandonner à son mari celle qu'il 
aime.

Scénario profondément immoral, qui ne trouve une solution raisonnable que 
parce qu 'il est difficile de faire autrement. Très bonne interprétation. Mise en 
scène sans relief.

Genre: psychologique et de résistance Origine: américaine
Metteur en scène: Michel Curtiz Prise de vues: Arthur Edeson A.S.C.
Auteurs: scènario de Julius J. Et Philip G. Epstein et Howard Koch. D’après pièce.
Décors: Georges-James Hopkins
Durée de projection: 1 h35 Date de sortie: 25 de avril 1947
Productier: Warner Bros, \9M.Distribuiteur: Warner Bros
Interprètes: Hunphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid, Claude Rains, Conrad Veidt, Peter 

Lorre.

' Scènario: dans la période précédant le débarquement des Alliés en Afrique, 
Casablanca, gouverné par Vichy et contrôlé par les Allemands, contitue 
cependant un centre d'activités des adversaires de l'Axe. Nous y voyons un 
résistant tchèque, accompagné de sa femme, qui se prépare à partir pour 
Lisbonne. II est surveillé par le Préfet de Police, qui a toutes les apparènces 
d'un Vichys-sois, et par un ojficier de la Gestapo. Tous ces personnages se 
rencontrent souvent dans une boite de nuit dont le patron reconnait la femme 
du résistant tchèque. C'est tout un drame du passé qui surgit... un passé 
encore récent, car c 'est à la veille de 1'occupation de Paris par les Allemands
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Gilda-4 bis

Genre: comédie dramatique Origine: américaine
Metteur en scène: Charles Vidor Musique M.W. Stoloff, M. Skiles, Allan Roberts, Doris Ficher 
Auteurs: Marion Parsonnet d’après E.A Ellington
Prises de vues: Rudolph Maté Dir. De Production: Virgínia Van Upp
Durée de projection: 1 h45 Date de sortie: 20/2/1947
Productier: Columbia Pictures Distribuiteur: Columbia Pictures
Iníerprètes: Rita Rayworth, Glenn Ford, George Macready, Joseph Calleia, Stephen Geray, Joe 

Sawyer, Gerald Mahr, Robert Scott, Ludwig Donath, Don Douglas, Lional Royce, S.Z. 
Martel, George J. Lewis, Rosa Rey.

Scenario: Très embrouillé, le scénario de ce film raconte Fhistoire d’un jeune 
dévoyé, Johnny Farell, tricher dans les boites de 1’Amerique du Sud, devenu 
instrument dans les mains d’un traficant international Mundson.Un jour 
Mundson ramène du voyage Gilda, sa nouvelle femme, dans laquelle Johnny 
reconnait son premier amour malheureux. Pour des raisons assez obscures, 
Gilda essaye de broille les deux hommes, mais, après un suicide simulé de 
Mundson, accepte de devenir la femme de Johnny, sans se douter que celui-lá 
ne sange qu’a la rendre malheureuse.Cependant, ayant découvert la véritable 
nature de Gilda, il lui perdonne et veut recommencer une vie nouvelle, 
Mundson, ayant surgi de sa mort apparent, est abatu, cette fois définitivement 
et bien à propos, par un de ses anciens employés.

Apreciation: Fabsurdité de sujet pese très lourdement sur ce film ou Fon voit 
façon éclatante la dispproportion entre le vide du fond et la grande ampleur 
des moyens matériels de réalisation.

que ces deux êtres se sont rencontrés et aimés. Finalement, Fancien amant se 
sacrifiera pour faciliter la fuite du Tchèuqe et de son ancienne maitresse. II 
tuera lui-même Fofficier de la Gestapo mais sera sauvé par le Préfet de Police 
qui est, en realité, un résistant.

Apreciation: film plein de dynanisme avec une action passionnante qui lui 
assurera certainement une bonne carrière commerciale, malgré les libertés 
qu ’il prendparfois avec événements authentiques.

Technique et interpretation: excellente mise en scène de Michoêl Curtiz, mais 
surtout un choix d’acteurs remarquables: Ingrid Bergman, dans le rôle de la 
femme partagée entre Famour et le devoir, Claude Rains, dans le rôle du 
Prêfet de Police, Conrad Veidt, dans le rôle de Fofficier de la Gestapo, 
Humphrey Bogart, dans le rôle de propriétaire de la boite de nuit et Paul 
Henreid, dans celui du résistant tchèque.

Morale: Fensemble du film mérite quelques critiques de détail, en ce qui 
concerne le caractère sympathique des personnages dont Factivité est assez 
louche — comme celle de Humphrey Bogart, par exemple. D’autre part, 
l 'attitude de la jeune femme qui cède assez facilement à la passion, en vivant 
pendant quelques semaines avec un étranger, tandis que son mari était dans 
un camp de concentration, ne constitue point un exemple édifiant. Cependant, 
le sacrifice final rachète en partie cette attitude. De toute manière le film ne 
saurait convenir aux enfants.

Cote morale: 4 -pour adultes. (Fiches 1947, série n2 1, p. 331).
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Illusions perdues - 4a

That Uncertain Feeling

Genre: comedie psycologique Origine: américaine
Metteur en scène: Emst Lubitsch Dir. de product: Emst Lubtisch
Auteurs: Walter Reisch, d’après V. Sardou
Durée de projection: 1 h30 Date de sortie: 21 fév. 1947
Productier: Sol Lesser Distribuiteur: Films Osso
Interpretes: Merle Oberon, Mewyn Douglas, Burguês Meredith, Alan Mowbray, Eve Arden.

Scenario: Cherchant un remede contre des petits ennuis de la vie conjugale, une 
jeunne femme, rencontre dans la salle d'attente de son médicin neurologue, un 
homme excentrique qui l9intrigue par son attitude peu banale. Le pianiste- 
misanthrope devient rapidement le chevalier servant de la belle femme qui 
finit par Fintroduire dans sa maison. Le mari, excédé, quite le foyer devenu 
inhabitable, mais se ravise ensuite et, voyant quil ne s’agit que d'un 
engouement passager, il organise une campagne savante pour reconquérir 
l’amour de sa femme. Inutile d'ajouter, qu’il réssuira avec éclat, ou moment 
même ou le pianiste se croyait déjà définitivement meitre de la maison.

Apreciation: sous des apparences amusantes, ce film contitue une satire 
impitoyable contre les époux qui se séparent sans raison valable. Pris sous cet 
angle, il ne pas dépouvu d "une certaine portée sociale, qui s 'éclipse cependant 
devant la brillante réalisation.

Technique et interpretation: Emst Lubtisch, le virtuose de la comédie fdmée, 
conduit de main de maitre ses interpretes à travers les vicissitudes d9une 
intrigue empruntée à Victorien Sardou et profondément transformer née par 
Walter Reich, auteur de nombreux scenario cinemathographiques, dont “La 
Symphonie Inachevée”. Avec une matière assez mince, il sait animer sans 
cesse l 'action par des rebondissements de détails et par des effets inattendus, 
secondé par un bon dialogue. Merle Oberon trouve un de ses meilleurs roles

Technique et interpretation: Au point de vu technique, ce film apporte ce que 
Hollywood afait de mieux ces temps derniers, surtout quant à la photo que est 
vraiment remarquable. Rudolph Maté y confirme sa réputation d'un des 
premiérs “cameren ” du monde. Ses éclairages sont extraordinaires de relief 
et d’originalité. Ils mettent en valeur les décors d’intérieurs installés avec, 
luxe et non sans goút, mais surtout la beauté particulière de Rita Hayworth, 
vedette qui semble devoir son succès beaucoup plus à ses qualités 
photogéniques quà un véritable talent de commédienne. George Macready 
compose un personnage très mystérieux dans le rôle de Mundson, tandis que 
Glen Ford est assez sympathique dans un rôle plus ou moins douteux.

Mor ale: au point de vue moral, le film appelle de nombreuses réserves. Les 
personnages principaux agissent sans aucun sentiment de discerniment entre 
le bien et le mal, ils se laissent emporter par des passions, ne reculent pas 
devant le vol, la fraude, 1’assassinat même, pour satisfaire leur plaisir ou pour 
accomplir des missions suspectes. Le personnage de Gilda, sensuel et versatile 
a souhait, n drrange point les choses.

Cote morale: 4 bis-A deconseiller
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La femme de l’année (1942) - 4

The woman of the year

Irma la douce - B

Directed andproduced: Billy Wilder.
Screnplay: Billy Wilder and I.A.L. Diamond.
Distributed: United Artists. 149 min.1963

Summary: Irma (Shirley MacLaine) is a Parisian streetwalker who meets a 
virtuous policeman, Nestor Patou (Jack Lemon), who falis in love with her and 
wants to marry, but first reform her. Irma insists insíead that he become her 
pimp. To prevent her jrom continuing her career, Nestor disguises himself as 
an eccentric English Lord who pays her merely for companionship on the

dans le personnage de la jeune femme qui s’ennuie sans raison et qui 
s émprend du premier demi-fou venu. Melwyn Douglas, le mari éprouvé, 
déploie un charme qui rend encore plus incompréhensible la conduite de sa 
femme, malgré la personnalité originale que Burguess Meredith donne au 
pianiste excentrique.

Morale: en raison du divorce qui est admis en principe dans ce film, et du role 
ambigu joué par le peintre sous le fait de la jeune femme abandonnée, il est 
impossible de recommander cette production aux familiales, malgré le 
triomphe final du mariage légitime.

Cote morale: 4A - strictement pour adultes.

Américain , comédie sentimentale, de George Stevens, avec Katharine Hepbum et Spencer Tracy 
(95 min.).

Tess Harding, jeune journaliste très connue et admirée, engage un duel d'articles 
avec un autre journaliste, Sam Craig. Le directeur de leur journal les ayant 
reconcilies, ils finissent par s 'aimer et s 'epouser. Mais elle, débordée par ses 
multiples occupations journalistiques, n'est pas une épouse telle que le 
désirait Sam. Elle finit d*ailleurs par ètre abandonnée, mais ayant entendu un 
jour finit d’ailleurs par être abandonnée, mais ayant entendu un jour au 
remariage de son père les exhorbitations du pasteur, elle comprend toute 
l 'importance et la beauté du mariage et revient vers son mari pour faire une 
épouse modele.

La présentation adroite de ce film en rachète le thème banal et d’ailleurs 
moralisateur. Pourtant certaines scènes pourraient choquer si on n y voyait 
surtout la tentation que le héros repouse.

La femme est parfois désinvolte et le spectacle n 'est pas à recommander aux 
enfants.
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Frotn russian with love - B

The sandpiper - B

Directed: Vincent Minelli.
Produced: Martin Ransohoff.

Directed: Terence Young.
Produced: Harry Saltzman and Albert R. Broccoli.
Screenplay: Richard Maibaum (from lan Fleming’s From Russian with Love).
Distributed: United Artists. 118 minutes.

Summary: Secret Agent James Bond (Sean Connery) is assigned to steal a 
Russian cipher machine, Lektor, from the Istambul Embassy of Soviet Union. 
The Lektor is actually bait to trap Bond, who is wanted by both the Russians 
and a mythical international spy ring called Spectre. Assisted by Kerin Bey, a 
Turkish secret police officer, and Tatiana Romanova (Daniela Bianchi), a 
Russian agent sent to entrap Bond, Bond gets the Lektor and leaves Istambul 
■with Tatiana, -who decides to leave Rússia for Bond. On his return, Bond must 
kill a homicidal maniac assasin, Red Grant (Robert Show), employed by 
Spectre, and out maneuver a helicopter and a fleet of pursuing boats. He 
escapes while wreaking havoc on his enemies. Throughout the film there is 
much violence and profissional sex, characteristic of Bond books and Bond 
films.

Rating: -with respect to sex ... the countless murders, etc. I’m not sure whether the 
humor off sets these weaknesses or adds to them by making them more 
appealling and alluring. Bond’s amorous conquests as an integral part of his 
character are, collectively, distasteful, and potentially dangerous to the mind 
of the young viewer - It provokes laughter or morbid fascination with cruel 
and unsual deaths. Enphasis on casual and glory killing ... costuming and 
dancing of the gypsy girl during the credits shows that these unacceptable 
elements are being deliberately exploited in film-permeated with details of 
senseless brutality and sadism. (Phelan 1968, p. 219).

stipulation that she do business with no other. More than companionship 
results in thisfarce. Irma gets pregnant (not realizing the Lord’s identity) and 
due to incredible comic complications, Nestor is forced to have the 
Englishman “drowned". He is accused of murder. A last minute denoucement 
untangles him the law and he weds Irma, wildly slapstick andfarcical.

Rating: based on a stage production of the same title, this comedy is concerned 
with the subject of prostitution. In developing its story of the redemption of 
one particular prostitute, the film so concentrates on the details of prostitution 
and upon suggestiveness in costuming, dialogue and situations that it fails as 
comedy and, as a consequence, tends to be a coarse mockery of virtue. (Phelan 
1968, p. 190).
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Tom courtain - B

Quai des orfèvres - 4a

Genre: drame social Origine: française

Screenplay: Dalton Trumbo and Michel Wilson (from story Martin Ransohoff).
Distributed: MGM. 116 min. 1965

Summary: Elizabeth Taylor’s role is that of a free-thinking artist who imagines 
herself and all human beings as sandpipers, birds that must be free to fly as 
they wish. To this end, she lives alone in a cabin on the Big Sur coast of 
Califórnia with her illegitimate son, whom she has raised to be a non- 
conformist. The State finds the boy troublesome, however, and demands that he 
sent to school. The boy goes to a school run by an Episcopalian minister 
(Richard Burton), Contact with Miss Taylor and her artistic and bohemian set 
leads the minister from organized religion, his wife and two children, and his 
school and ministry to seek a new life. The affair between Taylor and Burton is 
torrid, despite their long discussions.

Rating: the pagan romantism is presented by the development of the ritualistic, 
pseudo-religious motif of primitivism. Ideas expressed make evil, adultery, 
irresponsibility appear good. Choice of miniter as lover indicate that whatever 
the coat or the collar, it is corpuscles and goose bumps that rule the world. 
And the worst sham of all, the perversion of religious doctrine held sacred by 
many as if a shocking sneer is valid enough to make a point. It glorifies a 
woman who is proud of her lack of morais. (Phelan 1968, p. 245).

Directed and Produced: Alfred Hitchcock.
Screenplay: Brian Moore.
Distributed: Universal. 128min, 1966.

Summary: Nuclear physicist Michel Armstrong (Paul Newman), an American at a 
convention in Europe with his young fiance (Julie Andrews) is under 
instructions to “defect” in East Berlin in order to discover a new secret from 
the proud and eccentric professor (Ludwig Donath) who works for the Other 
Side. In the course of his adventures, wich assume the form and style of a 
grand chase, Armstrong has to make his fiance think he really has defected, 
slay a professional East German secret agent, hoodwink the professor, and 
escape by devious routes involving a ballet performance and a bogus bus ride.

Rating: this predictable suspense film is morally flawed by the gratuitous 
introduction of pre-marital sex between its sympathetic protagonists. 
Questionable also on moral grounds is the detailed treatment of a realistically 
brutal killing. The presentation of his 50th film should have merited 
congratulations for Mr. Hitchcock, it is with regret then that NCOMP is 
compelled instead to censure him for the disheartening lack of social 
responsability to general audiences manifested on this occasion. Parents 
should be aware that “Mary Poppins” image of female lead (Julie Andrews), 
shattered in is this film, cannot serve as any criterion of the film’s 
acceptability for their children. (Phelan 1968, p. 270).
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Metteur en scène: H.G. Clouzot Direct de product:
Auteurs: adaptation et dialogues de H. G. Clouzot et Jean Fery, d’après le roman de Steeman.
Musique: Francis Lopez Prises de vues: Armand Thirard
Durée de projection: 1 h45 Date de sortie: oct. 1947
Productier: Magestic-Films. Distríbuiteur: Corona
Décors: Max Douy
Interprètes: Bernard Blier, Susy Delair, Louis Jouvet, Simone renant, Claudine Dupuis, Gilbete 

Gèniat, Jeanne Fusier-Gir, Charles Dullin, Pierre Larquey, Bussière, Sinoêl.

Scenario: Jenny est une chanteuse de music-hall; elle aime bien son mari 
Maurice. Mais elle est aussi dévorée d'ambition. Pour arriver à être vedette, 
malgré son sincère amour pour Maurice et une honnêteté naturelle 
incontestable, elle accepte de diner avec un magnat des affaires, homme 
d’ailleurs à la réputation assez louche, Brignon, qui lui a promis de la faire 
tourner au cinema. Maurice a connu le rendez-vous; il va chez Brignon 
secrètement: il trouve le cadvre de 1'homme. Devinant qu'il va être pris pour 
l’assassin, il va chez Dora, une amie d'enfance, confidente sériuese du 
ménage. Or Dora a déjà reçu la visite de Jenny qui lui a expliqué qu 'elle avait 
frapé à coup de bouteille, pour se défendre des entreprises de Brignon. Un 
inspecteur de la P.J. mène 1'enquête, fait peu à peu la lumière dans cette 
affaire. II se trompe cependant en arrêtant Maurice qu 'il croit coupable: puis 
finit découvrir qu'il est innocent, n'accepte pas la confession de Jenny , 
puisque Brignon est mort non des coups de bouteille, mais d'une baile de 
revolver. II découvre 1'assassin. Maurice et Jenny reprendrant leur vie 
conjugale plus unis.

Apreciation: H.G. Clouzot, grãce à une exceptionnelle maitrise de réalisateur, a 
fait d'un banal sujetpolicier unpuissante étude de moeurs.

Technique et interpretation: Ce film a reçu à la Biennaie de Venise, le Grand Prix 
de la meilleure mise en scène. C'est en effet par ses éléments constitutifs et 
nonpar son sujet qu'ils 'impose à l'attention. Rythme, dialogue, jeu des artiste 
remarquablement choisis, éclairage, angles de prises de vues, décors, tout sent 
la présence du metteur en scène, pour à une oeuvre originale.

Bernard Blier s 'affirme de plus en plus come un grand comédien, dans le rôle 
du malheureux Maurice. Susy Delair déploie son exubérance, sa gaieté et sa 
sincérité àpeindre 1'aventure de 1'imprudente Jenny. Louis Jouvet, changeant 
son personnage, apporte à 1'inspecteur un fiegme sarcastique, supérieurement 
intelligent et por moment, une absence totale de pitié. Simone Renant joue 
avec une sympathique générosité son rôle de grande soeur et de bonne 
conseillère, elle est Dora. Et puis, à côté de ces premiers roles, il y a les 
composes qui sont cette fois Larquey, Dullin, Bussière Jeanne Fusier-Gir. II y 
a aussi la foule, dont les mouvement sont orchestrés de main de maitre.

Morale: ce film, incontestablement, n 'est pas un spectacle de famille: l 'histoire 
de ce peu recommandable vieux bonhomme à la recherche de faciles 
conquêtes, victime de ses honteux calculs, n 'est pas édifiante. Jenny est une 
chanteuse de music-hall au répertoire assez ^ollé, ollé ". Le dialogue est cru, 
ou dela de ce qui est acceptable. Le pauvre Maurice, déprimé, assayera de se 
suicider dans sa prison.

II y a cependant d'intéressants observations à faire sur le comportement des 
personnages: Jenny s 'est imprudemment lancée dans l 'aventure, mais avec 
quelle énergie elle se défend quand elle se sent en danger, avec quelle 
franchiseelle vient se confier à Dora, avec quelle inquietude et quels remords
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Les parents íerribles (1948) - 4B

Le crime de M. Lange (1936) - 5

Le quai des brurnes (1938) - 5

Français, film à thèse, de Jean Renoir, avec René lefêvre, Jules Berry et Florelle (83 min.)

Batala est un éditeur sans scrupules, criblé de deites. A la veille d’être arrêté, il 
fuit. Au cours d’un accident de chemin de fer, on le croit tué, mais, en réalité, 
il a revêtu les vêtements d’unprêtre, mort de l'accident. Après s ’être livré à de 
menues escroqueries, Batala revient à son imprimerie, qu’il trouve 
transformée en coopérative, sous la direction de M.Lange, un aimeble 
bohème, auteur de récits d’aventures, faisant laplus grande part du succès de 
la maison d'éditions Batala. Le retour de Batala menace la prospérité de la 
coopérative d'éditions et le bonheur de l’entourage, oii chacun a plus ou 
moins été vitime de la fripouille. Pour sauvegarder ce bonheur, si durement 
acquis, M. Lange tue batala et fuit avec celle qu 'il aime.

Film alliant le romanesque à une observation réaliste très poussée et parfois 
déplaisante. De l’âpreté et de l'amertume. Interprétation remarquable, 
notamment celle de Jules Berry dans sôn rôle habituei de héros sans scrupule 
aux allures séduisantes. Dialogue très vivant. Film qui a fait sensation

elle vait partir Maurice, arrêté par 1'inspecteur, avec quelle joie en fin elle le 
retrouve pour reprendre avec lui le cours de la vie conjugale. C'est, à travers 
les situations corsées et les répliques trop vertes, une jolie démonstration de 
fidélité et, aufond, de sérieux chez une femme exposée à tous les dangers des 
boites de nuit.

Donnée par H.G.Clouzot, avec son talent à l’emporte-pièce et au vitriol elle 
portera sur la foule, qui nes 'en doutera guère, problabement.

Cote morale: 4 A— Strictement pour adultes (Ass.G.C.).

Français, drame, de Jean Cocteau, avec Yvonne de Bray, Gabrielle Dorziat et Jean Marais (100 
min.)

Une mère, Yvonne, aime son fils Michel au point d'en oublier son mari et la vie 
extérieure. Michel à la suite d’une fugue révêle à sa mère qu'il a fait la 
connaissance d'une jeune femme, Madeleine, qu'il 1'aime et veut la lui 
présenter. Or madeleine n'est autre que la maitresse de son père. Yvonne 
jalouse veut la rupture de la liason de Michel et de Madeleine. Le père 
suggère à cette dernière d'avouer un troisième amant pour écoeurer Michel et 
1’obliger à rompre. Michel n'en pas pour autant à sa mère. Par l'entremise 
d'une tante, Michel et madaleine se récocilieront tandis qu'Yvonne 
s 'empoisonnera.

Réalisation de qualité, tout en gros plans, dans 3 ou 4 pièces. Interprétation 
excellente. Atmosphère morbide crée par cinq personnages qui n'ont aucun 
sens moral. Une famille d'anormaux, pour le moins.
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La femme du boulanger (1938) - 5

Diante dessas fichas cinematográficas assinalamos a predominância da temática

do casamento

Français, drame de M.Camé, avec Jean Gabin, Michel Simon, Michèle Morgan, Pierre Brasseur, Le 
Vigan, Aimos, Génin et Delmont (90 min.).

Un déserteur de la Coloniale, un certain Jean, recontre au Havre, Nelly, une 
jeune filie à la dérive qu’un vague tuteur a recueille. Le tuteur, Zabel, est un 
louche individu dont la conscience est chargée de quelques meurtres, dont 
celui de Maurice, amoureux de Nelly. Les camarades de Maurice enquêtent 
sur sa disparition et assiègent Zabel pour savoir ce que leur compagnon est 
devenu. Jean s 'éprend de Nelly, mais se sentant traqué, cherche et trouve le 
moyen de s 'expatrier. Cependant, au moment de partir pour le Vénézuela, il 
veut revoir Nelly. II la retrouve au moment ou elle est aux prises avec Zabel. 
Jean tue sauvagement Zabel puis est abatu par un voyou qui voulai se venger 
sur lui d’une correction qu'il avait infligéeparce qu’il était son ravall auprès 
de Nelly.

Oeuvre déprimante et pessimiste, extraordinairement interprétée. La photo est 
volontairement grise et sombre, elle contribue à 1'ambience de roeuvre. 
Montage excellent. L*histoire est sinistre. Le mette en scène a rendu 
admirablement 1'atmosphère désespérée de Tintrigue. On n y respirepas: tout 
est lourd, brumeux, tragique. Rarement film d'atmosphère a été rendu avec 
cette ãpreté désolée. L 'interpretation est au-dessus de tout éloge. Chaque rôle, 
même le plus épisodique, est tenu avec une précision de jeu qui touche à la 
perfection.

La musique de Jaubert est à signaler. On a peine à devoir condammer sans 
atténuation une oeuvre de cette qualité. Le théme est tragique. Tout concourt à 
exprimer avec viguer les mauvais sentiments des personnages. L 'amour y est 
d'une sensualité bestiale. La vengeance en est le ressort. Le meurtre crapuleux 
s 9y rencontre à chaque épisode. Un pessimisme désespéré règne sur le tout. Le 
dialogue, dans sa vulgarité, est d'une rarepuissance. Suicide.

Français, comédie de moeurs, de Mareei Pagnol, avec Raimu, Ginette Leclerc et Delmont (130 min).

Parce que sa femme s 'est enfuie une nuit avec le berger du château, le boulanger 
d'un petit village de Provance s'enivre et refuse de travailler. Le village n'a 
plus de pain. Chacun part à la recherche de la fugitive; on la ramène; le mari 
pardonne et la village retrouve son bon pain et sa joie.

Film construit théâtralement, mettant en valeur le dialogue “Pagnol”, les mytes 
“Pagnol”, lespersonnages “Pagnol”. Charpin, mais surtout Raimu, nous font 
excuser ce parti-pris. Le rôle tenu par le curé ne dépasse guère la caricature. 
L 'on se plait àpenser ce qu'on auraitpu faire 'd'intimiste” et de non théãtral 
sur un tel sujet.

Si l'on accepte le grossissement “farce” dufilm, l'immoralité voulue du sujet est 
peut être supportable. Mais les roles tenus par le curé, l 'instituteur et le maire 
sont d'une ãcre bêtise et assez intolérables.

e das circunstâncias que ameaçam a sua estabilidade: paixões
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vulgaridade e mulheres desenvoltas, resultando

divórcio, suicídio e vingança.

Diante deste cenário sobra pouco espaço para a preservação de uma família,

esposa perfeita.

Para a Igreja Católica, a maior ameaça reside na apresentação de paixões

avassaladoras: diante desse sentimento incontrolável tomava-se necessário evitar tais

situações. Mesmo que não ocorresse o adultério, a paixão era uma ameaça, tida pela

Igreja como um sentimento associado a algo demoníaco porque não controlado e, na

maioria das vezes, despertado nas mulheres lânguidas de

levando-as a um êxtase profano de reencontro com a vida.

nenhum momento a veracidade destes

sentimentos ou comportamento, e sim a sua exaltação, pois poderia tomar-se um

exemplo a ser seguido.

Desrespeito à vida e visão cética da realidade

A abordagem desse feixe de questões nos permitirá analisar com maior

profundidade como as fichas cinematográficas carregam em sua origem representações

das culturas e do momento histórico da sociedade em que são produzidas.

Esse conjunto de questões parece-nos menos relevante para a censura católica

do que a primeira. Aqui, a visão niilista da sociedade e a falta de esperança são

consideradas prejudiciais. A violência social é vista com receio, na medida em que o

A censura católica não questiona em

uma beleza quase divina

em adultério, ciúmes, prostituição,

desconsiderando-se a importância do casamento pautado pela representação de uma

devastadoras, sedução, sexo pré-marital, atmosferas sensuais, cenário imoral,
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filme poderia estar questionando a sociedade americana: se o censor entendesse dessa

forma, o filme era repreendido. Mas

compactuassem com o sistema capitalista e o estado democrático, então era aceita44. Em

relação à violência individual, o estupro, em especial, foi altamente condenado.

uma das bases dos critérios de elaboração das fichas. Explica-se: as fichas dos filmes

que mostraremos criticam a apresentação de cenas ou temáticas que poderiam, segundo

a visão católica, conduzir a uma visão niilista da realidade, pessimista, sem esperança,

onde não se acredita em nada. Segundo essa crítica, tal visão não apresenta esperança

crítica católica fazer alusões e restrições a filmes que apresentam uma visão muito

irreal, ou seja, muito sonhadora, onde a realidade não é vista. Ocorre uma contradição

geográfico, portanto, cultural da elaboração das fichas, na medida em que é fruto da

representação cultural do país onde são elaboradas. O que se toma universal nessa

crítica é a censura às visões sem salvação. Esse terreno, apesar de generalidade do

princípio regulador, é nuançado pela cor local dos países que participaram da Guerra

diretamente ou não.

apresentadas sem qualquer alusão crítica. Já nas fichas da censura realizadas em Paris

ou na Itália, essas questões foram exaltadas, pois se referiam às representações da

na salvação; podemos dizer que representa uma visão sem fé. Por outro lado, vemos a

Aqui, enfim, pode ser entrevista a importância do contexto sociocultural como

44 Essa visão é bem datada, pois responde ao período histórico que estamos tratando nesse 
trabalho.

se a película questionasse sociedades que não

No que se refere à LD, as questões de cunho social e político deveriam ser

na crítica católica? Na verdade, não. Antes, representa o momento histórico e
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Segunda Guerra, porém soluções como alcoolismo, suicídio ou qualquer outro tipo de

vício como fuga não teriam lugar pois

situations dangereuses qui pourraient à faire le mal et ne présenteraient pas d’autre

intérêt. Seront les grands normes morales de sincerité, de justice, de charité, de fidelité

qui seront ressortir. ” (Revue Internationale du Cinéma. 1954, n2 19-20, p. 52).

Para a LD, e, em especial, para o rev. John MacClafferty, o Arcebispo

McNicholas e Martin Quigley, formuladores do código Hays, filmes como Confessions

of a nazi spy, The grapes of wrath, Of mice and men e Juarez traziam uma mensagem

social realista e introduziam uma propaganda política. Segundo Black,

O Código, promulgado pela LD

aprovação do OCIC, anuncia as seguintes objeções como as principais bases da

censura: apresentação do consumo

contrabando, estigmatização e crueldade de criança ou animais, miscigenação, bebida

alcóolica e profanação (cf. Sargent 1963).

Retour à la vie (1949) - 4A

the intent of the censors, from the Progressives to the Legion, was to preveni mass 
entertainment filmsjrom challenging the moral, political, andlor economic status 
quo. Procensorship movements began with moral cruzades against Hollywood but 
quickly became Instruments “for suppressing thought”. (Black 1996, p. 296).

Français, film à sketches sur le retour des prisionniers, d’André Cayatte, Jean Dréville, G. Lampin et 
G. Clouzot, avec Bemard Blier, Reggiani, Perier, Noêl-Noèl, Jouvet (120 min.)

Le retour de Tante Emrna. Gaston son neveu, a dú imiter sa signature pour 
toucher un héritage alors qu ’elle déportée. Bien qu 'il fait accord avec le reste 
de la famille, c’est lui qui est chragé de 1’annoncer à tante Emrna. Celle-ci 
l 'approuve et le perdonne. Antoine, à son retour, est engagé comme barman 
de nuit par les Wacs, sa présence éveille la sensibilité des femmes-soldats et 
provoque de petits drames. Dorénavant il sera de jour. Gérad trouve un soir 
dans sa chambre un tortionnaire allemand blessé; pour qu 'il ne tombe pas 
entre les mains de la police, il lui fait une piqíire de morphine à haute dose.

e venda de drogas, suicídio, crime ou aborto,

e seguido pelas Oficinas Nacionais sob a

“est de prime abord prudent d’éviter les
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Manon (1949) - 5

Le secret de mayerling (1949) - 4B

Français, drame historique, de Jean Delannoy, avec Jean Marais et Dominique Blanchar (100 min.).

Une nouvelle version de la mort de l’archiduc Rodolphe de Habsbourg et de sa 
maitresse, Marie Vetzera. Selon M. Jacques Rémy, auteur de scénario, 
l’archiduc se serait rendu à Mayerlingpour y préparer un coup d’etat; celui-

Français, transposition du roman de 1’Abbé Prévost. De Henri Clouzot, avec Cécile Aubry, Michel 
Auclair et Serge Reggiani (90 min.).

A bord d'un cargo qui vient de quitter Marseille, 1'équipage découvre un covre 
un couple de jeunes gens mêlés à une troupe d"Israélites. Conduits devant le 
capitaine, Robert Des Grieux et Manon Lescaut racont leur affreuse histoire. 
Ils se sont recontrés au jour de la Libération dans une ville en ruines. Manon 
allait payer ses complaisances avec 1'occupant. Des Grieux, F.F.I, était 
commisà sa grade. Ce fut un jeu de le séduire et de s 'evader en sa compagnie. 
Ce fut alors la désartion. Puis toutes sortes de compromissions. Des sommes 
folies gagnées sans scrupules ne purent retenir Manon qui, poussée par son 
frère Léon Lescaut, s 'apprêtait à quitter son amant pour épouser un riche 
Américain qu'elle n'aimait pas. Des Grieux, devenu en fin clairvoyant, 
étrangla Léon et s 'enfuit. Manon le rejoignit. Ils se sont introduits nuitamment 
à bord du cargo. Le capitaine, écoeuré par ce récit, laisse débarquer les deux 
jeunes gens avec les Israelites. A terre, un douloureux exode les attend. La 
caravane est bien tôt massacrée par des Bédouins: Manon blessée meurt. Des 
Grieux la suivra bientôt.

Film morbide, fait de toutes les impossibilités de 1'aprés-guerre et de toutes les 
autres. Dailogue d'une vardeur dépassant les limites permises. Techniquement 
une oeuvre de qualité dont le style bref, illustré de cent détails filmés avec 
bonheur est admirablement évoquer. Serge Reggiani est splendidement 
l'homme du rôle de l'odieux Lescaut, Michel Auclair, Des Grieux, bon gançon 
ndtf; Cécile Aubry n'est pas la jolie Manon tradionelle, mais la perversion et 
la tristesse en personne. Un condensé de turpitudes.

René apprend que safemme l’a quitté et qu'il n'aplus d'appartement. Pour y 
habiter il épousera (?) I occupante et en adoptera les trois enfants. Louis est 
mal accueilli parce qu il ramène une Allemande. Ella tentera de se suicider, 
mais elle sera sauvée par le village tout entier.

Ce film ne manque pas d'unité. Les tempéraments des réalisateurs se complètent. 
Clouzot joue d'un éclairage dramatique qui accentue encore le ton amer du 
dialogue. La conclusion du sketch de Noêl-Noèl est bien légère.Les meilleurs 
scénario sont ceux des retours de Louis et d'Antoine. Reggiani nous semble le 
plus vrai. Jouvet compose à l'excès. Ces sketches contiennent tous une 
certaine part de vérité mais une histoire manque vraiment, celle de l'homme 
heureux qui retrouve sa femme et ses enfants. La vie peut être amère, mais 
c 'est être systématique que de refuser l 'espérance.
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Tortilla flat - 4

Genre: Film de atmosphère paysanne Origine: américaine
Metteur en scène Victor Fleming Musique: J. Waxman
Auteurs: John Lee Mahin, d’après Steinbeck
Images: Karl Freund
Durée de projection: 1 h55 Date de sortie: 22 janvier 1947
Productier: Sam 7Ámbd.\\stDistribuiteur: Metro Goldwyn Mayer
Interpretes: Spencer Tracy, Heddy Lamarr, John Garfield, Frank Morgan, Akim Tamiroff, Allen 

Jenkins, Sheldon Leonard, John Qualen, Donald Meek, Connie Gilchrist, Henry O’Neil.

Scenario: L’action se passe dans un villega mexicain aux confins des côtes 
californiennes. Les gens n 'y sont pas toujours disposés au travail et le fdm 
nous familiarise précisément avec l’existence d'une bande symphatique de 
vagabonds dont le chef, Pilan Paisanas aime la liberté et le vin plus que la 
tranquilité d'une existence bourgegoise. II entraíne avec lui un jeune garçon, 
Danny Alvarez, qui vient d’hériter de deux petites maisons dans le village. 
Subissant la mauvaise influence de Pilon, le jeune homme aurait certainement 
tourné comme les autres, si la belle portugaise, Dolorès Ramirez, dont il 
tombe amoureux, ne l’avait remis sur le droit chemin, nom sans dijficulté 
d’alleurs. II l’épousera et quittera le pays pour aller travailler, tandis que ses 
amis, auxquels il aura laissé la maison, ne tarderont pas à y mettre le feu 
négligence, avant de recotnniencer leur vagabondage.

Apreciation: Tranchant très nettement sur la production courante, ce film 
recontitue admirablement l’atmosphère d'un village et il fait vivre, devant le 
spectateur, une galerie de personnages pittoresques qui semblent très bien 
observes.

Technique et interpretation: On doit applaudir sans reserve l’excellente rnise en 
scène de Victor Fleming. Le vieux routier dèmontre dans cette oeuvre qu 'il 
reste toujours capable de réalisation hardies, originales et vivantes qui 
apportent en élement nouveau à la production cinématographique. Inspiré du 
grand écrivain John Steinbeck, il nous présente un récit coloré d'un milieu 
très particulier et dont la masse suivra peut-être un peu dijficilement toutes les 
finesses. Dans sa Tâche, le metteur en scène est grandement secondé par une 
equipe de techniciens dont il faut surtout nommer 1'opérateur de prises de 
vues Karl Freund, et par des acteurs de la classe de Spencer Tracy, qui campe 
un étonnant personnage de Pilon

ci ayant échoué, les Services ojficiels auraient fait exécuter Rodolphe et Marie 
Vetzera. L 'assassinai aurait été maquillé en suicide.

La supposition est valable. Spectaculairement, elle enlève au sujet son caractère 
sentimental qui en fait l 'attraction jusque-lá.

Réalisation pleine de négligences. Interprétation intéressante de Jean Marais, 
mal entouré par Dominique Blanchar très insujfisante, et le reste de la troupe. 
Sur le plan religieux plusieurs situations inadmissibles, tel le pardon du 
suicide accordé par le Pape. On sait que le suicide n’a pas eu lieu, mais 
Rodolphe et Marie en avaient envisagé la possibilite. Impression 
démoralisante par la veulerie, la lãcheté ou la légèreté de tous les 
personnages.
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Le grand somtneil - 4 bis

Bis sleep

Morale: Bien qu il ait pas de réserves graves à faire au sujet du côté moral de 
cette production, sauf peut-être quelques petites scànes avec la veuve et un 
premier baiser brutelement imposé par Danny à Dolores, le caractere 
anarchique dufilm, souligné par la sympathie avec laquelle sont présentés les 
vagabonds, n 'enfait pas un spectacle indiqué pour les enfants.

Cote morale: 4 — pour adultes.

Getire: drame Origine: américaine
Metteur en scène: Howard Hawks Direct de product:
Auteurs: Willian Faulkner
Décors: Frd M. McLean
Durée de projection: 1 h55Dflte de sortie: 6 aot 1947
Productier: Warner ^vQS.Distribuiteur: Warner Bros
Interprètes: Hunphrey Bogart, Laureen Bacal, John Ridgely, Martha Vickers

Scenario: le général Sternwood a deux filies, jolies, et d'une indépendance 
farouche: une mère leur manque assurément. Carmen est détraquée, s 'enivre, 
se drogue. Vivian garde la tête froide dans ses calculs assez machiavéliques. 
Un faux libraire, Geiger, fait du chantage auprès de Carmen et dáclenche 
ainsi plusieurs morts violents.

Le général charge un déctive privé, Marlowe, de retrouver son fils adoptif, Shawn 
Regan. L’enquête de Marlowe 1’amènera, à travers d’innombrables et 
dramatiques aventures, à découvrir une bande de gangsters extrêmement 
puissants et organisés. Une série sensationnelle d'assassinais se déroule et 
Marlowe termine en faisant exécuter le chef du gang, Eddie Mars, par les 
hommes de rnain de ce dernier. Peut-être un mariage entre Marlowe et Vivian 
Sternwood aura-il lieu.

Apreciation: Film extraordinairement dur, inquiétant, confus, difficile à suivre.
Technique et interpretation: Haoward Hawks est bien connu en Amérique. Après 

“Seuls les anges ont des ailes” et “Lapatrouille de l'aube” il donne ce film 
déconcertant pour nos cerveaux européens. C’est une succession de morts 
brutales à une cadence qui nous laisse pantois, d’autant plus que le 
développement de 1'action n’apporte guère déclaircissement et que nous 
restons d’un bout à 1’autre dans un tunnel.

La mise en scène est rapide, les photos bénéficient d'un éclairage átudié qui 
dénote la classe de Hawks.

Hunphrey Bogart apporte son talent original au personnage de Marlowe, 
désinvolte et pourtant conscieux jusqu la témérité la plus folie.

Morale: la vie humanine na compte pas dans cette oeuvre; nous pénétrans par 
ailleurs dans le milieu des usagers de la drague. Atmosphère de crime 
crapuleux, de cynisme, de folie ou se mêle une certaine lubricité suggérée. La 
seuls conclusion optimiste est la punition finale des coupables.

Cote morale: 4 bis — deconseiller (Fiches 1947, série n2 1, p. 393).
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La scandaleuse de Berlin (1948) - 4a

A Foreign Affair

Ninotchka (1939) - 4a

Rebecca - 4a

Genre: drame psychologique Origine: américaine

Américain, tragi-comédie sus 1’Allemagne occupée, de Billy Wilder, avec Marlène Dietrich, Jean 
Arthur et John Lund (115 min.).

Tableau de 1’occupation militaire américaine à Berlin. Une commission 
parlementaire venue de Washington pour enquêter sur la situation découvre 
que la denseuse du club de nuit de l'armée américaine est une dangereuse 
nazie, ex-maitresse du chef de la Gestapo et que l 'officier qui la protege n ’est 
autre que celui qui conduit la mission à travers Berlin. Mais 1’enquêteuse est 
femme avant d’étre parlementaire et I’officier beau garçon. Par bonheur la 
Sécurité veille, la danseuse est arrêtée et son ex-amant condamné.

Tableau sincère de la vie berlinoise au milieu des ruins et critique des méthodes 
de Tarmée d’occupation. Marlène Diétrich défend habillement sa dignité 
d’alletnande vaincue, supérieure au vainqueur. Réalisation de qualité. 
Présenté de façon humoristique ce film dévoile Timmoralité de la guerre et les 
tares de l 'occupation. II prétend nous faire rire avec des situations qui n ’ont 
rien risible.

Américain, film antisoviétique, de Emest Lubitsch, avec Greta Garbo, Melwyn Douglas et Ina Claire 
(110 min.).

Les délégués soviétic que sont séduits par la vie facile de Paris, Ninotchka 
envoyée pour les remettre dans le droit chemin est séduite par le comte 
d’Agout. II veut la suivre en U.R.S.S., mais éconduitpar le consulat soviétique 
il s 'arrange pour qu ’elle sorte de son pays pour une nouvelle inspection, à 
lequelle elle ne résistera pas.

L 'opposition entre la civilization française (amour léger, inconstancem facilité, 
plaisir) et la civilization soviétique (collectivisme des défdés, du logement et 
de la nourriture) vues toutes deux dAmérique, est chargée dans ce film d'un 
ridicule assez odieux. En somme c’est la pauvreté quon rende grotesque. 
L 'argent Occidental corrompi de belles âmes naives qu ’on montre attachées à 
leur foi patriotique et désarmantes de discipline et de sens du devoir. On ne 
peut nier que Lubitsch n ’ait réalisé un film très drôle et nuancé à sa manière, 
mais le procès de tendance est constant et les arguments en faveur de la 
civilization occidentale sont grossièrement matérialistes.
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Le Citoyen Kane (1941) - 4

Citizen Kane

Metteur en scène: Alfrcd Hitchcock Príses de vues: G. Bames
Auteurs: d’auprès le roman de Daphne du Marier 
Décors
Durée de projection: lh50 Date de soríie: 21 mai 1947
Productier: SELNZNICK INTERNATIONAL Distribuiteur: Artistes Associes
Interprètes: Laurence Olivier, Joan Fontaine, Georges Sanders, Judith Anderson, Nigel Bruce, 

C.Audrey Smith.

Scenario: ayant perdu sa femme dans un naufrage, Maxime de Winter, 
proprietaire du chãteau de Manderley, fait connaissance, sur la Côte d’Azur, 
d1 une simple jeune filie, dame de compagnie d’une vieille aristocrate. Séduit 
par la simplicité et la fraicheur de la jeune filie, il repouse et décide de 
rentrer avec elle à Manderley. Cependant, Vexistence de la nouvelle Mme de 
Winter est rendue pénible par Fatmosphère du château ou tout rappelle 
“Rebecca”, 1’ancienne animatrice de la région. Maxime, lui-même, est 
capricieux et il a sauvent des réactions violents dès que la moindre chose lui 
rappelle Rebecca. Un hasard fait dècouvrir le yacht avec le corps de la 
première Mme de Winter. L 'enquête commence .. Maxime avoue alors à sa 
jeune femme que c 'était lui qui fait sombrer le bateau avec de Rebecca — tuée 
accidentellement pendant une discussion violente entre les époux. Cependant 
renquête conclut au suicide et les Winter, délivrés du cauchemar, commencent 
une vie nouvelle, malgré le feu mis à Mandreley par 1'ancienne gouvernante 
du château, jalouse du souvenir de Rebecca.

Apreciation: Adapté d'un roman célebre, ce filmpèchepar lenteur et un verbiage 
excessif

Technique et interpretation: II contient certaines scènes admirablement réalisées 
par A.Hitchcock, l'un des plus grands maitres du langage cinématographique. 
Malgré cela, et malgré 1'excellente interprétation de Joan Fontaine et de 
Laurence Olivier, ce film traine en longueur.

Morale: cetains aspects psychologiques semblent trop compliqués pour être bien 
exprimés par des moyens cinématographiques. L 'évocation de la vie qu 'avait 
menée Rebecca, les personnages louches de Jack Favell et de Mme Dovars 
appellent de sérieuses réserves.

Cote morale: 4A — strictement pour adultes (Fiches 1947, série n£ 1, p. 323).

Américain, récit biographique, d’Orson Welles, avec 1’auteur, Joseph Cotten et Dorothy Comingère 
(115 min.)

Cette production est le récit de la vie dun magnat de la Pressé américaine, 
Charles F. Kane, recontée par ses faliliers. Celui-ci faillit devenir gouverneur 
de 1'Etat de New York, divorça, épousa une cantatrice qu'il tenta sans succès 
d’imposer par la puissance de la Presse. II mourut solitaire dans un chãteau 
invraisemblable qu'il avait construire au bordde l Océan.

Une technique nettement révolutionnaire est laprincipale caractéristique de cette 
bande, ou le fond est sacrifié à la forma. Les images sont composées avec
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L 'enjeu (1948) - 3b

The State of the Union

Key largo (1948) - 4

soin. Des innovations dans les décorset les éclaireges déconcertent le 
spectateur. Impression de décrue.

Moralement: atmosphère de malise qui ne saurait convenir à la jeunesse.

Amériacin, drame psychologique et policier, de John Huston, avec Humprey Bogart, 
Edward Robinson et Lauren Bacall (90 min.).

Un ancien combattant arrive à Key Largo (presqu’ile de Floride) pour y 
rencontrer la veuve et le père d'un de ses compagnosn tué au front. II trouve 
Thôtel tenu par le vieux père informe occupé par une band de gangsters. 
Après une nuit passèe en compagnie de ses hôtes et des indésirables 
locatairess, nuit pleine d'élements dramatiques savamment dosés, il réssuit à 
abattre les bandits les uns après le autres. Et l'on prévoit qu'il épousera la 
veuve de son camarade.

Excellent film ou Taction est subordonnée à une poussée des personnages. La 
photographie et le découpage dramatique sont excellents. Le dialogue est 
abondant. Le film est soutout caractérisé par une atmosphère continuellement 
tendue, angoissante, enveloppant les personnages dans un monde ou la seule 
idée doit être forcément: tuer na pas 1'être. Mais ce qui moralement est un 
reproche pour 1'ambience devient une excuse pour la scène finale ou le héros 
tue quatre hommes aussi facilement qu'il tuerait des mouches. II est placé 
dans un cas de legitime défense. Le bien trionphe finalement après une action 
ou le bien et le mal ont été présentés comme tels. Le film repose sur Tidée

Américain, drame social, de Frank Capra, avec Spenccr Tracy, Katharine Hepbum et Van Johnson 
(124 min.)

Un homme loyal et sincère, George Mathews, est lancé dans la politique par la 
dirigeante d'un groupe de journaux. Claire Thorndyke. La campagne 
électorale est menée par Jim Donovan, policien sans scrupules. Fidèle á son 
idéal, Matews dit franchement ce quil pense. Sa femme Marie est son 
inspiratrice malgré les désirs du journaliste qui Faccompagne, Max 
Bamington, qui essaie de la faire entrer dans le plan du grand parti qu 'il est 
censé représenter. Un jour pourtant Mathews est circonvenu par les 
politiciens, il ne se ressaisit qu’au cours même d'une émission rediodiffusée — 
télévisée disant au micro qu'il renonce àfaire de lapolitiqye si elle nepermet 
pas de servirl 'idéal.

Thème sévère, qu'on a agrémenté de quelques hors-d'oeuvre bien venus. 
Interprétation súre qui ne verse pas dans le mélo.Il est si rare qu'on voie 
heureusement présentés les problèmes nés de la politique, qu'on ne peut que 
recommander un tel film.

m%25c3%25a9lo.Il
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Népour tuer (1947)-5

Bom to kill

Noas avons gagné ce soir (1949) - 4

The Set-up

Oliver Twist (1948) - 3b

Américain,, drame policier, de Robert Wise, avec Claire Trévor et Lawrence Tiemey (90 min.).

Un homme qui vient de tuer sa maitresse et Tamant de celle-ci, s*eprend d "une 
jeune femme qui connait son double crime non encore découvert et dont elle 
ignore qu’il est Tauteur. Repoussé, 1*homme séduit la soeur de lait de la jeune 
femme, Tépouse et la trompe avec cette dernière. C’estpoutant lui qui atteint 
de la folie de la persécution, s Imagine que tout le monde le trompe et veut lui 
nuire. II tue la jeune femme et se fait abattre par la police.

Film noir fait de crimes et dlnconduite. Le héros tue comme il respire.

Anglais, drame, de David Lean, avec John Howard Davies et Alec Guiness (100 min.).

Olivier Twist, le héros de Charles Dickens, nait au début du XIX siècle, dans une 
petite ville dAnglaterre. Abandonné par son père, privé de sa mère, morte en

Américain, drame de la boxe, de Robert Wise, avec Robert Ryan, Audrey Totter, George Tobias et 
A. Baxter (72 min.).

Les gangsters de la boxe ont truqué un match qui doit mettre aux prises un boxer 
de 35 ans contre un adversaire de 23 ans. Espérant que son poulain sera 
battu, le manager du plus vieux boxeur ne Tavertit pas de cetarrangement 
malhonnête et... celui-ci est vainqueur. Lesparieurs perdants Tattendent à la 
sortie du vistiaire et lui brisent la main 'coups de briques. Le malheureux qui 
n 'avait pas gagné un match depuis longtemps, pourra annoncer à sa femme; 
“Nous avons gagné ce soir”.

Excellent film de boxe. Valeur dramatique et interprétation remarquables. A 
obtenu le prix de la critique au festival de Venise em 1949. En raison de 
l 'atmosphère chargée de violence et du réalisme brutal de quelques scènes, le 
film ne convient pas aux enfants. Excedente critique de certains publics de 
boxe, des combines de la boxe et de la brutalité des combats.

quun homme honnête ne peut et ne doit en aucun cas faire le jeu des gens 
malhonnêtes.
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Les ruelles du malheur (1949) - 4

Knock on any door

Potemkine (1925) - 4a

Potemkin

Américain, drame d’un cnfant délinquant, de Nicholas Ray, avec Humphrey Bogart et John Derek 
(100 min.)

Tout accuse Nick Romano du meurtre d'un policier, mais son avocat, Morton, 
nous raconte sa vie: un père injustement payée en maison de redressement, un 
mariage, un essai sincère, mais de nouveau l'injustice et l'incompréhension, le 
suicide de la jeune femme. Aou moment ou Morton a presque prouvé 
l 'innocence de son client, celui-ci avoue. Justice sera faite.

Le spectateur est vraiment appelé à juger du cas comme s'il était “juré". 
Humphrey Bogart mène le jeu et le coupable n 'est qu 'au second plan. Les 
autres ne sont qu 'une toile de fond de ce scénario très bien construit. Le film 
pose termes à peu près exacts le problème de la responsabilité des individus et 
de la societé qui les correompt. Mais les tares de la vie qu 'il décrit ne sont pas 
spectacles à montrer aux enfants.

Russe, drame révolutionnaire de S.M. Eisenstein, avec les marins de la mer Noire, les citoyens 
d’Odessa, les membres du théâtre de la culture prolétarienne, les acteurs Antonov et 
Alexandrov (90 min.)

Une émeute éclate à bord du cuirassé Potemkine, qui pavillon tzariste. Les 
hommes sont mal nourris et protestant. Tandis que pour servir d'exemple 
plusieurs d'entre eux sont fusillés, tous les matelots se solidarisent et se 
rendent maitres du beateau. La ville d'Odessaprendpartipour les révoltés, ce 
qui amène une tragique répression.

le mettant au monde, il est placé dans asile. En ãge de travailler, il trouve un 
emploi dans une entreprise de pompes fúnebres. Les mauvais traitements dont 
il est l objet l incident àfuir. II gagne Londres, tombe entre les mains du vieux 
Fagin, roi des pickpockets, qui 1'initie aux secrets du vol à la tire, au 
désespoir de l'enfant. Une expédition le fait rencontrer M. Brownlow, qui le 
prend en pitié et le recueille.Fagin revient chercher 1'enfant, à qui ilfait subir 
de nouvelles brutalités. Or Nancy, quipartage la vie d'un complice de Fagin, 
a découvert que M. Brownlow est le grand-père d'Oliver et prévient le 
vieillard. Son amant la tue pour cette trahison, mais lui-même tombe d'un toit, 
se blessant mortellement. Fargin est arrêté. Olivier revient chez son grand- 
père. Les malheurs sont finis.

II convient de louer sans réserve le souci qui a animé le réalizateur de pespecter 
l'esprit du roman de Dickens. Le cadre a été reconstitué avec un soin 
scrupuleux; l'atmosphère, tantôt réaliste, tantôt poétique, est rendue avec 
súreté. Interprétation remarquable. Un assassinat et des brutalités.
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The silence - C

The pawnbroker - C

Directed by Sidney Lumet. Produced by Roger H. Lewis and Philip Langner. Screenplay by David 
Friedkin and Morton Fine (from novel by Edward Lewis Wallant). Distributed by Allied 
Artists for Landau Co. 110 min, 1965.

Summary: Sol Nazerman (RodSteiger) a midle-age survivor of Auschyvistz, yvhere 
his wife and children yvere brutally murdered, is noyv a payvnbroker in Harlen. 
He lives a vegetable life, cut off, from human emotions, trying to suppress 
memories of his married happiness and the horrors of the camp.He is deaf and 
blind to the violence and suffering of Harlen (he ignores a vicious gang- 
beating), rejects the filial affection of his eager young Puerto Rican assistant,

Directed and Produced and screenplay by Ingmar Bcrgman. Distributed by Janus Films.1964.

Sumary: two sisters travei yvith the eleven-year-old son of one to a foreign 
country yvhere a language is spoken that they cannot understand. They take a 
suite ofroons in a drab and baroque hotel. One sister is a nymphomaniac and 
the other meens to have lesbian tendencies. The letter is afflicted yvith 
coughingfits and labored breathing - she is the single one. The married sister 
leaves the hotel, picks up a cafe yvaiter and has intercourse yvith him in a 
church and then in another hotel roon. The Hl sister is confined to bed yvhere 
she translates literature, masturbates once, and yvatches her sister have 
intercourse on another occasion. The boy (..?)the hotel, plays games, spies 
through keyholes at his mother and the yvaiter, naps yvith his nude mother. At 
the end both Hl sister and boy are deserted by the mother yvho returns to 
Syveden.

Ranting — the theme of this fdm, as formulated by its director, is “God*s silence - 
the negative print”. Being the last of a triology and interpreted against the 
over-all context the film presents the nightmare of a yvorld left to itself in yvich 
the human spirit must suffocate if it cannot find or refuges to accept a meaning 
to life yvhich transcends matter and flesh. Although the serious intent of Mr. 
Bergman may beyond doubt, nevertheless, serious questions are to be raised 
concerning the treatment of the theme. His selection of images is sometimes 
vulgar, insulting to a mature audience, and dangerously close to pornography. 
In spite of the author s good intentions, therefore, he has seriously violated 
artistic taste and sensitivity and leaves the fidm's presentation open to 
sensational exploitation by the irresponsible.

L un des films célebres de l époque du muet. Utilisation des montages courts, 
rytme excellent. La séquence de l exécution des civis dans le grand escalier est 
un morceau d’anthologie. Plusieurs plans d’ensemble de la foule dévalant 
dans les rues d Odessa montrent bien 1’intelligence avec laquelle Tauteur a su 
utiliser 1’element collectif et les acteurs non professionnels. Utilisation dans 
un but dramatique d'une suite de très gros plans. Tissé, lopérateur du fdm, 
est Français. Ce film exalte les espoirs de la révolution prolétarienne à ses 
débuts. Certaines scènes assez cuelles le réserve aux personnes formées.
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Vida amarga, filme mórbido, diálogos crus, valores materialistas, más condutas,

e pessimismo. Atmosfera de crime e cinismo, imoralidades da guerra, taras, ambientes

instituições. A sociedade vista como o bojo dos conflitos, da violência e da opressão. A

Igreja Católica não pode aceitar esse tipo de crítica; para ela, não é a sociedade que

corrompe, mas alguns indivíduos, daí

punitiva. Esse tipo de imagem poderia levar à

degeneração e à corrosão do indivíduo e, conseqiientemente, da sociedade.

Filmes italianos: o neo-realismo

Escolhemos a escola neo-realista como paradigma da diferenciação do perfil da

censura realizada pelos dois maiores centros de censura católicos, a Legião da Decência

e o Office Catholique du Cinema.

de drogas, prostituição. Cenas que exaltam a decadência da sociedade, falhas de suas

mediante uma censura preventiva e

a necessidade de um saneamento ideológico

shrugs off tender interest of afemale social worker of his own age. A series of 
emotional shocks reactivates those memories. The owner of the pawnshop 
(Brook Peters) is a gangster, living off the miseries of the poor. His assistant 
has his prostitute girl friend offer her body to him, wich he refuses with 
embarrassment (he is reminded of his wife ’s degradation by Nazi officers). 
Finally his assistant is involved in a hold-up of the pawnshop. When the 
accomplices seem on the verge of killing the pawnbroker, the young Puerto 
Rican intervenes and is killed. The police and, in a paroxysm of self-hate, the 
pawnbroker impales his hand on the receipt spike of his desk and walks away 
down the squalid Street.

Ranting - even if the nudity were deleted I would still rate the film as decadent art 
which stresses only pessimism. The scene between Jesus Curtiz and his girl in 
bed is too graphic and so is the scene where she offers herself to the 
pawnbroker... The explicitness does not add to the story line, and could be 
passed over or redone more tastefully without any violence to the dramatic 
integrity. (Phelan 1968, p. 251).
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Esse material foi escolhido por dois motivos: (1)

produzida pelas instâncias da censura nos dois centros católicos; (2) a grande influência

no cinema americano, sobretudo Elia Kazan e a nova leitura dada aos filmes.

Divorce - italian style-A IV

Le notti de Cabira, Frederico Fellini, 1957

Recebeu o prémio de menção do OCIC. Quando a reflexão do OCIC se volta

realidade do cotidiano na Italia, o OCIC considera que, embora o cotidiano tenha a sua

telas seja cruel, a bondade ainda permanecedureza

para o neo-realismo e se depara com as cenas que mostram a realidade da vida e as

tomadas de cenas fora do estúdio, retratatando todos os barulhos, a circulação e a

e a realidade apresentada nas

Derected by Pietro Germi. Produced by Franco Cristaldi. Screenplay by Ennio de Concini, Alfredo 
Gianetti, and Pietro Germi. Distributed by Embassy Pictures. 104 minutes.

Summary — A jaded Sicilian roue, tired of his shrewish yvife of 12 years, contrives 
ineptly to murder her in order to marry his young and nubile cousin. 
Mastroianni, who plays the Sicilian Baron, seeks to find a lover for his yvife in 
order to commit a crime of passion and get a light sentence. To his surprise, 
she runs off yvith the lover. Alloyvingpublic opinion to build up in his favor, he 
finally pursues them and is about to kill them yvhen his intentions are 
anticipated by the lover’s deserted yvife. On the scene, he takes the rap and 
returns some few years later, marries his cousin, and is last seen caressing her 
on a yacht, while her feet flirt yvith a young, handsome sailor.

Rating — indeed, ingenuity is the striking directorial quality one notes in the 
charmingly amooth, efficient, andflexible flow of the film... Not since Charlie 
Chaplin ’s beguiling Verdoux have we seen a deliberate wife killer so elegant 
and suave, so condescending in his boredom, so thoroughly and pathetically 
enmeshed in the toils of a woman as Mr. Mastroianni is here... This is one of 
the funniest pictures the Italians have sent along.

A caustic commentary upon manners and morais, this film is a somewhat 
irreverent satire on Italian marriage legislation. Although the comical and 
farcial tone of the film removes any serious concern about the moral 
implications of its theme, the use of religion and religious characters as 
background in treatment calls for reservation. Wile the film does not bear the 
Code Seal of Approval of the Motion Picture association America, embassy 
Pictures Corporation, its distributor, will advertise the film as “recommended 
of mature audiences”. (Phelan 1968, p. 185).

a farta documentação
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conciliada com a solidariedade, ou seja, na leitura católica, com a caridade. Nesse

perder as esperenças” são relidas pelo universo simbólico próprio ao catolicismo e

Vejamos como a Revue International du Cinéma (RIC) interpretou Noites de Cabiria:

8’A

Elle nous regarde - oh, de quel regard! Sans argent, sans réputation, seule, 
abandonnée, mais possédant la grâce. La dernière nuit de Cabiria a consommé sa 
rédemption par la souffrance. C 'est pourquoi elle peut maintenant sourire baigné 
de larmes, mais plein d’espérance.

est sans aucun doute le film le plus chrétien de Fellini.Inutile répèter 1’histoire de 
Cabiria, dont le rècit est cependant limpide. Ses nuits s 'entrecroisant en font la 
trame et nous permettent de connaitre Cabiria telle qu’elle est: une mendiante 
d’amour et, en même temps, une dame, à sa manière. II y a pourtant un événement 
d’une itnportance décisive dans cette vie: c’est le pèleringe à la Madonna del 
Divin’Amore. Cabiria est lá regardant tout avidement et fiévreusement, d’un 
regard étonné. Successivement elle chante, pleure, prie, à sa manière, car elle ne 
cesse jamais d’être elle-même: Cabiria.

II y a là, me semble-t-il, un art d'une finesse extraordinaire qui nous per mel de 
découvrir dans la plus complète bassesse humaine ce qu'elle peut recouvrir de 
plus divin. Le Notti de Cabiria laisse toutefois percevoir une critique: la solitude 
de 1'homme provient du fait qu’il no trouve autor de lui que des êtres vides 
d’amour. L’ascension spirituelle de Cabiria est aussi plus explicitament 
chrétienne ... personne n’a plus d'amour que celui qui donne sa vie pour ceux 
qu 'il aime. {Revue Internationale du Cinéma. 1957, n2 27, p. 51).

“caridade” e “presentificação do divino”, respectivamente. Essa releitura faz com que

a necessidade de nunca

instrumentalizadas sob significações próprias a esse imaginário, ressemantizadas como

essa escola cinematográfica italiana tenha boa acolhida pelos critérios da Igreja.

momento, palavras de Fellini tais como “solidariedade” e “

Directed by Frederico Fellini. Produced by Angelo Rizzoli. Screemplay by Frederico Fellini, Tullio 
Pinelli, Ennie Flaiano, Brunello Rondi. Distributed by Embassy Pictures. 135 minutes.

Summary - A blend of realism, fantasy, satire, philosophy, and farse, the film 
cannot be summarized. The plot the least important element is simple enough. 
A director (Marcello Mastroianni), successfull and in mid-life, has reached a 
psychological crisis and is at a loss in creating a new movie. He loves both his 
•wife and mistress in different ways, but cannot really comunicate with either. 
He takes a rest cure at a spa and begins work on his new film. Through a
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The tniracle

Esse filme de Rosselini foi banido de Nova York em 23 de dezembro de 1950,

pois, segundo o Cardeal Spellman45, arcebispo de Nova York, o filme era “officially

and personally blasphemous” (Sargent 1963, p. 135), considerado um sacrilégio. O

público católico foi advertido: quem assistisse estaria cometendo pecado,

blasphemous and sacrilegious mockery of a most sacred event, lhe conception and birth

of Jesus ChrisC (Leff & Simmons 1990, p. 181). Dirigido por Roberto Rosselini,

escrito por Federico Fellini e estrelado por Anna Magnani, o filme conta a história de

que esse vagabundo é São José e que a criança que ela concebe é um milagre. Ao dizê-

proclama: essa é a graça de Deus. O paralelo

nascimento de Jesus é óbvia. O jornal que representa a voz do Vaticano, L 'Osservatore

series of dreams and visions he finally accepts himself and those around him 
and is able to begin his new film on a note of hopefor humanity.

Critics — ... certainly ranks among the most brilliant cinema works of our time, an 
intellectual and artistic exercise of the first rank... (but) it is as though we 
were eaves dropping on the psychoanalysis of a complete stranger and 
hearing nothing that makes very much about him.

This film is a probing of artistic, psychological, and religious maturity wich, 
moving back and forth between fantasy and reality, is an attempt to reveal the 
many influences wich shape the crative process of a film director. A 
recognation of the roots of despair leads the director to a reconciliation with 
self and others through the joyful acceptance of reality.

Romano, escreve: “despite certain serious questions of a religious nature, there were

uma simples camponesa que foi seduzida por uma barbeiro vagabundo. Ela imagina

com a vida da virgem Maria e o

45 Rosselini responde ao cardeal Spellman: “In the Miracle man are still without pity because 
they still have not come back to God, but God is already present in the faith, howevwe 
confused, of that poor, persecuted woman: and since God is wherever a human being 
suffers and is misunderstood, The Miracle occurs when at the birth of the child the

“a

lo para o povoado, sofre o escárnio e a humilhação do povoado; apesar disso, ela
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passages of undoubted cinematic distinction ... .We continue to belive in Rosselini’s art

and we lookforward to his next achievement” (Grazia & Newman 1982).

caricatura de blasfêmia na utilização profana do mais sagrado dos mistérios cristãos;

outros assinalavam,

,2

4, p. 24).

A exaltação à obra de Rosselini é bastante acentuada. Veja-se o relato da Revue

International du Cinéma, representante oficial do OCIC:

Rorne, ville ouverte - 4a

Roma, città aperta

Genre: Origine: italienne
Metteur en scène: Roberto Rosselini Direct deproduct:
Auteurs:
Décors

poorr, demented woman regains sanity in her maternal love”. (Grazia & Newman 1982, 
p. 79).

Rosselini ha logrado una intensidad digna de los clásicos en los sketchs 
maravilhosos del drama cuotidiano de la postguerra.En el fondo del drama 
realista de la vida cuotidiana, que la escuela italiana ha sabido expresar tan 
simple e intensamente, se encuentra el inexorable llamamento del ahondamiento 
trágico que nos lleva a los limites del infinito. El realismo no puede detenerse en 
el real humano, pues llega sin quererlo a lo real divino. Era necesario que la 
escuela italiana arrostrase el problema del trágico cristiano, pues Italia tiene la 
intuición bimilenaria de los movimientos divinos en la historia humana. Rosselini 
ha comprendido el problema en su nuevo film con Ingrid Bergman (Tierra de 
Dios). {Revista International del Cine. 1949, n2 4, p. 11).

Não houve consenso ante o filme Milagre nos centros católicos europeus: uns

evidente e que servia para a exaltação da fé (cf. Revista International del Cine. 1949, nJ

ao contrário, que o paralelismo com o mistério evangélico era

viam no filme de Rosselini um delicado e escandaloso tratamento do tema, uma
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Le voleur de bicyclette (1949) — 4a; Après coupures — 3b

Ladri di biciclette

Italien, drame psychologique et social, de Vittorio de Sica, avec Lamberto Maggiorani, Lianelle 
Camel, Enzo Staiola, Elena Altieri et Vittorio Antonucci (85 min.)

Durée de projection: Date de sortie:
Productier: Distribuiteur: Francinex
Interpretes: Anna Magnani, Aldo Fabrizi, Vito Annichiaro

Scenario: lutte de la Gestapo contre la Résistance italienne oú tous les patrlotes, 
communistes et catholiques, s’unissent fratemellement malgré la persecution 
impitoyable de 1’enimi. Dénonciations, raffles, arrestations, tortures, 
fusillades tout ceci dans le cadre en apparence morne d'une vile isolée du 
monde et souffrant des privations. Un curé hêroíque, après avoir rendu des 
Services inestimables, est arrêté à son tour, refuse de parler et muert jusilé.

Apreciation une des oeuvres les plus puissantes sur la Résistance. Elle reconstitue 
avec un rare bonheur le clima opprimant dans lequel vivent les habitants 
d’une ville terroisée par la Gestapo. Sans parti-pris, ele se penche avec a 
même sollicitude sur le foyer illégal du comuniste et sur la cure du brave 
abbé, sur a d'chéance d’une filie qui dénonce ses compatriotes et sur le drame 
d "une femme dont on arrete le compagnon. Elle constitue une des pièces des 
plus accablantes que le cinema mondial ait versées au dossier des crimes 
nazis.

Technique et interpretation: Roberto Rosselini, qui s’annonce comme un des 
metteurs en scène desplus intéressants dEurope, réalisa cette bande avec une 
extraordinaire simplicité et un naturel donnant une illusion complete 
d’authenticité. La photos ne recherche pas d’effets faciles, les exterieurs sont 
plutôt gris, évoquant la tristesse de cette époque. Les scènes de rajfie dans 
1’immauble, d'arrestation du prêtre et surtout ces tortures - ou le réalisme 
frise le sadisme — sont réalises de main de maitre. Anna Magnani, artiste à 
1’aspect plutôt vulgaire, interprete admirablement le role de la femme du 
peuple, mais il faut surtout signaler la création d’Aldo Fabrizi dans le rôle du 
prêtre. Une silhouette étonnante fut également prêtée au personnage du chef 
de la Gestapo.

Morale: ce un film met en scène, avec un grand réalism et avec beaucoup 
d’objectivité, une tranche de vie contemporaine extrêmement tragique. Malgré 
l*esprit élevé dans lequel est faite cette présentation, le sujet est trop cruel 
pour les jeunes sensibilités et nous croyons qu*ilfaut absolutment le réserver 
aux adultes. D’autre part, Facceptation tacite du concubinage, le personnage 
ce la filie qui trahit et quelques autres détails ne peuvent permettre la 
projection de ce film, - malgré toutes ses qualités que nous venons de signaler 
— dans les salles familiales.

Cote morale: 4A - pour adultes.
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A influência da escola neo-realista por meio dos filmes de Rosselini, Visconti e

Vittorio de Sica levou diretores como Elia Kazan, Stanley Kramer, entre outros, a uma

postura diferente dos moldes até então consagrados em Hollywood: "The italian won

over even coiffed andperfumed Hollywood stars Tfyou need a Swedish actress \ Ingrid

Bergman wrote to Rosselini, whose work on Open City had inspirered her. T am ready

to come and make a film withyou.(Leff & Simmons 1990, p. 142).

Uma produção de 1948, Ladrão de bicicleta foi aclamado em toda a Europa.

Segundo o New York Times 9 era um "superlative exercise in screen realism ... the best

” (Sight andSound) (Leff & Simmons 1990, p. 148). Ao analisar esse

Código, pois o toilet humor

jamais poderia aparecer na tela Segundo Breen, casa de tolerância é tabu:

film since the war

filme, Joe Breen chegou à conclusão de que violava o

Certain places are so closely and thoroughly associated with sexual life or with 
sexual sin that their use must be carefully limited, the provision meant that 
bedroom scenes must be carefully regulated and brothel scenes enterily 
forbidden; ... the brithel scene was even more dangerous because such locales 
inescapably suggest commercialized vice and human depravity, and arouse 
unwholesome interest and curiosity on the part ofyouth. (Leff & Simmons 1990, 
p. 151; 158).

Un homme, aidé de sonjeunefils recherche le bicyclette, son unique bien, quon 
vient de lui voler. Après de vaines démarches pour retrouver Tinstrument de 
son travail, il tente de voler une autre bicyclete mail il est aussitôt rattrapé, 
insulté, battu. Regrettant le geste qu 'il vient d’avoir devant son enfant il repart 
en compagnie de celui-ci et se perddans la foule.

Si l'on excepte une scène á travers laquelle TEglise parait indifférente aux 
misères sociales et ridicule lorqu 'elle s 'en occupe, ce film devrait être vu par 
tous. II s 'agit non seulement d'un chef-d'oeuvre cinématographique mais d'un 
témoignane méritant qu’on lui accorde réfiexion avant de le critiquer. Sa 
valeur humaine est extraordinaire. On l'a accusé à tort d'être un film 
pessimiste; c 'est au contraire, grãce à la scène finale un film qui laisse le 
spectateur perspicace sur une impression de confiance en Thomme et donne 
une idée de la dignité humaine effaçant les quelques reproches partisians 
qu 'on peut s 'évertuer à trouver ailleurs.



119

eliminada qualquer indicação de Antonio no bordel bem como a cena do menino

urinando. Quatro anos antes, Breen pedira um corte na cena da criança sentada na bacia

no Roma, cidade aberta, de Rosselini. Embora não tivesse sido censurado na Europa,

nos EUA Breen exigira o corte para que pudesse conceder o selo.

A LD classificou o filme em B, e acabou sendo exibido em casas de espetáculos

de arte sem o selo, mesmo tendo ganho o Oscar de melhor filme estrangeiro em 1950.

A análise realizada pela Revista International del Cine, representante oficial do

OCIC, faz as seguintes observações:

Notamos claramente diferença entre a censura realizada pela Legião da

Decência e pelo OCIC. Nos EUA é pedido o corte de cenas que não analisam a obra no

seu contexto, pelo contrário, a descontextualizam e pedem, em especial, o corte de

“desvio” comportamental. Diferente é a análise do OCIC: considera-se o contexto em

que a obra foi realizada, o pós-guerra, palco onde a fantasia não tem espaço e muito

niilista da realidade do pós-guerra, e sempre

produções se restringisse ao público preparado.

Desde el punto de vista moral, observamos que la obra se inspira de un 
pesimismo excesivo. No hace la más mínima alusíon al consuelo que brinda la fe. 
La descripción satírica de “la misa del padre ” es inoportuna y no corresponde a 
la realidade. El film pone al desnudo fealdades y deformaciones. El modo de 
presentar ciertas situaciones y ciertos problemas sociales rinde la obra peligrosa 
para un publico no preparado. Sólo los adultos de juicio maduro y solvência 
moral, podrán asistir a la proyección de esta obra. {Revista International del 
Cine. 1949, no 4, p. 24).

cenas ligadas diretamente à questão sexual e de qualquer cena que pudesse levar a um

se alertasse para que a exibição dessas

menos o happy end, muito embora se criticasse os filmes por uma visão excessivamente

A cena final de Ladrão de bicicleta teria de ser cortada, também deveria ser
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Outro bom exemplo da diferenciação da censura realizada entre os dois grandes

Quanto ao Lost boundaries,

Essa fita foi banida de Menphis, Tenesse, por Loyde Benford, o chefe dos

quadros da censura: “couldn ’t play in the South. It deals with social equality between

whites and negrões in a way that w not have in South ”. Em Atlanta a censura também

puniu o filme: “would adversely affect the peace, morais, and good orden” (Grazia

1982, p. 70).

O Pinky também trata do problema racial:

centros católicos foi a análise dos filmes Lost boundaries e Pinky.

hace obra de genio creador original, De Rochemont. Es una historia vivida, 
sacada del Reader ’s Digest — a qual presenta a un médico negro y a su mujer que 
se han hecho pasar como blancos durante largo tiempo de su existência y que han 
educado a sus hijos el la ignorância de su verdadero origen racial. Por una 
ironia del destino es entre sus mismos compatriotas que tropezerá con la primera 
dificuldad: su piei es tan blanca que la entrada en un hospital del Sur como 
interno le es prohibida. Durante largos anos el Doctor Cárter y su familia son 
muy queridos y admirados por sus vecinos de un pueblecito de New Hampshire. 
La extraneza producida al conocerse que eran negros, constituye una experiencia 
tristísima, particularmente para los hijos, sufriendo más por ello, que por la 
humiliacíon constante en que se encuentran ante sus vecinos, quienes no se 
dignan saludarles. La gran ironia del drama reside en el hecho de que si el 
Doctor Cárter no se hubiera puesto al servido de su país acetando un grado en 
la marina, el secreto no hubiese sabido nunca. En esa época, la marina de los 
estados Unidos no admitia a los negros. Muy pronto en elpuebliciito, los rumores 
corrieron de boca en boca, revelando que las razones verdaderas de la no 
admisíon de la cadidatura del doctor Cárter no eran debidas a la ineptude física.

De gran emocíon Lost Boundaries pertenecea la categoria de films que ofrecen 
matéria a la reflexíón que honran el cine americano. Además, constituye un 
magnífico ejemplo de la accíon del cristianismo, pues se debe a la influencia del 
sérmon de un pastor sobre la fraternidad, el que las gentes del pueblo vencen sus 
prejuicios y decidan de ayudar a los Cárter para que vuelvan a comenzar una 
nueva existência. Mel Ferrer interpreta brillantemente su personaje en este 
notable film. Enteramente rodado en el cuadro real de New England y de Harlen 
en Nueva York, este film es interpretado por autênticos habitantes del pueblo. El 
papel del pastor es interpretado de manera emocionante por el Rev. Robert A. 
Dunn, un pastor autêntico de Porstmouth. {Revista International del Cine. 1949, 
n2 4, p. 54).
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Enquanto isso, nos EUA Breen argumenta para Zanuck, o produtor, “avoid

physical contact between negrões and whites” (Leff & Simmons 1990, p. 146).

Elia Kazan, quando realiza o filme A streetcar named Desire, submeteu seu

roteiro ao PC A, ou seja a Breen, que achou inaceitável a cena em que ocorre uma

perversão sexual (o marido de Blanche é homossexual e suicida), a cena de um certo

tipo de ninfomania (Blanche seduz um jovem)

punidos. Elia Kazan aceitou a interferência de Breen no que se refere as duas primeiras

Filme”:

Com Elia Kazan como realizador cada imagem del film está meticulasamente 
presentada y la calidad de fotografia interviene continuamente como contrapunto 
plástico al drama. {Revista International del Cine. 1949, n9 4, p. 54).

Kazan could keep the rape if done by suggestion and delicacy. In return the 
director would change the ending to provide retribuition and compensating 
moral values; that meant Stanley would be punished and that punishment 
wouldbe in terms ofloss ofhis wife’s love. (Leff & Simmons 1990, p. 176).

e um rapto ambos justificados e não

Pinky trata un importante aspecto del problema negro que no había sido 
abordado por los otros films.La solucíon delproblema de la mezcla de razas que 
plantea Pinky es dejado de lado, en tanto que el aspecto más amplio del problema 
de las relaciones entre blancos y negros es visto al través de las experiencias de 
una mujer que encuentra finalmente un apaciguamiento ayudando a su raza a 
obtener mejores condiciones de vida, obra que supera los deseos inividuales. La 
generosa indignacíon y la cólera que dispierta en la abuela de Pinky cuando su 
nieta harta de tantas vejaciones clama su deseo de vivir como una blanca, es una 
de las escenas más nobles y elevadas que jamás se haya visto en el cine. Con una 
dignidad simple y profundamente impregnada del respecto de Dios, la abuela 
ordena a Pinky que se ponga de rodillas y pida perdón a Dios por haber tenido la 
audacia de pensar en renegarse bajo Su mirada.

partes, mas no tocante ao rapto, não aceitaria, pois significava mudar a “alma do

aborda el problema de una enfermera negra cuya piei es tan clara que está a 
punto de renegar su raza y acepta la propuesta matrimonial de un joven doctor 
blanco que ha conocido en el Norte y del cual se ha ilusionado. De esta menera, 
sin presentar el problema en toda su crudeza, se asegura además de los ingresos, 
la posibilidad de presentar al público un cuadro impresionante de la injusticia 
social que sufren los negros en ciertas regiones de los estados Unidos.
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Kazan não concordou com Breen, manteve sua posição, demonstrando

claramente o enfraquecimento da atuação da Production Code Administration (PCA).

LD o classificou de sórdido e mórbido, atribuindo-lhe C, condenado.

Masterson said: from the moment the word DESIRE is seen on the streetcar the entire

tone of the picture is desire (physical desire) ” (Leff & Simmons 1990, p. 181).

A influência do neo-realismo italiano analisado acima, somada à mudança

conjuntural americana, levou alguns diretores a questionarem tanto Hollywoody quanto

a sociedade americana. A LD ainda buscaria uma atuação mais eficaz do PCA e da

sociedade, mas sabemos que ela ficou sozinha em seus apelos. Enquanto isso, o OCIC

acompanhava de outra forma estas escolas, atribuindo-lhes um critério tanto de

exaltação quanto de condenação: por um lado exaltava-se a apresentação de cenas reais

do sofrimento da guerra e do pós-guerra; por outro, condenava-se a apresentação crua

de cenas inapropriadas, geralmente relativas a nudez ou qualquer tipo de relação sexual

— os filmes com essas cenas não chegavam a ser condenados, apenas buscava-se

restringi-los ao público adulto.

Em junho de 1960, o National Council of Churches of Christ in American

Cat on a Hot in Roof como uma preocupação patológica com o sexo e a violência.

Em 1961, publicou o seguinte documento

To make clear to the industry that in the churches 'view the avoidance of offense is 
a minimun goal, and to suggest more positive objectives, such as the treatment of 
hunian life with integrity, respect for the person, the avoidance of stereotyping, 
and the recognation and honest treatment of controversial issues. To let the 
studios and the Production Code Administration know when the film fare being

classifica filmes que receberam o selo do PCA, Serenade, From here to Eternity, Gigi e

Embora o filme tenha recebido a classificação somente para adultos do PCA, a

“Father
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A atuação da censura católica perdia cada vez mais o seu poder de coerção;

campanha de 1933. O que era impossível, pois os ventos da modernidade deixaram para

trás qualquer tipo de conduta que impedisse que o cinema não representasse o momento

histórico pelo qual estava passando a sociedade.

Já o OCIC mantinha a mesma postura censora, mas com uma tática diferente.

Passara a participar de festivais, promovendo os filmes que fossem mais próximos de

seu ideal. Essa estratégia utilizada pelo OCIC não implicou o fim das fichas

cinematográficas, que continuavam sendo produzidas nas Oficinas Nacionais. Com os

festivais, o que se buscava era uma maior interferência na opinião pública mediante

avaliação e premiação de filmes.

sozinha passava a clamar, dentro de um país protestante, para que seus fiéis repitam a

offered is not acceptable, and to do so in terms of specifc criticism of specific 
films. To back the Production Code Administartion in any effort it may make to 
improve the Code or to make sel-regulation operate more effectively. To support 
and encourage others to support those films wich exemplify the art of the motion 
picture at its best and to with hold support of films inimical to the public welfare, 
while at the same time deploring the tendency, often observed, of making 
superficial, intolerant and dogmatica judgments of films... and of enforcing these 
judgments by authoritative methods. (Sargent 1963, p. 191).
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IV

IMAGEM CATÓLICA VERSUS IMAGEM CINEMATOGRÁFICA

Neste capítulo apresentaremos e analisaremos a história dos procedimentos da

Igreja Católica Apostólica Romana ante o cinema, tendo como fio condutor os

documentos eclesiásticos e a atuação da Igreja nos festivais de cinema. Para tal trabalho

utilizaremos dois conceitos básicos que permeiam todo esse trabalho, o conceito de

beleza associado

modificações é imprescindível que façamos uma outra associação entre pecado e

imagem. Para tal demonstração utilizamos como fonte principal os documentos oficiais

da Igreja Católica e os depoimentos e discursos realizados pelo OCIC.

A imagem é uma presença vivida e uma ausência real

Edgar Morin

ao de imagem. Para podermos explicitar esse trajeto e as suas
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Análise dos Documentos Oficiais

da Igreja Católica Apostólica Romana

Analisar a posição oficial da Igreja é importante para que possamos examinar a

trajetória do conceito de imagem associada ao de pecado e de belo. Os documentos

imagem católica.

Iniciaremos com um documento que data de 1994. Embora esse período não

seja o abrangido por essa tese, ele se faz importante na medida em que demonstra a

continuidade do olhar católico perante os meios de comunicação de massa:

datam de várias décadas, o que demonstra a permanência do símbolo-chave definindo a

A imagem pode terminar suplantando a realidade, e o fictício parecendo mais 
verdadeiro que o real. Ela tem muito que ver com os ídolos e simulacros. Aí está 
o perigo de idolatria. Todas as noções de imagens nos falam de distanciamento da 
realidade e potencialmente alienação. Necessitamos de imagens para conhecer, 
para comunicarmos e até para vivermos. Mas são como a medicina cujas 
propriedades curativas não excluem outras venenosas. Imagens portadoras de 
verdade, beleza e bondade, para isso é necessário que os signos não se 
desenganchem da realidade. (Blazquez 1994, p. 398 e 400).

Toda a imagem se presta a um equívoco e pode desencadear mecanismo 
psicológicos sublineares, com repercussões profundas na conduta das pessoas. A 
tentação de imitar pode somar-se a de perdemos em um mundo nebuloso, 
misterioso e irreal como consequência do poder de evocação que acompanha toda 
a imagem audio-visual de intensa representatividade.... O primeiro atentado ético 
contra a conduta, que pode derivar de uma cultura da imagem, é seu poder 
monstruoso de converter a realidade em ficção, e transportar o homem a uma 
certa atitude infantil, mágica da existência.

O mundo da imagem dá lugar a uma cultura fictícia que promete uma falsa 
felicidade. A cultura-ficção consiste na criação de um mundo artificial, 
imaginário e frustrativo. Um céu de estrelas de pano e frívola exibição social 
servida pelos meios de comunicação e com o qual tratamos puerilmente de 
identificarmos.



126

Assim concebida, a imagem está vinculada necessariamente ao bem e à verdade,

e tem como função se tornar exemplum.

Sendo assim, o cinema, “que é projeção-identificação imaginária” (Morin 1970,

p. 193), tem de ser, por definição, instrumento de divulgação, propagação e conversão.

atuação da Igreja no tocante à construção da definição de imagem associada ao cinema

faremos uma breve incursão nos documentos pontificais.

A Encíclica Divini Illius Magistri (31.12.1929) foi a primeira carta a tratar do

cinema; nela, Pio XI exaltou a importância do cinema no desenvolvimento da educação

dos jovens,

profite pour vitupérer avec force la dijfusion du cinéma pervers qui excite les passions

en vue d’un lucre néfaste” (Commission 1955, p. 5).

A Encíclica Casti Connubii (31.12.1930) se voltou para a problemática do

casamento e alertava:

Na audiência de 18 de março de 1933, o papa declarou:

Profite de 1’occasion pour s’élever contre l 'indigne maniére dont les scénarios 
des productions cinématographiques avilissent et tounent en dérison ce 
sacrement.Cette protestation pontificale contre l'exaltation et Papologie du 
divorce et de 1’adultère, garde toute son actualité et devrait être, plus que jamais, 
méditéepar qui de droit. (Commission 1955, p. 8).

le cinéma puisse réaliser toujours plus et toujours mieux, rappelle donc ce 
príncipe essentiel, trop souvent négligé ou ojfensé dans le domaine du Cinéma: la 
vie a besoin de choses belles. II est toutefois nécessaire que le Bien soit uni au 
Beau, si l'on veut obtenir des résultats salutaires.

As imagens que dissociadas dessa função são temíveis. Para mostrarmos melhor essa

com a ressalva de que precisaria dirigir-se “avec de bons príncipes. ... en
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No Primeiro Congresso International de Cinema (23.04.1934), Pio XI reafirmou

que

O papa apontava no cinema um ótimo instrumento de finalidade educativa e de

não representava a mentalidade católica, portanto, teria tomado-se uma ameaça a exigir

dos quadros da Igreja que mantivessem o controle para salvaguardar a família e os

jovens, já que o risco de caírem em tentação e, em consequência disso, de cometerem o

pecado seria imenso. A imagem cinematográfica era desregrada, entregue aos desejos, à

pura sedução e

domesticados.

Em 11 de agosto de 1934, Pio XI declarou aos representantes do Comité da

Federação Internacional da Imprensa Cinematográfica que reafirmava a necessidade de

uma atuação mais eficaz por parte da Igreja e

A mesma opinião foi manifestada pelo Centro Católico Italiano:

la questione è gravíssima: non si tratta, infatti, soltanto di un interesse puramente 
religioso, si trata di continui attentati alia morale cristiana ad anche, 
semplicemente, alia morale naturale umana. Bisogna applicare al cinematógrafo 
la concezione che deve reggere e regorale il grande dono deli arte. ... No, non si 
tratta di produrre film religiosi i metterli insieme o alternali con i film libertine: è

conversão por meio do uso da imagem. Porém esse veículo de comunicação de massa

aos temores neuróticos, desaguando na pletora de sentimentos não

que l 'action délétere du Cinéma actuel serait infiniment moins nocive, si la presse 
d’information cinématographique acceptait la responsabilité de combattre les 
films clairement immoraux. La presse cinématographique ne devrait jamais 
perdre de vue qu’elle ne doit pas être un agent du Mal, qu*elle ne doit jamais 
publier un seul mot, susceptible d’être interprété comme une dérision de la vertu 
ou un éloge du vice, comme cela arrive malheureusement bien souvent, avec les 
conséquences fort tristes que l'on sait. (Commission 1955, p. 13).

le point essentiel selon lequel 1’activité des catholiques est, de nos jours, 
nécessaire et indispensable dans le domaine du cinématographe. II conseille 
donc, aux responsables de cet Art, d’unir leurs efforts sincèrement, afin de 
contribuer à la naissance ejfective d’un cinéma honnête et moral. (Commission 
1955, p. 11).
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No Congresso Internacional da Imprensa Católica (21.04.1936), o papa pediu

para que, por meio da imprensa, fosse propagada a denúncia ao cinema pornográfico,

pois essa seria a missão dos jornalistas católicos:

Em 29 de junho de 1936 foi promulgada aquela que é aclamada encíclica do

cinema, a Encíclica Vigilanti Cura, já citada no capítulo anterior; ela se tomou a mais

citada nos documentos que a partir de então serão publicados a respeito do cinema.

Qual é a novidade em relação às declarações anteriores?

A ofensiva ao cinema era ponto pacífico, a negativa de sua atuação era mais do

que sabida, e a exaltação da atuação da LD era lugar comum em todos os documentos,

sempre tida como sinónimo de uma verdadeira vitória dos católicos contra o cinema.

A novidade em relação à postura da Igreja ante cinema é o papa se dirigir aos

quadros da Igreja e pedir uma atuação mais eficaz, pondo a exigência de uma formação

específica voltada para esse campo de atuação, a fim de poder competir à altura nesse

mercado de bens simbólicos que se tomava dia a dia mais profano.

transnacional e transcultural. Mas onde se coloca a questão da identidade? Em relação à

incorporando símbolos de outras culturas num processo discursivo de ressemantização,

Le produzioni cinematografiche arrivano dappertutto: e ve ne sono, purtroppo, 
molte che eludono ogni vigilanza e arrivano direttamente al pubblico senza 
passare attraverso il controllo: di qui la necessita imprescindibile di estendere la 
benefica efficacia di questo. E poi la profundità, poichè, evidentemente, c’è 
controllo e controllo: V’è il controllo severo, il controllo troppo severo; al 
contrario, v’è il controllo benigno, benevolo, troppo benigno e benevolo. 
(Commission 1955, p. 19).

necessário invece che tutto il cinematógrafo sia morale, moralizzatore, 
educatore. (Commission 1955, p. 14-5).

A Igreja, como o cinema, ultrapassa fronteiras nacionais, tomando-se

Igreja, o dogma católico lhe atribui a identidade, embora o discurso possa mudar
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a polissemia e a polifonia tendem à monossemia e à monofonia: nessa dinâmica de

simbólico.

Em relação ao cinema, os símbolos com que trabalha transcendem as fronteiras,

por mais regional que possam parecer, na medida em que representam a universalidade

do espírito humano, pois, segundo Aumont, “o cinema é concebido como o veículo das

representações que uma sociedade dá de si mesma” (Aumont 1994, p. 98). A

identificação do espectador sempre ocorre em razão da enunciação cinematográfica;

realidades práticas e imaginárias, ou seja, as carências, as comunicações e os problemas

da individualidade humana no nosso século” (Morin 1970, p. 195).

Esse poder cinematográfico é reconhecido e decantado por uma Igreja ciente do

trecho da Encíclica Vigilante Cura:

Diante disso, o que lhe resta é valer-se de sua estrutura transnacional para atuar

contra o malefício que o cinema representava para os seus fiéis. Nesse momento é

pedido que se criem Oficinas Nacionais com as incumbências de elaborar as fichas

moral católica.

poder imagético e da capacidade que tem a enunciação cinematográfica. Vejamos esse

cinematográficas e de atuar na produção e propagação dos filmes condizentes com a

a identificação simbólica de outro universoao serem incorporados, ocorrendo

“por ser um espelho antropológico é que o cinema reflecte, de modo imprescindível, as

assimilação , os símbolos de várias culturas, servem como intrumentos de conversão

l’obscurité de la salle invite à 1’abandon, en même tetnps qu'elle aggrave la 
fascinante emprise de 1’ecran lumineux. Enfin, le rythme rapide des scènes 
paralyse ce quipourrait rester d'un désir de controle, pendant que l'envoútement 
de la musique s 'ajoute à la séduction des artistes et au réalisme des images pour 
porter à son comble la force insinuante et sour noisement persuasive du 
spectable. (Brohêe 1936, p. 963).
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solicitação a seus vários quadros para atuarem nessa missão. No Discurso à Juventude

Feminina da Ação Católica de Roma (22.05.1941), Pio XII apresentou o tema “A

cruzada a favor da Pureza”:

A posição doutrinal promulgada pela encíclica resumia-se a:

cobram a atuação dos quadros católicos. No

(12.12.1936), proclamou-se: “Ze Souverain Pontífice marque, une fois de plus, tout

Fintérêt qu ’Il porte à Fexpression par Fimage et par la voix qui est Fessence même du

tant que transmission de la pensée, au Service de la Vérité et

du Bien” (Commission 1955, p. 44). A Lettre Apostolique “Firmissimam Constantian”

à 1’Episcopat du Mexique alertou

5 'affirment les droits de FEglise: droit de fixer les règles morales qui s'imposent 
à tout art véritable; droit de règir et de sauvegarder les moeurs du peuple 
chrétien fút-ce aux heures de repos et d*amusement; droit en fin de préciser et de 
souligner les obligations qui incobent à tous ceux qui exercent leur profession 
dans une industrie et un commerce dont dépend la santé religieuse et mor ale des 
individus et des sociétés. (Brohêe 1936, p. 961).

Non è forse sotto gli occhi di tutti una moda ar dita, indecorosa per una giovane 
cristianamente cresciuta? E il cinematógrafo non fa assistere a rappresentazioni, 
che già si rifugiavano in recinti, dove non si sarebbe mai osato mettere il piede? 
... FAzione Cattolica, la vostra azione in stretta unione e sotto la direzione delia 
Gerarchia ecclesiastica, entrando in lotta contro i pericoli del malcostume, 
combattendoli in tutti i campi a voi aperti: nel campo delia moda, del vestiti e 
degli abbigliamenti, nel campo delFigiene e dello sport, nel campo delle relazioni 
sociali e dei divertimenti. Vostre ar mi saranno la vostra parola e il vostro 
esempio, la vostra cortesia ed il vosostro contegno, armi che anche ad altri 
attestano e redono possibile e lodevole il comportamento che onora voi e la 
vostra attività. (Commission 1955, p. 54).

sur les périls auxquels est exposée la jeunesse - particulièrement au 
Mexique — et engage à une action, toujours plus éclairée et féconde, les

Cinema contemporain: en

documentos posteriores retificam e

Definida a atuação da Igreja, sempre balizada pela atuação da LD, os

A Ação Católica deveria tomar-se a base das Oficinas Nacionais mediante a

Discours aux Rédacteurs et Photographes de la Presse cinématographique



131

muda é o direcionamento dos personagens46, o que demonstra a ineficácia da atuação da

1’égard des publications 
(Commission 1955, p. 45).

Os documentos e discursos são repetitivos em seus apelos e conteúdos; o que

46 Veja-se um levantamento dos documentos publicados.
(1) Lettre de S. Em. le Cardinal Eugène Pacelli, Secrétaire cTEtat de Sa Sainteté, au Président

de 1’Office Catholique International du Cinema. (27.abr.1934). Esse documento resume 
a posição da Igreja: ante o perigo cinematográfico “on continue à signaler et à dènoncer 
de tous côtés au Saint-Père les dangers moraux et religieux causés par les repréntations 
cinématographiques qui exercent une influence irrésistible sur une grande partie de 
1’humanité, et tout spécialement sur la jeunesse, ce qui engage vraiment tout 1’evenir” 
(p. 50).

(2) Declaration de S. Em. le cardinal Eugène Pacelli, secrétaire dEtat de Sa Sainteté au sujet
de son voyage aux Etats-Unis dAmerique (18.nov.1936). Ocorre o enaltecimento da 
atuação da Legião da Decência.

(3) Discours à la Jeunesse Féminine de L’Action Catholique de Rome. (22.mai.1941) O papa
Pio XII (cardeal Pacceli) pede a cruzada da pureza.

(4) Discours aux hommes de 1’Action Catholique. (2O.set. 1942). Defende-se que o essencial da
arte cinematográfica é a sua função educadora.

(5) Discours aux Préducateurs de Carême et aux Curés de Rome. (13.mar.1943). Recomenda-
se redobrar o zêlo contra a imoralidade cinematográfica.

(6) Discours aux Prédicateurs de Carême at aux Curés de Rome. (23.fev.1944). Alerta que o
cinema imoral transforma o domingo, dia santo de descanso, em dia de pecado.

(7) Discours aux Membres du Comité pour le Cinéma de Hollywood. (14.jul.1945). Alerta
apontando que a missão dos membros tem de ser redobrada, pois o cinema de 
Hollywood ultrapassa as fronteiras e influencia todo o mundo.

(8) Discours aux auteurs et acteurs dramatiques. (26.ago.1945). Postula a necessidade dos
atores e atrizes representarem papéis que sejam dignos.

(9) Discours aux représentants de quelques sociétés cinématographiques americaines.
(30.ago.1945). O papa Pio XII pede aos cineastas para que façam filme documentais e 
instrutivos, tido pelo papa como a verdadeira missão do cinema, pois, segundo ele, a 
câmara “cannot lie, they say. No; but it may be very selective in what it reproduces; and 
thus, truthful as it is, it may yet be turned into an effective instrument to create false 
impressions, andpropagate the evil spirit of distrust, enmity and hate”.

(10) Discours à la Jeunesse Féminine de Rome. (12.mai.1946). A intenção é resguardar os
jovens da imoralidade do cinema.

(11) Discours aux Prédicateurs de Carême et aux curés de Rome. (10.mar.1948). A mesma
preocupação de resguardar os jovens dos malefícios causados pelo cinema.

(12) Discours aux Participants au Congrès National de l Association Italienne des 
Enseignants Catholiques. (10.set. 1948). Pela primeira vez, Pio XII aborda o tema do 
filme escolar com a intenção de criar uma consciência ético-cristã, elemento 
indispensável para a formação de um bom cristão.

(13) Discours à la Délégation des Instituís d*enseignement secondaire. (30.jan.1949). Tenta
fazer com que os professores utilizem os filme como recurso didático.

Comités pour la défense de la moralité, en ce qui regar de la vigilance à 
et des spectacles cinématographiques.
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basicamente na qualidade desta técnica:

Essa Encíclica ressalta o poder da representação dos atores: seriam capazes de

fazer o espectador sonhar acordado, pois roteiro e tema dos filmes tratariam de

aspectos, mas sem entrar em detalhes como

cinematográfico e o perigo que corre o espectador imprudente. A necessidade da Igreja

discurso científico a justificativa do poder cinematográfico ressalta

Apostolado Missionário: “Les psychologues ont démontré qu’environ 90% des

connaissances sont enrigistrées par la vue, 5% par Vouíe et 5% pas les autres sens”

(Revue International du Cinéma 1953, n217, p. 26).

La technique occupe donc la première place dans íorigine et dans 1’evolution du 
cinéma. Elle précéde le film et l’a rendu d'abord possibile. ... Dans cette 
influence réciproque la technique et le film ont ainsi évolué rapidement vers la 
perfection, partant de la prise de vue fioue d’un train qui arrive pour passer au 
film animé par des ideés et des sentiments, d'abord avec des personnages muets, 
puis parlants, puis se mouvant dans des lieux sonorisés par des bruits et de la 
musique. Préocupé de réaliser la transposition parfaite du spectateur dans le 
monde irréel, le film a réclamé à la technique les couleurs de la nature, puis les 
trois dimensions de Vespace, et il tend maintenant par des procédés hardis à faire 
pénétrer le spectateurs dans lascène vivante. (Commission 1955, p. XIII).

(14) Discours aux Prédicateurs de Carême et aux Curés de Rome. (23.mar.1949). Defende que
os católicos deveriam trabalhar para moralizar e trazer dignidade aos filmes.

(15) Lettre Encyclique “Sacra Virginitas”. (25.mar.1954) Reafirma o pedido às Oficinas
Nacionais para que continuem a fazer a censura aos filmes com baixo teor moral.

Encíclica Vigilanti Cura alertou para esses

problemas psicológicos, como o amor, a paixão, o desespero, o medo, a morte etc. A

de buscar no

claramente a sua perda de hegemonia, o que se nota, por exemplo, em um artigo sobre o

Igreja* Somente em 1955 foi publicada, como também já citei no capítulo anterior, a

exortação de Pio XII ao mundo do cinema: Le Film Idéal. Pio XII ressalta a

importância técnica do Cinema e reconhece que o envolvimento do espectador está

Pio XII, que citou teorias psicológicas como o behaviorismo para explicar o poder
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No entanto, a análise sobre a produção e técnica cinematográfica é muito mais

desenvolvida do que na encíclica anterior; por isso mesmo chegou à conclusão de que

seria necessário buscar um filme ideal, já que um filme teria o imenso poder de

controlar e prescrever o comportamento humano.

Em 1957 essas posições são retificadas na Encíclica Miranda Prorsus por

PioXII. Nela se alertou para a “necessidade da utilização dos meio de comunicação de

massa, sobretudo o cinema, para a divulgação da fé”, mas alertou também para os

malefícios de sua imagem, pois estas estariam sendo mal direcionadas.

Notamos que não ocorre uma diferença significativa entre as encíclicas de 1936

e a de 1957: em ambas se nota a intenção de tutelar os fiéis e controlar a produção

cinematográfica por meio da censura à indústria cinematográfica baseada nos seguintes

preceitos:

(1) — Convocação dos quadros da Igreja para formação de uma cultura cinematográfica

católica, reconhecendo-se seu verdadeiro valor na divulgação da fé católica.

(2) — Necessidade de formar e educar o público, uma vez que esse não possui

esclarecimento suficiente para discernir o verdadeiro do falso.

(3) — Incentivo à criação das Oficinas Nacionais de Cinema e Cineclubes

cinematográficos católicos.

educação para a preservação da cultura católica.

(5) — Necessidade de realizar, apoiar e divulgar filmes que realmente representem os

valores cristãos.

(4) — Classificação moral das fitas cinematográficas com a função de orientação e
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definirá, construindo assim o conceito do filme ideal47:

Nesse momento o cinema é considerado como arte e com uma clara função

educativa, ou melhor, como instrumento de conversão:

Le cinéma est une école qui s 'adresse aux sentiments: aux plus violents comme 
aux plus délicats. Le cinéma est devenu Vécole de 1'amour, íécole de un genre de 
vie qui semble être le bonheur. Le cinéma permet à 1'individu de laisser 
s'échapper des profondeurs de l'instinct des sentiments de violence contenupar 
les pressions sociais de l 'ordre et de la discipline. Le cinéma n 'est donc pas un 
simple moyen de divertissement: il suggère des Solutions aux problèmes de la vie 
et il marque les ãmes qui subissent son emprise. (ibid., p. 207).

47 Assim, a Encíclica considera o filme como sendo ideal valendo-se de três aspectos: “7 —par 
rapport au sujet, c 'est à dire aux spectateurs auxquels lefilm est detiné; 2-par rapport 
à l 'objet, c 'est à dire au contenu du film lui-même; 3 -par rapport à la communauté sur 
laquelle, comme nous le disons tantôt, il exerce une influence particulière. (...) Le film 
idéal doit montrer au spectateur qu'il sait toutes ces choses, qu'il comprend et les 
apprécie exactement; mais il doit le montrer à l 'enfance comme il convient à l 'enfant, 
au jeune homme avec un langage à lui adapté, à Vhomme múr comme il lui convient, 
c 'est à dire en assimilant sa façon propre de connaitre et de regarder les chose.

La légitime liberte, dont jouit, le critique pour apprécier la valeur artistique et les 
autres qualités tecniques, s 'harmonise parfaitement avec son devoir de chrétien 
de tenir le plus grand compte d'un jugement moral porté, avec les meilleures 
garanties, par les Organismes qualifiés; bien plus, il doit mettre celui-ci en 
valeur et le diffuser loyalement, se souvenant, selon les paroles du Saint-Père, 
qu’un film idéal met tout son art “au Service des homme'' pour 1'aider “à se 
maintenir et à s 'affirmer dans les sentiers de la rectitude et du bien. (Commission 
1955, p. 114).

on sait et enseigne qu'une oeuvre d'art même si elle n'est pas d'inspiration 
directement religieuse, est un reflet de Dieu, Beauté suprême et source de toute 
beauté. II y a une théologie de l'art, dont le buí doit être, comme celui de la 
Science, l'élévation spirituelle de Vhomme, selon la lumineuse expression de Saint 
Thomas d'Aquin: “Omnes ... scientiae et artres ordinantur in unum, scilicet ad 
hominis perfectionem, quae est eius beatitudo”. Mais hélas! De même qu ily a 
une fausse Science, qui s'oppose à la foi, il existe aussi un art dégénéré qui

É nesse percurso de quase 50 anos de convivência com o cinema que a Igreja o

Le cinéma peut et doit être un instrument d'education, de culture, de progrès, de 
paix. Si le cinéma use son influence pour promouvoir la diffusion de la vérité, de 
1'honnêteté, du sens moral; s'il met en relief les vertus essentielles d'une vie 
probe, belle et bien faisante; s’il exalte les sources de la noblesse et de 
1'héroísme, l'amour de la famille, le culte de la patrie, la religion et la foi 
chrétienne, il collaboera efficacement à 1'éducation des masses populaires et 
contribuera beaucoup à leur ascension morale et spirituelle. (ibid., p. 166).
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única definição possível seja a definição divina da arte, ou seja, a definição da imagem

se reporta aos moldes de Santo Tomás:

Pour qui va plus loin que 1’épiderme du film, 1'image est charge de signification 
spirituelle. Elle n*est que la porte qui ouvre sur Vinvisible, la divination du 
spirituel dans le sensible, comine dit Jacques Maritain. De telles images 
acheminent dans le conscience d* intime leçons. (Comission 1955, p. 358).

Si l 'art est un sens spirituel imposé à la matière, il n'y a pas de plus grand artiste 
qu’un saint. L’art est d’abord objet de contemplation. Un film, convenablement 
déchiffré, livre la personnalité individuelle ou colletive de qui l'a créé en 
dévoilant ses rapports avec le monde qui Ventoure et la réponse qu’il donne aux 
problèmes essentiels de tout être, le sens de l'existence prise entre le naissance et 
la mort, la relation entre 1’individu et la societé, la mesure selon laquelle il 
convient de s 'intégrer à un ordre supérieur. Le film quel qu 'en soit le prétexte, 
realité ou fantasie, sujet contemporain ou emprunté au passé, témoigne toujours, 
à travers l'auteur, de son époque et de 1’homme en general. Nous devon y voir 
d'emblée une parole: le royaume des hommes est semble à... En sa totalité comme 
en chaque détail le film est un langage symbolique. II est vrai qu 'une quelcon que 
réalité est aussi necessairement symbole, refiet de valeurs plus hautes. Mais l'art, 
un stylise, met en relief Vessentiel, le rapport de la réalité sensible avec les 
rythmes d’alternace qui gouvernent la structure e la vie de toute la crèation, 
parce qu 'ils sont la projection des rythmes celéstes de la respiration de Dieu — 
d’oú 1'importance fondamentale des rythmes dans le film: d'eux dépend peut - 
être la signification la plus profonde de l'oeuvre. (Revue Internationale du 
Cinéma. 1959, n2 32, p. 49).

offense la morale, s'éloignant, l'une et 1'autre, de leur vraie mission. Et le 
cinéma, cette merveilleuse découverte du genre humain, ou la Science et l'art 
collaborent harmonieusement, au lieu de se réveler un instrument ejficace 
d épanouissement de ce qu'ily a de meilleur dans l'âme humaine, s'avère trop 
souvent une école de perversion intellectuelle et moralle. (Commission 1955, p. 163).

o Filho visto como species*, Cristo é belo porque imagem do Pai, e a imagem é 
forma deducta in aliquo ab alio, uma forma transformada em algo a partir de 
qualquer outra coisa. Como imagem o Filho possui os três atributos da beleza, e é 
integritas porque realiza em si a natureza do Pai, convenientia porque imago 
expressa Patris, claritas porque verbo, expressão, splendor intellectus. (Eco 
1989, p. 140).

A visão escolástica de arte a associa a uma função didascálica e de comunicação48.

48 Como já citado ateriormente, é no Sínodo de Arraes que se elege a imagem como 
instrumento para os iletrados contemplarem por meio dos signos pictóricos o que não 
podem colher com base nas escrituras.

Notamos que a definição de cinema e imagem estão entrelaçados para que a
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A idéia de uma arte exemplar, como ainda cita Santo Tomás, a idéia da coisa a

construir está na mente do artista como imagem, forma exemplar em cuja imitação se

constrói algo (cf. Eco 1989, p. 147). Como aponta Eco, esse tipo de pensamento que

caracteriza a Idade Média pretende olhar o mundo com o olhar de Deus. Notamos que

essa mentalidade católica permanece no tocante à arte e, consequentemente, à imagem.

Assim, a única visão verdadeira, portanto, “natural” é a da Igreja Católica, pois

Sob esse ponto de vista, é necessário que o cinema mostre imagens que operem

a passagem do olhar carregado com os olhos da carne para os olhos do espírito. Pois,

segundo Paulo,

humanidade que alimentará o pensamento do protótipo, ou seja, Deus. Deus, no

entanto, necessita de um ícone que o tome visível para a humanidade. Nesse sentido, o

corpo do Homem é a imagem de Deus. Assim o ícone faz a imagem da imagem, a

imagem divina para a imagem humana; ele não será em primeiro lugar expressivo,

significante ou designador, pois no começo é fundante, é o silêncio, depois o verbo se

faz carne, assim como a imagem se fará ícone, ele encarnará o retrato de si mesmo —

essa imagem é a imagem natural que designa o ícone.

relação a forma humana com o Verbo

olhar significa ser visto,

divino, é a mímese da encarnação. Portanto quem refuta a imagem refuta a encarnação e

rhomme conserve toujours cependant la dignité et la noblesse que le Créateur lui 
donna quand il le fit à son image et á sa ressemble. Dans rhomme, se trouve 
l’âme spirituelle et immortelle. L’homme est constitué seigneur de ce 
microcosme; il doit se guider librement lui-même selon les lois du vrai, du bien et 
du beau, comme la nature, la vie en commun avec ses semblables et la révélation 
divine le lui indiquent. (Commission 1955, p. XXXIII).

a imagem aparece para designar o desenho de Deus para a saúde da

O ícone tem por função colocar em
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Nesse sentido, a imagem exclui a alteridade: a única imagem natural, portanto,

verdadeira é a que designa a transubstanciação da carne e com ela toda a pneumática

católica e, com ela, a sua doutrina. Aceitar outro tipo de natureza da imagem é aceitar

outro tipo de transubstanciação.

O modelo principal da relação consubstanciai faz para sempre da imagem uma

imagem é uma figura de imanência. O Filho e o Pai têm por toda a eternidade uma

relação natural e real onde se define a idéia de imagem natural.

É dentro desse complexo conceito de imagem que opera todo o critério de

censura realizado pela Igreja.

Por meio da censura aos filmes, as fichas cinematográficas revelam a proibição

da imagem dissociada da imanência sagrada. Logo, qualquer imagem que induzisse à

violação dos dez mandamentos seria condenada.

Sob todas as classificações ou apreciações morais, o que impera é a

possibilidade de qualquer tipo de manifestação artística conduzir o fiel católico a

cometer o pecado.

desvio da norma completa da moralidade que é a lei divina, o mal moral estritamente

dito. Em outras palavras, pecado é o mesmo que culpa, imputável ao sujeito a quem se

atribui.

figura de sentido, e não um signo referencial atravessado pela significação. Portanto a

A idéia de pecado sempre inclui a concepção de desvio da retidão de vida, o

o ícone nos contempla ele torna-se por sua vez o olhar de Deus sobre a carne do 
contemplador, que se acha preso dentro do circuito das relações informadoras e 
transformadoras. A carne transfigurada pelo ícone transfigura o olhar dirigido 
sobre ele. O ícone é um operador eficaz, e não objeto de uma fascinação passiva. 
A sua dinâmica está no manifestatio. Quem a vê se vê. Quem a vê é visto. 
(Mondzain 1996, p. 119).
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A essência do pecado é a rebelião contra Deus; e será pecado todo o ato em que

a vontade humana se opuser à vontade divina conhecida como tal pela consciência.

O nervo central é tanto a intenção de pecar quanto a de se deixar levar pelo

desejo, ou mesmo o deixar-se enredar por condições propiciatórias ao pecado. O ideal

de vida exigia, pois, uma vigilância constante sobre os excessos dos sentidos e os

folguedos do corpo (cf. Almeida 1992, p. 10).

Como controlar os fiéis diante de imagens que incitavam e exaltavam

sentimentos que invariavelmente induziriam ao pecado?

As fichas cinematográficas eram elaboradas buscando a classificação por faixa

etária — adultos, adolescente e crianças -, uma pura transposição dos rituais de

passagem do cristianismo, ou melhor, a passagem de um status social para outro49.

É dentro dessa classificação de conscientização da responsabilidade católica que

os perigos são julgados:

A apreciação moral se pauta no conteúdo do filme e na provável reação

subjetiva dos espectadores aos quais o filme se destinaria. Para fazer esse trabalho, o

OCIC estabeleceu normas pelas quais a fichas deveriam ser julgadas: tendo-se por base

49 Convém indicar que o ritual de passagem católico se compõe de: (1) batismo, atribuição de 
um nome, indica que a criança possui uma identidade social religiosa própria; (2) 
crisma, ou confirmação, incorporação plena do indivíduo na comunidade religiosa, o 
que acontece depois da primeira comunhão - é um rito de passagem característico da

Les adultes demandent au cinéma une évasion d*eux-mêmes, de leurs sourcis, de 
la monotonie de leur vie quotidienne. Les adolescents, un aliment à leurs rêves 
d*amourf un complément à leurs connaissances, un substituí à leur besoin 
d9affection. Les enfants, une satisfaction de leur gôut de 1’aventure ou du 
merveilleux, de leur désir de pénétrer certains aspects de vie dont ils n 'osent pas 
s 'inquérir auprés de leurs parents, de leurs éducateurs ou de leurs aimes. (OCIC 
1961, p. 96).
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os dez mandamentos, buscava-se descobrir

de acordo com a faixa etária50.

***

Nesse momento faremos um mergulho na história da Igreja que irá nos permitir

expor traços da mentalidade católica que puderam tomar-se paradigmas deste

cristão e, como viemos demonstrando até o momento, sustentáculo de toda a censura

realizada.

O inventário do instrumental mental de que dispunham os católicos para que

pudessem resolver seus dilemas e acalmar suas angústias ante a ameaça posta pela

possibilidade de irem para o Inferno caso não fossem absolvidos dos pecados cometidos

a intenção do diretor e depois classificá-lo

adolecência; (3) a fase adulta é marcada ou pelo casamento ou pela dedicação a uma 
vida celibatária.

50 “Valuer objective ou contenu de l'ouvre. II faut naturellement s'attacher d’abord au 
contenu du film, découvrir ce que íauteur a voulu dire, le message intrinsèque de 
1'ouvre, à supposer qu’elle en comporte vraiment un. Au dela de íimage, le cotateur 
doit considérer en effet les idées véhiculées par le film. Ce serait aussi une grave lacune 
de considérer comme immoral seulement ce qyui offense le, 6e et le 9e commandement 
du Décalogue. Les colaborateurs de íoffice de cotation auront à se rappeler que les 
commandemants sont au nombre de dix! Dans la présentation du mal moral- ou de 
1’erreur - il faut distinguer s’il est:a) approuvé, ne fut-ce quimplicitement, ou b) 
présenté objectivement sans prendre position, ou c) désapprouvé, soit explicitement, soit 
par l’ambience ou le message général du film. Sans oublier cependant qu’une 
désapprobation qui, dans certains films, arrive de justesse, enfinale, est impuissante à 
éviter les suites fãcheuses des impressions immédiates reçues dans Ia sensibilité ou 
1’esprit des spectateurs, ou encore des traces laissées dans leurs subconscient, chez les 
jeunes surtout.

Réactions subjectives ou influence probale sur le spectateur. Ce qui compte avant tout 
pour une évaluation réaliste et pratique, cest íeffet dufilm sur le public moyen. Cest 
dire que le jugement di cotateur n’est pas basé sur Vintérêt qu'il a pu y prendre 
personnellement, mais doit être établi en fonction du public auquel il est effectivement 
destiné, compte tenu de la catégorie d’ãge mental pour laquelle le film est jugê, soit 
nuisible, soit acceptable ou à recommander. La cote morale ne doit jamais être établie 
en théorie, ni en fonction de cinéphiles très spécialisés ou de milieia intellectuels

imaginário. Para essa demonstração, elegemos o pecado, símbolo-chave do dogma
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decorrer do tempo51. A confissão anual obrigatória foi

oficializada apenas a partir do século XIII e ganhou seu contorno sacramental

contemporâneo no Concílio de Trento (1545-1563), ocasião em que foi definida como

(arrependimento) e da satisfação (absolvição).

Pecados como o adultério, o homicídio, a idolatria, a violação de túmulos eram

públicos - eram de foro externo, como se diria mais tarde nos debates teológicos sobre

o tema. Não havia uma nítida distinção entre crime e pecado: a Igreja se atribuía o

poder de julgar delitos paralelamente aos tribunais civis, e era dever dos membros da

comunidade delatar os pecados alheios que fossem de seu conhecimento.

Na mesma época em que predominavam as confissões públicas, o século VI,

surgem os primeiros Penitenciais, que proliferaram até o século X. Ao contrário dos

manuais de confessores que se generalizaram mais tarde, compostos por extensas listas

de pecados, os Penitenciais buscavam expor os meios para se obter a absolvição e

concentravam-se na enumeração das penitências públicas.

As novas funções do clero, somadas a uma série de modificações nas regras

comportamentais dos cristãos, derivadas do avanço da teoria dos sacramentos entre os

séculos XII e XVI, propiciavam o surgimento de uma vasta literatura, mais tarde

denominada “teologia moral”: Súmulas de Confissão, Manuais de Confissão, Tratados

de Casuísticas, Sermões, Catecismos (cf. Delumeau 1991, p. 14), verdadeiros catálogos

fermés, mais bien à la mesure des réactions du grand public habitué des salles 
obscures.” (OCIC 1961, p. 98).

ser uma das três partes componentes do sacramento da penitência, ao lado da contrição

parece mutável com o

derivada do direito divino, isto é, instituída pelo próprio Cristo. A confissão passou a
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de pecados que criteriosamente elencavam uma descrição minuciosa dos procedimentos

absolvição.

Essa literatura espelhava a nova função do sacerdote, transformado em diretor

de consciência de homens e mulheres, em juiz de suas relações tanto no foro externo,

quanto interno. E expressava ainda o deslocamento de eixo da sanção exterior, presente

da intenção52.

casamento53, e ainda no âmbito da moralidade dos atos humanos em geral, a relação

entre ação e intenção ganhou amplo espaço na cultura cristã, atuando sem dúvida no

sentido de uma maior tolerância, mas também utilizando maliciosamente o aspecto

formal do discurso, procedimento que iria suscitar diatribes revoltadas de uma nova

moral burguesa que se vinha impondo.

Traço marcante nestes manuais é ainda o papel decisivo concedido ao

pensamento, ou seja, à intenção, à vontade, ao desejo. Quase todos eles não se cansam

de repetir que cada categoria de pecado pode ser cometida por pensamentos, palavras e

obras. Não havia distinção entre desejo e ato.

nos Penitenciais, para a contrição interior, para o terreno psicológico do pensamento e

a serem seguidos pelo padre no interrogatório e no estabelecimento de requisitos para a

No tocante à aplicação das normas para a sexualidade, à família e ao

51 A partir desse momento nos basearemos em Delumeau 1991 e Le Goff 1981; 1993.
52 Manuais da primeira metade do século XVI — como os de Soto, de Navarro e a Summa

Sylvestrina — aconselhavam a não utilização excessiva de perguntas, ou de minúcias 
nelas, sobretudo com mulheres e jovens. A preocupação da Igreja não era apenas 
relativa aos penitentes mas também ao confessor, que poderia excitar-se ao interrogar. 
São vistos como sumidades em “teologia moral” o dominicano Domingos Soto (1494- 
1570), Prierias (autor de Summa Sylvestrina) e o cónego regular espanhol Martin de 
Azpicueta Navarro (1492-1586), radicado em Portugal.

53 É somente no século XII que a Igreja eleva o casamento à categoria de sacramento.
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O pensamento intervém na concretização do pecado tanto sob a forma de desejo

quanto sob a forma de intenção, não sendo claros os contornos das duas categorias.

consequente purgação dos atos pecaminosos deveriam situar-se em determinados

patamares: espaços simbólicos são criados com a finalidade de expiação dos pecados.

Em 1274 oficializa-se o purgatório no Concílio de Lyon (cf. Le Goff 1993), um espaço

simbólico cristão criado com o objetivo de sufrágio aos mortos e abrigo daqueles que

não estavam condenados por pecado mortal, já que a expiação dos pecados capitais não

poderia ser a mesma dos pecados mortais mais graves, como o homicídio ou a extorsão.

e bem, não levar

cometer, fazer uma penitência exemplar, o mais depressa possível” (Le Goff 1993,

347). Nesse sentido, o purgatório será tido como o espaço simbólico da salvação.

Por meio dessa incursão pela sincronia e a diacronia, tão bem caracterizadas por

Alain Resnais no filme O ano passado

imbricado imaginário católico. Esse pulo na história é imprescindível para podermos

entender a censura imagética.

Em resumo, a censura está baseada no Decálogo, em cujo descumprimento se

originam os pecados e, conseqiientemente, as punições. O Decálogo é composto por

estes dez preceitos: (1) amar a Deus sobre todas as coisas; (2) não tomar seu santo

nome em vão; (3) guardar os domingos e festas; (4) honrar pai e mãe; (5) não matar; (6)

não pecar contra a castidade; (7) não furtar; (8) não levantar falso testemunho; (9) não

desejar a mulher do próximo; (10) não cobiçar as coisas alheias.

em Marienbad, temos a intenção de traçar esse

uma vida demasiado escandalosa e exorbitante, ou, no caso de

A violação aos dez mandamentos, que deveria ser punida, e a penitência e

“Para evitar uma condenação tão pesada, era preciso o indivíduo atuar depressa
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Assim,

a partir do momento em que a imagem deixa de ser reflexo do divino e passa a ser

reflexo das fraquezas, defeitos e imperfeição humanas.

A falta de controle pela Igreja sobre a imagem não significaria o triunfo de

Lúcifer? O cinema representaria a sua imagem e semelhança.

Atuação da Igreja no Campo Cinematográfico

Podemos assinalar as atividades da Igreja no campo cinematográfico como

marcadas, no geral, pela ineficácia, embora a LD americana tenha tido uma atuação

eficaz, no que se refere à influência exercida na formulação e efetivação do Código

padres, em grandes centros como Los Angeles e Nova York. Após a década de

cinquenta, sua atuação restringiu-se a seus quadros e seu espaço limitou-se às

paróquias.

Já a atuação dos órgãos católicos europeus, posta sob as diretrizes do Office

Catholique du Cinéma, não teve o perfil da intervenção da LD, como bem demonstrei

les récits inspirés de Dieu dans la Bible ne s 'interdisent pas de faire allusion aux 
situations et aux actes que condamné le Décalogue, ils ne s’interdisentt pas de 
dénoncer les tares de la société ni même les manquements des serviteurs de Dieu. 
Si l ’on applique le Code, il n ’est guère de récits bibliques dont on puisse faire un 
film. (Revue Internationale du Cinéma. 1951, n2 8, p. 59).

no capítulo II. Apesar da principal atuação das Oficinas Nacionais ter sido a realização

Hays e nas campanhas contra o cinema pornográfico - levadas a cabo pelos bispos e

Nesse sentido, o conceito de arte passa a ser vinculado diretamente ao de pecado
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da censura, o papel do OCIC

padronizasse as opiniões para que repercutissem

divulgação e intervenção, por meio de um júri paralelo, nos principais festivais de

cinema.

A participação do OCIC em festivais internacionais de Cinema, como os de

Veneza (1948), Cannes (1952), Berlim (1954) e Punta del Leste (1952), fez parte da

estratégia de incentivo, já que não era possível a realização e produção de filmes,

àqueles que representassem da melhor forma possível o imaginário católico e seus

preceitos. Assim, “Z 'OCIC réserve un prix au film qui, par son inspiration et sa qualité,

contribue le mieux au progrès spirituel et au développement des valeurs humaines”

(Revue Internationale du Cinéma. 1954, n2 27, p. 15).

Notamos que

estratégia semântica da Igreja para não ser rotulada de censora,

pois se ressalta que o “desenvolvimento dos valores humanos” só pode ocorrer dentro

melhor, dentro das normas dos dez mandamentos.

Qualquer filme que escapasse desse caminho seria censurado segundo os critérios da

classificação moral dos espetáculos.

percebemos que é uma

dos preceitos da moral católica, ou

esses preceitos são demasiadamente generalizantes, no entanto

numa classificação homogénea54,

se pautava pela aplicação de uma política que

54 O primeiro Código de Produção estrangeira para o cinema depois do americano foi o 
código Italiano (1945). Ele foi realisado como um eco do pensamentodo Papa Pio XI, 
dentro de seus princípios gerais: “Ze critère fondamental dont doivent s'inspirer les 
règles particulières du Code et qui doit guider son interprétation est le suivant: ne doit 
ètre produit aucun film pouvant abaisser le niveau moral des spectateurs, ou qui porte 
súrement un discrédit sur la loi naturelle ou humaine, ou qui inspire la sympathie pour 
leur violation” (Revue Internationale du Cinéma. 1951, n2 7, p. 20).
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cinematográfico55.

Podemos observar que, embora o OCIC não faça uma crítica tão severa como

nos anos 30 e 40, a censura permanece com a mesma matriz. Um bom exemplo é o

Festival de Cannes de 1957, no qual não foi concedido o grande prémio distribuído pelo

mal. Para o OCIC, o júri de Cannes estava apenas preocupado com a esfera estética; e

arrematou-se a abstenção com a idéia de filme ideal exposta na encíclica de Pio XII: “le

filtn idéal a fixé les dimensions requires pour que le cinéma releve du Vrai, du Beau et

du BierT. Para o júri do OCIC, sua conduta norteava-se por dois preceitos:

arte ou a técnica pela técnica, mas um fenômeno social perfeitamente entendido pelo

homem de hoje e um momento por meio do qual a obra continua a criação de Deus (cf.

Avetta 1957).

Assim,

(1) ... la súreté de jugement et la compétence qui non seulement ont fait décerner 
le prix aux films valables, mais encore ont permis de choisir des oeuvres de 
valeur artistique réelle;

55 Somente no ano de 1955 houve coincidência entre os prémios de Cannes e OCIC, com o 
filme Amiciper lapelle, de Francesco Rossi.

recebessem uma menção honrosa, não tratavam com clareza a diferença entre o bem e o

(2) ... 1’esprit de tolérance qui a admis de récompenser des films qui composaient 
dans les images ou dans le thème des élèments qui ont certainement froissé la 
sensibilité de certains jurés. (Revue Internationale du Cinéma. 1954, n2 27, p. 
18).

OCIC: argumentou-se que os filmes apresentados, embora tivessem sido bons e

Vufficio e la missione deli'arte rettamente usata è d’innalzare, mediante la 
vivezza delia representazione estetica, lo spirito ad un ideale intellettuale e

Em suma: a imagem cinematográfica verdadeira é a obra que não é a arte pela

no campoA premiação era uma tentativa de atuação e aceitação
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Nesse sentido,

excelência da proeminência do ator, passa a ser aos olhos da Igreja um ato ritual: é onde

na missa, o ator deveria vivificar com “toda a sua alma” o santo personagem que

representa.

A tentativa da Igreja de reler o artista como um representante e divulgador das

palavras divinas está bem apresentada no artigo “Vocation artistique et vocation

pauta pela similitude do ofício:

caso do artista, estaria em representar com a maior veracidade seu papel escrito pelo

roteirista; ao passo que, para o religioso, seria o de expressar com toda a veracidade e

submissão a palavra de Deus. O ator se destina a representar qualquer papel, mesmo

sendo bom ou mal, pois sua missão é representar com a maior fidedignidade para poder

qualquer lugar, tanto profano quanto sagrado, pois o seu objetivo é converter.

leva a um caminho onde o jogo das palavras

converter/convencer tomam-nas tanto sinónimos que traduzem os atos de encarnar e

ser seguido.

Les images ne sont pas seulement des répresentations, elles sont aussi des forces 
qui invitent à agir dans le sens de la répresentation. Toutes les idées qui ont le 
coejficient le plus élevé sont celles qui correspondent à nos instincts et nos 
passions. La puissance du cinéma, oii toutes les idées s’incarnent dans des

representar voltados para a missão de divulgar uma mensagem e quanto um exemplo a

os dois têm como destino expressar a perfeição. No

religieuse” (Revue International du Cinéma. 1951, n2 9, p. 43-4). A comparação se

ocorre a vivificação do mito; da mesma maneira que no ritual da comunhão celebrado

convencer o público; ao passo que, para o religioso, sua missão seria pregar em

a interpretação, ato de vivificação dos papéis e espaço por

morale, che oltrapasssa la capacità dei sensi e il campo delia matéria, fino ad 
elevado verso Dio, Bene supremo e assoluta Belleza, da cui ogni bene e bellezza 
deriva. (Coinmission 1955, p. 63).

Esse paralelismo nos



147

Esse ponto de vista56 está no relato:

O filme “Vicent de Paul é sem dúvida um êxito raro, resultado, não só de um

gênio, mas também de um trabalho intenso. É um filme muito bem feito, é certamente

um filme autêntico, autenticidade resultado do clima em que foi realizado” (Revue

International du Cinema. 1949, n2 3, p. 8).

aventures passionés et passionantes, est une force incomparable. Ce sont des 
images gonflées d’émotion, plus chaleureuses que lumineuses, mais qui, par cela 
même, répondent mieux à Tattente du public venu non pas tant pour s’éclairer 
que pour s 'émouvoir. (Commission 1955, p. 358).

A iconografia cinematográfica se transforma em um problema muito mais 
espiritual do que estético. Frente ao objetivo, o ator deve viver com toda sua alma 
o santo personagem que representa. Qualquer outra atitude seria chocante e um 
sacrilégio. (Revue International du Cinéma. 1950, n2 5, p. 14).

La natureza misma de su fe le libra de la esterilidad de la douctrina del Arte por 
el Arte. Sabe que toda grande obra de arte es portadora de un mensaje cuya 
significacíon supera de mucho el del ateismo. Pero debiendo persuadir, en vez de 
poder contentarse con recordar verdades admitidas, debe mostrarse 
particularmente prudente en la elección de sus métodods, és como un sermón. 
(Revue International du Cinéma. 1949, n2 3, p. 7).

56 Veja-se o que se escreveu sobre as representações de personagens religiosos em diferentes 
números da Revue International du Cinéma. A primeira Joana d’Are foi encenada por 
Renée Falconetti (1902-1946) sobre a qual se escreveu ser “o primeiro caso de uma 
interpretação sobre-humana, próxima ao prodígio. Sua Joana d’Arc significou para a 
artista uma modificação corporal levada até o máximo limite possível. Frente a essa 
paixão de Joana D’Arc que Dreyer realizou em 1927 - O milagre de uma realização 
impecável por sua unidade e rigorosa exatidão corresponde exatamente à grandeza da 
interpretação. Falconetti demonstra de que modo o ator deve eclipsar-se ante a fé.”

Sobre El cielo sobre los pantanos: “Augusto Genina realizou uma das mais bonitas 
encarnações de uma santa (Maria Goretti). Inês Orsini reviveu para nós a vida terrestre 
da Santa humilde cristã que a Igreja a levará aos altares enm 24 de junho de 1950.” 
Sobre Monsieur Vicent: “uma interpretação de tal pureza, Jean Anouilh fala ali através 
de Pierre Fresnay, por obra e graça de Maurice Cloche”. O mesmo é afirmado sobre as 
interpretações de Ernest Torrence como São Pedro em O rei dos reis\ de Rex Ingran e 
Anders Henrikson nos personagens do Senhor em Paradarias verdes e no caminho ao 
céu; a de Georges Rollin em El brujo del cielo& de Robert Darenne em La ruta 
desconocida', a de Massimo Girotti em San Sebastián\ a de Irene Corday em San 
Teresa;a de Jennifer Jones como Bernadette de Lourdes em El canto de Bernadette\ e 
sobre a Joana d’Arc de Ingrid Bergman em Joan of Arc. Sobre esse conjunto, chega-se a 
afirmar que “merecem ser citadas e entrar na iconografia ideal que cada um guarda em 
seu coração.”
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A Revue International du Cinéma

iconografia filmica, que tanto Joan of Arc quanto The Song of Bernadette são filmes

que apresentam uma verdadeira visão da representação espiritual, ou seja uma

artista.

Para se compor um filme ideal é necessário que os artistas não somente

representem, mas que entrem no estado de “êxtase religioso” necessário para a

concretização do ritual.

Vejamos essa definição do verdadeiro cinema religioso exposta na Revue

International du Cinéma*.

Diante do mundo modernizado, no qual artistas não mais representam o

representantes clássicos, os grandes artistas. Ante o cinema enquanto nova linguagem

Na Idade Média, quando os maiores gênios dessa época concebiam o mundo 
como uma idéia de Deus realizada pelo Verbo: porque o viam oculto em cada 
criatura, em coisa ou pensamento o divino; a estes sublimes visionários, o mundo 
lhes aparecia como um livro imenso escrito por Deus com letras misteriosas, e 
eles, os artistas, deveriam traduzir para o povo sua significação intima.

Devemos a esses homens as obras de arte mais bonitas que enriquecem hoje as 
Igrejas e os Museus do mundo inteiro, no entanto, devemos tudo isso à fé em que 
eles viviam, essa força misteriosa, criadora e transformadora que, segundo a 
palavra de Cristo, transporta montanhas e nutre sua raízes no sentimento. Pode-se 
dizer que cada obra de arte verdadeira é a realização estética de um ato de fé em 
Cristo, na Virgem e nos santos. Nunca haverá arte cinematográfica católica se não 
for animada por uma fé rigorosa, vivida nos artistas, nos autores e nos produtores. 
Sem fé nunca teremos fitas de que o povo necessita, principalmente hoje em dia. 
As razões da fé descobrem-se facilmente na contemplação solitária ou em 
controvérsias teológicas. Jamais os teólogos converteriam os corações, sem os 
santos e os artistas. São eles que sabem fazer vibrar as cordas secretas da alma 
humana. (Revue International du Cinéma. 1949, n2 3, p. 31).

representações da Igreja Católica não puderam mais ser produzidas por seus

“reencamação” dos personagens que representam. Esse seria o verdadeiro papel do

imaginário católico, mas a diversidade e a fragmentação das sociedades, as

apresenta, como demonstramos na
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artística, fracassou a tentativa da Igreja de fazer com que diretores pudessem contribuir

em um projeto específico de formação do público. Apesar das tentativas de moldar e

influir no curso dos acontecimentos, à Igreja restou o papel de coadjuvante perante o

fenômeno cinematográfico.
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CONCLUSÃO

traçado pela Igreja Católica oficial para responder àTodo este percurso

cinema tomaram-se os

campo cinematográfico.

realizada aos livros e a aplicação de seus interditos se valeria da utilização da sua rede

contra Hollywoody e a atuação

grandes paradigmas da atuação da Igreja Católica oficial no

espalhada pelo mundo. Assim, as experiências como a da Legião da Decência na luta 

do Office Catholique du Cinéma nos festivais de

influência do cinema levou-nos à conclusão de que ela atuava de uma forma tradicional

diante desse veículo de comunicação de massa. O modelo seria o mesmo da censura
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Assinalamos que esses órgãos tiveram pouca influência, tanto entre público/fiel,

porque da Igreja Católica oficial não conseguir ser respeitada por nenhum destes

personagens.

Acompanhamos as diferentes formas de intervenção da Igreja. Em todas, o que

emerge é um conceito básico de imagem e arte eminentemente moral. Concluímos que

discurso censor, parecendo atuar com maior complacência ao moderar as adjetivações

atribuídas aos filmes que ela não aceitava, ao participar de Festivais Internacionais, e ao

buscar capacitar-se nos aspectos formais da linguagem cinematográfica por meio das

Oficinas Nacionais distribuídas em diversos países.

Em razão da ordenação da arte sob critérios morais, a produção artística é

apenas a que busca exprimir o sagrado, a que se coloca como “arte sagrada”, como

sinónimo de Deus instrumentalizada pelo homem em sua busca de refletir a Sua

censurando e incentivando os filmes que mais se aproximavam de sua postura.

Tentava a todo custo clamar por um filme religioso, mesmo que seguissem os

filmes como Joana D'Arc e Canção de Bernadette, entre outros. A proposição das

hagiografias era uma maneira de tentar convencer os grandes centros cinematográficos

certeza transformar-se-iam em grandes sucessos. No

entanto, as iniciativas dos grandes studios em rodar filmes desse gênero não eram uma

defrontar com o fazer cinematográfico, buscou regular a sua ação por duas estratégias:

a realizarem filmes que com

imagem e semelhança. Ora, uma Igreja portadora dessa concepção de arte, ao se

ocorreu uma defasagem no olhar da Igreja, embora ela tivesse começado a mudar o

moldes de beleza hollywoodiana, como foi a apologia realizada pela Igreja oficial de

quanto entre os diretores, produtores e atores. O que tratamos neste trabalho foi o
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resposta à pressão da Igreja Católica, mas decisões que avaliavam a pertinência,

possibilidades e custos de se rodar grandes épicos.

Esses épicos, na maioria das vezes, não representavam o imaginário católico. No

entanto, eram aceitos pela Igreja Católica oficial, pois apresentavam uma clara

dicotomia entre o bem e o mal, e isso já era o suficiente se comparado com a dubiedade

das imagens em outros gêneros de filme.

O tipo ideal de filme seria aquele que tivesse uma função missionária: converter

é a sua missão, e nada melhor do que o cinema. Mais do que qualquer outro veículo de

circulação de imagem, como a estatuária, a pintura ou os vitrais, com o cinema se pode

trabalhar com todas as formas de manifestações artísticas ao mesmo tempo. A imagem

toma-se mais poderosa e, portanto, mais eficaz.

A Igreja Católica oficial se valeria das experiências anteriores para intervir na

área cinematográfica. Se o teatro foi utilizado com grande valia pelos jesuítas no

processo de conversão dos indígenas, qual seria o estatuto do cinema?

No que se refere à censura, a Igreja utilizará a mesma estratégia voltada contra

qualquer tipo de expressão artística que não representasse o imaginário católico, sendo

a censura aos livros o mais clássico dos modelos. É esse o modelo que foi retomado: o

que se exige do filme é saber em que medida intenta propagar a palavra de Cristo; e os

critério, que não cumprissem essa missão, deveriam

ser silenciados.

Vejamos o relato da Revue International du Cinéma:

a cause de la corruption du théãtre sous 1’empire romain, le statut légal de 
l’acteur était peu élevé et le Code de Théodore (C. 400) interdit les jeux 
dramatiques à certains jours saints. Saint Augustin, cependant, fit une distinction

filmes que não satisfizessem esse
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Nesse contexto, o cinema tem a mesma origem do teatro, ou seja, nasceu com a

linguagens propondo como uma única missão a divulgação da fé católica, voltando-se

para uma maior conversão/educação. Mas, ao mesmo tempo, já que essas linguagens

têm ampla penetração, coloca-se a necessidade de vigiá-las com o maior rigor possível.

Assim, é necessário que se faça um filme missionário, nos moldes do filme

ideal, com a função de propagar o bem e a verdade católica, e ao mesmo tempo

corresponder à realidade local:

função de divertimento para as “massas”. A Igreja Católica oficial utiliza-se dessas

entre indécences des mines et rinfluence bienfaisante des oeuvres classiques: 
durant le moyen-agê, une forme de drame complete et éducative se développa, 
basée sur les cérémonies liturgiques de la Messe et appuyée par les Guildes et les 
ordres religieux. Ces Jeux de Miracle ou “Moralités" comme on les appela, sont 
à rorigine du théátre moderne qui, à son tour et dans un sens large, est à 
rorigine du cinéma. C’est donc 1’attitude générale de VEglise, à travers les âges, 
envers le théãtre, qui peut nous servir pour savoir quelle sera son attitude envers 
le cinéma. Cette attitude peut se résumer ainsi: lorsque les représentations 
dramatiques ont pris aspect de pure dissiption ou de divertissement frivole, 
l 'Eglise a souvent prononcé une mis en garde contre les dangers de Hndécence et 
de la licence; lorsque ces représentations visaient à élever et à instruire, comme 
ce fut le cas dans des jeux de la Navité ou de la Passion, 1’Eglise accorda ses 
encouragements et ses bénédictions. En outre, le cinéma étant, de par sa nature, 
visuel et par conséquent éducatif on pourrait s 'attendre à lui voir appliqué la 
réglementation concernant 1'édition de livres. Cette réglementation est basée sur 
le fait que le livre est un moyen d'enseignement. L'Eglise se réserve le droit 
d’examen et de censure des livres, précisémentparce qu'ils ont comme fonction 
d’exprimer des idées et des connaissances. II va de soi que des livres à caractere 
licenceux ou dépravé ne peuvent être ni écrits, ni publiés, ni lus par les fidèles. 
Mais il est important de noter que 1’Eglise insiste très fermement sur la censure 
des livres traitant de sujets théologiques ou scripturaires (cf. Can. 1385 à 1397). 
Les images pieuses et les statues, les pintures et autres formes de reproductions 
tombent également sous la censure de VEglise, qui a pour but de prévenir 
l 'erreur ou la diffusion de doctrines fausses. Postant, le cinéma est en effet, pour 
toutes les classes de la société, un intrument incomparable d’Information et de 
culture; il peut aider les nations et les civilizations les plus différentes à se 
connaitre et à s 'apprécier; il peut surtout apporter une aide des plus ejficace à la 
diffusion des connaissances religieuses et à l'education spirituelle de 1'humanité. 
(Revue International du Cinéma. 1954, p. 19-20).
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A função missionária, tida pela Igreja Católica como o único sentido legítimo de

atuação, foi uma prática utilizada pelos jesuítas para a conversão indígena. Como

exemplo temos, na república Argentina, no coração da floresta, uma cidade de ordem

“civilizadora, racional, produtivista, e que tem de ser tão perfeita que só um Deus único

440). A idéia de concentração, de socialização, de convivência, sinónimo de

organização, única via real da civilização57.

A absorção de traços culturais de outras culturas pelo catolicismo pode ser

reconhecida, por exemplo, no mosteiro Santo Inácio Mini, no qual há uma incorporação

dos símbolos guaranis por meio de formas plásticas. A catequese se fazia, na maioria

das vezes, mediante representações teatrais, nas quais a liturgia era exposta baseada em

símbolos indígenas.

Le cinema en pays de Mission doit occuper la place encore libre, par les films 
honnêtes, moraux et éducatifs, barrant ainsi la route au film desctructeur de la 
moralité. (OCIC 1947, p. 317).

Cuando los negros han visto la flagelacíon de Cristo - nos dice el R.P. Márion, 
del África Ecuatorial Francesa — se ponen a reir, diciendo: los blancos se pelean.

57 Localizado entre o Paraná e o Paraguai, seus construtores, jesuítas italianos (arquitetos) 
Ângelo Paragessa e seu irmão Giuseppe Brassinelli, edificaram-no em 1696. O 
ordenamento geométrico é baseado na racionalização do espaço, enquadramento da 
sociedade num espírito produtivista e monoteísta. Os jesuítas fundaram, no rio Paraná e 
cercanias, mais de quarenta redutos, que chegaram a ter uma população que variava,

e todo poderoso possa tê-la concebido e decretado a sua construção” (Lacoutre 1991, p.

Muchos corresponsales insisten sobre este punto: se pueden mostrar a los 
indígenas films religiosos, pero a condicíon de explicarlos suficientemente. Estas 
explicaciones son necesarias porque los films no se adaptan a su mentalidad. 
(Brohée 1943, p. 17-8).

Los esquimales, todavia muy primitivos, no se comueven por la intriga de los 
films — nos escribe el reverendo padre Cochard, OMI—“No comprenden nada de 
los cósmicos; para ellos todos es real.
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Como aponta Todorov com acerto (1993), ocorre um processo de empatia

cultural, ou seja, um processo de troca simbólica. À medida que a Igreja toma de

empréstimo os símbolos culturais de uma outra cultura e os instrumentaliza em função

do reconhecimento de seu próprio universo simbólico, essa mesma cultura sofre

influências. No entanto, nesse processo de troca simbólica, a cultura que será

exemplo dos símbolos indígenas guaranis, estes, ao serem apropriados pelo imaginário

católico, passam a portar este imaginário, o que os faz tender à monofonia, ou seja, à

representação somente do imaginário católico.

Parece contraditório num primeiro momento, mas se partimos do pressuposto de

que a cultura católica desde a sua implantação precisou utilizar-se de imagens culturais

diferentes da

dialético do imaginário católico é uma estratégia semântica e que a identidade de sua

religião está em seus dogmas: ela constrói e reconstrói o outro, foijando a representação

de um outro que necessita ser, a todo tempo, reificado pela fé católica.

Nessa dinâmica sincrônica/diacrônica, analisamos dois níveis de manifestação

do imaginário católico:

(1) o nível da estratégia semântica, onde ocorre a visão diacrônica do imaginário

católico, ou seja, todo o mecanismo que chamo de ressemantização;

(2) o nível sincrônico, onde localizo a identidade católica, no nosso caso, o conceito-

chave arte/imagem, que opera por trás de toda a estratégia semântica. Assim a

conforme a época, entre trinta mil e 150.000 índios, sendo que trinta deles subsistiram 
durante mais de um século (cf. Jean Lacoutre 1991).

instrumentalizada deixa de ser o sujeito nesse processo e passa ser o objeto. Seguindo o

sua para efetuar a conversão, chegamos à conclusão de que o processo
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concepção de arte nos termos modernos, ou seja a arte pela arte, é inconcebível. A

arte é sempre portadora de um valor moral e por ele ordenada.
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ANEXO I

Premiação do OCIC nos Festivais Cinematográficos

As fichas que apresentaremos marcarão o imaginário católico sobre o cinema,

espirituais contribuindo para a unificação da raça humana (Revue International du

Cinéma. 1949, n2 3, p. 3). A finalidade de nossa missão seria de preparar os filmes que

interessam as massas, unindo os povos, derrubando as barreiras políticas, lutando contra

o ódio nascido da ignorância e expressando em todas as fitas do mundo, a mensagem de

Cristo” (Revue International du Cinéma. 1949, n2 3, p. 4).

Prémios do OCIC no Festival de Veneza

1948-The fugitive, de J. Ford

Apreciation - ce film primé à la Biennale de Venise par 1’Office Catholique 
International du Cinéma (OCIC), constitue une des oeuvres les plus 
remarquables inspirées à 1'écran par l’idéal chrétien. Création d’un 
authentique poète de l’écran, elle est en mêmetemps celle d’un catholique 
pénétre de 1’esprit de charité. Cependant, 1’oeuvre de Grahan Greene: 
"Puissance et Gloire" qui lui a servi de point de départ, est à peine 
reconnaissable.

Aspect Moral - le film ojfre de nombreuses analogies avec le drame de la 
Passion. Nous y voyons des répliques de Marie-Madeleine, de Judas 
dumauvais (/), et mêrne en quelque sorte de Pilate et dAnne. Mais les héros 
n 'en est pas Dieu, seulement un homme de Dieu, avec des faiblesses 
humaines; il a peur, il se renie presque pour échapper à l'arrestation, mais,

pois esses filmes representam e “devem servir para dar a conhecer as verdades
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1949 - Cielo sulla palude, de A. Genina

1950 - Dieu a besoin des hommes, de J. Delannoy

ensuite la grãce d’état, le sens de la vocation le trasforment en héros. C'est 
une leçon magistrale sur la dignité du sacerdoce. La seconde leçon, c 'est qu *il 
reste dans chaque être humain, même dégradé par le péché, une âme 
immortalle a l image de Dieu, le rendant capable de générosité. Ici, son 
action se déclenche pour défendre un serviteur de Dieu, comme le geste 
instinctif de l’enfant auquel on enleve sa mère. La finale apporte en fin le 
symbole de la prennité de 1'Eglise indestructible.

A. Ruszkowski

II est des spectateurs qui se méfient des sujets religieux et partculièrement des 
vies de Saints à 1’écran. Un sentiment communément répandu veuí que les 
sujets de ce genre distillent 1’ennui et baignent dans l*eau de rose. Le mérite 
d'une oeuvre comme la biographie filmée de Maria Goretti estprécisément de 
démolir de semblabes préjuges. Le realisme du cinéma italien y trouve matière 
à sdpanouir aussi bien dans Paisa ou Riz Amer. La dure condition des 
paysans italiens au début de ce siècle nous est peinte avec une implicable 
vérité est les images désolées des marais parlent aux yeux avec éloquence. La 
fraicheur et la purité de Maria apparaissent plus belles par contraste avec ces 
misèrables paysages

Le film a le mèrite immense de replacer le fait divers dans son cadre, dans ses 
circonstances, de lui donner sa véritable signification et de montrer que ce 
n 'est pas un seul acte spectaculaire, mais aussi un ensemble de petits faits 
accomplis dans Vamour de Dieu qui construisent la vraie sainteté. Nul doute 
qu 'à la fin du film le jugement des spectateurs en ce qui concerne Maria ne 
ratifie le jugement de l 'Eglise ADIC.

Nos encontramos diante de uma fábula, uma belíssima fábula celestial, uma 
história que começa pela vida material e terreste chegando até o divino. Com 
Maria Goretti o filme trata de construir uma fita baseando-se em dois 
elementos igualmente fortes e predominates: o elemento terra e o elemento 
céu, ou melhor: o inferno e o paraíso. Poderia-se fazer a reflexão de que este 
conflito entre o profano e o divino intervém em toda a vida de santo (Revue 
International du Cinéma. 1949, n2 4, p. 5).

Ce film constitue un appel aussi bien pour le publie catholique que pour le public 
non-catholique.

Pour les catholiques parce quil ne sera vraisemblablement bien compris que par 
les membres de l 'Eglise et seulement s 'ils consent à dépasser le côté irréel des 
prêtres et des églises qui est habituei au style des films religieux d'Hollywood. 
Pour les non-catholiques parce quil réclame une sympathie compréhensive 
qui manque souvent à quelques-uns de nos critiques cinématographiques en 
renom.

Le film est difficile, mais c’est un abus de langage de le qualifier d'anticlérical. 
S'il enseigne quelque chose, c'est que 1'autorité dans l 'Eglise et souveraine,



159

A religiosidade no filme é a união entre Deus e os homens, como uma ligação

entre a terra e o céu. Isso só é possível se estiver unido a Deus.

“transubstanciação” artística:

1951 - Journal d’un curé de campagne, de R. Bresson

Débat oganisé par le CCOC, Couvent de SanJuan de Latran, Habana.
La profonde inquiétude spirituelle et les débats enflammés qu 'a suscités ce film, 

suffiraient déjà pour prouver que son résultat est positif.
Manuel Fernadez: II s’agit d'une oeuvre d'art qui ne copie pas la réalité, mais 

qui la recrée. L ’art de Bernanos nous expose toujours des cas extremes pour 
démontrer le triomphe de la grãce.

Augustin Batista: J’ai lu le livrepour mieux comprendre le film. Bresson a repris 
Fessentiel en images, bien que dans le livre il y ait beaucoup plus. Le mérite 
principal du film est qu’il a rendu cinématographiquement le style de 
Bernanos.

R.P. Bertran de Heredia O.F.M: Le “Journal dun Curé de Campagne" 
m 'enthousiasme. Chaque fois que je le vois, il me plait davantage. Si lon ne 
connait pas Bernanos et sa conception de la sainteté, si l’on ne saisit pas le 
dogme de la Communion des Saints, on ne peut pas comprendre le film.

dans ce film, me dit Jean Delamoy, je n’ai eu d'intentions ni pour ni contre 
FEglise. Ce que je voulais présenter, c'est un récit ayant pour personnages des 
gens simples et leur besoin de religion qui les éléve au-dessus de leurs péchés. 
J'ai essaye de faire de cette historie une oeuvre d'art, de la faire évoluer de la 
thèse à l’antithèse, comme le veut la loi primordiale de Fort dramatique. Mais 
n 'avons-nous pas doublement raison de nous réjouir que, dans ce film, la vérité 
artistique soit en complet accord avec notre vérité religieuse, précisément quand 
cet accord n 'est pas un acte de la volonté, mais dirais-je volonties, de la grãce 
narratrice? (Revue International du Cinéma. 1951, n2 7, p. 55).

A revelação divina está apresentada nesse parágrafo, podemos também ler a

que rien ne peut remplacer les ministres des Saints Mystères régulièrement 
ordennés, que Dieu se sert d'Instruments imparfaits pour administrer ses 
Sacrements à ceux qui on besoin. II apprend que le péché est péché et postule 
l 'absolution sacramentale. Catholic Institut, London

La religion rendue visible dans son sens chrétein primitif, mais sans que 1'on 
oblie jamais que le prêtre qui administre les sacrements est 1'intermédaire 
entre Dieu et les Hommes. Pierre Fresnay, le sacristian, est devant les 
bénitiers nouvellement remples.
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1952 - The quietmanf J. Ford

parecer da Revue International du Cinéma não aprecia o filme e faz a seguinte censura:

O Festival de Veneza premiou o filme Jeuux Interdits, de René Clément o

Je ne nierai pas Fhabilité profissionellle du metteur en scène et Tinexorable 
progression du scénario, la sympathie qu inspire malgré tout Tinnocence de 
la jeune protagoniste, inconscient instrument d'un blasphème aussi grave 
lorqu'elle fait joujou avec le cadavre dun chien, avec les symboles du 
cinetiére, avec Tétole du prètre: épisodes qui, manifestement, n'ont pas

Homme tranquille estprobablement Vun des films lesplus importants de J Ford. 
Connaissant à fond son métier, maitre absolu de son travail, le réalisateur nous 

fait ici la démonstration magistrale de son talent. On chercherait en vain la 
moindre trace de “bluff” le moindre exercice de “haute voltige”, comme il 
arrive d’en exécuter à certains metteurs en scène qui se cherchent ou qui 
vaulent attirer Tattention sur eux. L' Homme tranquille est une oeuvre saine, 
déparvue de fioritures, une oeuvre ou chaque plan, soigneusement préparé, est 
touné, puis monté dans les meilleures conditions: une oeuvre ou chacun est à 
sa place, comme chaque chose; une oeuvre classique.

La “portée” de L' Homme tranquille nous parait tout entiere incluse dans ce 
forme, c 'est-à-dire dans cet admirable chant lyrique, dans ce poème passionné 
sur la vieille Irlande chère au coeur de Ford. C’est une vue purement 
sentimentale que J. Ford nous donne de son pays, un aperçu parffaitement 
irréaliste. (A aucun moment nous ne voyons les Irlandais cultiver leurs 
champs. Une seule fois Sean plante des roses au grand scandale de Mary 
Kate). Ford s 'identifie sans doute au personnage de Sean. Comme lui, il est 
facilement dégoúté du machinisme inhumain régnant en Amérique, comme lui 
il aspire à “retrouver Thomme” (Toute son oeuvre en est une preuve 
éclatante)

Radio-cinéma, Paris

The quiet man a été au sens abolu le meilleur film du festival quoi que boycotté 
comme américain par les critiques de gaúche que ont réussi à désorienter, du 
moins au premier moment, une partie de Topinion publique. Paine perdue car 
aucun autre film ne pouvait, d'autre part, rallier leur préférence: ni le 
syndicalisme perroniste des films argentins, ni la fameuse Amérique de 
Pagliero, ni le travaillisme britanique de The brave don’t cry produitpar John 
Grierson que ses thèmes ne réussissent à rapprocher que de loin La tragédie 
de la Mine. The quiet man est le film de la bonté et 1'amour de sonpropre sol, 
du respect des traditions, de la générosité, de Famitié, en un mot des braves 
gens. Peut-être parce qu’il inspire des sentiments bons et honnêtes, parce 
qu ’on y respire une atmosphère saine, parce que le alm y est jugé comme mal 
et ceci sans réserve ni circonstance atténuante, parce que son protagoniste est 
un homme de conscience, d’honneur et de dignité; crest pour toutes ces 
raisons qu’il n’a pas été apprécie des laudatrs de Jeux Interdits. (Revue 
International du Cinéma. 1952, n2 4, p. 62).
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1953-La guerra de Dios de R. Gil

1954: On the waterfront, Elia Kazan

part, souligner que Phabilité perverse du 
prix du meilleur scènario à Phone call from a

On a posé un problème de grande envergure dans ce film: rien que la lutte des 
classes. L 'abus du patronat et la réaction, injuste si on veut, mais justifiée en 
partie, des ouvriers: au milieu d’eux, le prêtre, témoin de Jésus-christ qui ne 
vient pas porter la paix, mais la guerre, la guerre de Dieu, la guerre pour la 
justice. II n’est pas facile au curé de rompre les traditions caduques de 
Valdemoz et de se placer évangéliquement du côté de ceia qui on droit à la 

justice. Signe de contradiction en bon discipline du Christ, ni les uns, ni les 
autres ne le comprennent. Les hésitations succéssives qui Pon arrété, sous 
pretexte de prudence et d'obéissance à PEvangile, pèsent lourd, “La guerra 
Dios” pose mais ne résoutpas leproblème de la lutte des classes. Que serait- 
il arrivé si les enfants ne s'étaint pas perdus et si Don César, le Curé et 
Martin n'étaint pas tombés ensemble dans la même scuricière de la mine 
abandonnée ? Mais qu 'importe.

La vigueur, la sobriété, Paudace avec lesquelles Pintrigue a étè racontée sujfisent 
pour faire de “Guerra de Dios ” un grandfilm. La pure charité chrétienne que 
Claude Laydu a su imprimer au prêtre, bien qu 'on ait privé le magnifique 
acteur de sa propre voix: la gaillardise rebelle avec laquelle F. Rabal a 
incarné Martin: Pinterpretation émouvante que Maria Eugenia a donné de 
Marguerite nous sujfisent pour que nous soyons reconnaissants à Rafael Gil et 
à V Escurad'avoir faite une oeuvre destinée à éveiller beaucoup d'inquiétudes 
et à émouvoir les spectateurs dont le coeur n 'est pas définitivement fremé à 
l 'amour du prochain.

La photographie d'Alfred Fraile, d'une sobriété ascétique, et la musique, de J. 
Rodrigo, capable de faire comprendre la signification de la musique dans un 
film donnent à la “Guerre de Dieu” la classe d'un film de portée 
internationale qui lui valut un “Lion d'Argent” dans le Festival de

Venise de 1953.
Cine Clube Cuba.

Par son intensité interne, par la puissance de son mouvement, par le recours à 
des symboles (les piegeons enfermés dans leur cages sur les toits, la 
ressemban du héros finalement battu et évoquant un Christ aux outrages, etc) 
tout le film se pose comme une croisade. Un feu couve sous ce film qui avance

manque souvent de divertir le public (le même public qui applaudira aux 
innombrables incidents et tamponnements d'autos de Phone call Form a 
Stranger). Mais la décision du jury n'a-t-elle pas été Pexpression de ces 
sentiments du public? Séduit par le jeu purement intellectuel du film de 
Clément, jeu répété jusqu 'à la naus "e, ou si vous voulez par la magie derrière 
laquelle il parait se cacher, ce jury a choisi comme meilleur fil jeux Interdits 
dont je ne saurais, pour ma 
scènario, et il a attribué un 
Stranger de Nagulesco.
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1955:Amiciper la pelle, de F. Rossi

1956: Calabuig, de L.G. Berlanga

Le message du film est une sorte d'optimisme pacifique que n 'est pas por té avec 
la précision d'une polémique vigoureuse, mais le récit se recommande 
presque exclusivement par le brio de ses trouvailles humoristiques. Comine

comme de la lave. On renonce à louer congrument ce mélange de passion 
souterraine et de réalisme extérieur. On nous découvre une Amérique ignorée 
des touristes: les quais de Brooklyn, des ruelles, lépreuses comme dans des 
films italiens ou allemands, des hangars dans des aubes blêmes, un syndicat 
logé dans une baraque en bois, le pauvre bistro avec ses portes battantes, des 
toits ou courent des enfants en blue-jeans, mauvaise graine des faubourgs.

L 'Amerique, cette inconnue. Marlon Brando est tout bonnement fascinant. Pas 
une minute, on ne pense que son personnage et sa conversion pourraient étre 
artificieis après tout. La drame de Terry le dur s’impose à nous. Quelle 
présence, comme il est bien le cogneur à l'esprit lent et lourd, animal tantôt 
brutal et tantôt doux. Et quelle déréliction(?) sur cette face quand son frère lui 
aprend que le gang l 'a condamné. Enfin Marlon Brando était peut-être le seul 
à pouvoir faire accepter cette marche finale, agencée pour évouquer le 
Chemin de la Croix

Un film solide, profond, original et qu 'on ne peut assez recommander.
Les Amis du Film, Bruselles.

Franco Rossi est un tout jeune réalisateur italien, à qui l'on deuxfilms seulement 
qui n'ont pas franchi les Alpes: II Sedutore et Solo per te Lucia. Avec Amis 
pour la Vie, il a choisi délibérément de traiter un film pour tous publics. 
Excluant totalement la violence comme la sensualité, il s'est attaché à 
analyser soigneusement la psychologie des adolescents. Malgré la minceur du 
sujet, il a temté et l 'on peut dire qu 'il a parfaitement réussi de décrire les mille 
facettes d'une amité et la complexité d'un sentiment délicat entre tous. Son 
film, sans aucune equivoque, révète la profonde connaissance qu 'a Rossi de 
l'âme enfantine, etla tendresse qu'il éprouve pour la jeunesse. Une tentative 
aussi difficile ne peut qu 'attirer la sympathie, et l 'on comprend que l 'OCIC ait 
tenu au Festival de Venise 1955 à accorder son prix à cette oeuvre pleine de 
charme et de poésie qui comporte un certain nombre de leçons. Franco Rossi 
a eu également le mérite de choisir et de diriger deux jeunes acteurs dont 
l 'interpretation est partculiérement remarquable.

II n 'y rien à redire sur le plan moral. Cette amitié exclusive entre deux garçons 
aurait pu revêtir un certain caractere équivoque. Ici, il n'en est rien, et l'on 
demeure frappé, au contraire, de la purité de se sentiment. La jalousie qui 
entraine la trahison ne vient pas contredire cette ajfirmation, mais simplement 
renforcer le caractére exceptionnel de cette amitié, en rappelant que tout 
sentiment reste à la merci de 1'épreuve et doit taire l'objet des plus grands 
soins pour rester intact.

Centre Catholique, Paris.
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1957: A hatful of hain, de FZinnemann

1958-Não houve premiação.

1959 - Le général delia rovere, Roberto RosselinL

1960 -Le voyage en ballon, Albert Lamorisse, France

Prémios do Festival de Cannes

1946 - La bataille du rail

Nous avons reçu tèlégramme du réalisateur du film:
Fm pleased and very greateful to hear that “A Hatful of Rain” has received the 

OCIC award. I have noted the excellence of films chosen for this award in the 
past and needless to say I fell honoured to be in such select company.

Zinnemann.

Bienvenido Mister Marshall, berianga se complait, dans un divertissement 
léger, à l évocation de petits événements de la vie paysanne. Particuliérement 
savoureuse est la parodie de la corrida, ou le toro, pénétrant dans une arène 
improvisée, face aux spectateurs qui le poussent au combat, ne peut que 
brouter l 'herbe rare, avec une trite mansuétude.

L’evidence fragilité de l'oeuvre n’empéche nullement la rigoureuse unité de sa 
composition et de son inspiration. Ses pagesson intimement pénétrées d'un 
lyrisme souriant... et de la fantaisie toujours en éveil du réalisateur.

Rivista del Cinematógrafo di Rome.

ouvre une voie nouvelle au cinema français, celle du film de massa. Ici, pas 
d'individus, pas de héros... II y a les Allemands, il y a la SNCF, il y a le 
maquis, il y a la guerre. Et nous sommes parfaitement capables de nous 
intèresser à cette aventure. Peu attirante, en principe, elle devient fascinante 
dès que nous nous trouvons au coeur de la mêlée.

Nous avions eu la même impression pour "Dernière chãnce". Pas un seul 
moment il ne vous vient le regret de ne pas connaítre ces gens. Hs vivent sous 
nos yeux avec une vérité troublante. Tous sont reparquables, surtout le dernier 
cheminot fusillé.

Fiche de l’IDHEC, de Gilbert Albitre.
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1947 -Antoine et Antoinette,

1947 - Croosfire

1949 - The third man

C’est ma ferme conviction qu’une démocratie ne peut vivre et prospérer que 
fondée sur la liberté. Ce but toujours aux époques ou son peuple, par la voix de 
ses représentants, s 'accorde le plus large exercice de la liberté dans le cadre de 
la loi, que ce pays a le mieux répondu à sa destinée. Les périodes noires de notre 
histoire furent celles ou notre liberté a été entravéee, ne fút-ce que de peu. Nous 
vivons aujourd’hui Pune de ces périodes noires à cause de cet effort continu pour 
supprimer certaines monirités. Durant ces dernières annès, à Hollywood, au 
travers de films tels que Croosfire je me suis attaché à combattre le préjugé racial 
et ses conséquences.
La liberté, qui est nécessaire au plein développement d'une nation démocratique 

est également indispensable au plein développement de toute instituition qui, 
dans cette nation, se bat pour des idées et un ideal. Car aucun pays ne saurait 
espérer rester longtemps libre s 'il ne sauvegarde pas le droit de louer ou de 
critiquer librement”

Edward Dmytrick
La Légion de Décence des USA, a coté Croosfire pour adultes sans réserves.

avec des moyens très simples, des effets purement cinématographiques, jacques 
Becker a composé unfilm charmant, nerveux, rapide, fort bien photographié, 
abusant peut-être un peu des gros plan. Aux côtés de Roger Pigaut et Claire 
mafféi, interpretes bien choisis. Ro quevert joue le rôle de Vépicier sans 
parvenir comme ses deux partenaires à s 'identifier avec son personnage.

Un pétit ménage sympathique, aux ambitions modestes qu’on eut aimé moins 
terre à terre, avec ses petits heurts et ses grandes joies.

Centrale Catholique du Cinéma de Paris.

est assurément un beau film. La caméra de Carol Reed se meut avec une aisence, 
une súreté, une finesse, une vigueeur, une éloquence qui porte à son plus haut 
point Vart de la mise en csène... Dans 11 Le Troisème Homme”. Reed cônjuge 
puissance plastique et virulence d'expression psychologique. Que son objectif 
se braque sur une maison, un pont, une silhouette brièvement entrevue, un 
visage aux yeux écarquillés par la frayeur, des mains crispèes jaillissaant 
d'un soupirail, il tire de ces images,je crois, le maximun que le cinéma peut 
nous donner, je m 'en voudrais de ne pas citer également le curieux morceau 
d’interprétation dont nous régale Orson IVelles... ”

Raymond Barkan
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1951: Miracolo à Milanon

Froken Julie

Chacun peut interpréter ce film à sa manière, mais le message clair qui s 'en 
dégage est un message de bonté, d'entraide, d'amour du prochain. Un des 
plus grands films de Vittorio de Sica malgré le mélange des trois styles: 
réalisme, symboliste et satirique.

Centrale Catholique du Cinéma de Paris.
Miracle à Milan, qui reçut également le grandprix de la Critique, allie le style 

réaliste de Sciuscia et du Voleur de Byclette à une fantasie, à une richese 
d'imagination qui n 'est pas sans rappeler René Clair ou Chaplin. Cette sorte 
de conte populaire est pénétré d'une tendresse humanine, d'une charité même, 
qui ne glissent jamais dans la mièvrerie grãce à la finesse des inventions. 
(Revue International du Cinéma. 1951, n2 9, p. 62).

Le sens réel des mes films, c 'est la recherche de la solidarité humaine, la lutte 
contre 1’égoisme et l'indifférence.

Vittorio de Sica

Mademoiselle Julie est un prix de Festival, bourré de trouvailles 
cinématographiques; il est remarquable qu'on ait su rendre croyables des 
aventures aussi peu vraisemblables et une psychologie aussi peu classique que 
possible. Toute la moralité est fausse et présente sans pudeur des événements 
ré alistes.

Centrale Catholique du Cinéma de Paris
Les non-chrétiens insisteront sur l'absurde, sur 1'aspect érotique, sur la nature 

humaine mis à nu sans concession. Les chrétiens projetteront leur Foi, leur 
Espérance, dans cette oeuvre qui en est tellement dépourvue...

Fiche FLECC, de Paule Sengissen.
Mademoiselle Julie, le grandprix de Cannes, film suèdois, est fort intéressant par 

son interprétation et les qualités de sa réalisation. Mais le sujeit - une jeune 
châtelaine, au cours d'une nuit de fêtepopulaire, selaisse séduirepar un valet 
et se suicide - adapté d'une pièce de Strinberg, déroute par sa violence, 
parfois même sa grossièreté. Le contraste entre cette violence des sentiments 
et des passions, 1'atmosphère étrange et sensuelle de la fete nocturne et la 
pure idyllique poésie de certaines images, choque parfois notre sensibilité, 
mais il offre une admirable toile de fond au personnage bizarre de 
Mademoiselle Julie, si cruellement imaginé par Strinberg. On peut les qualités 
esthétiques de ce film, la beautée des images, l'art des interpretes; 
l'amertume, la crueté et 1'amoralité du sujet ont quelque chose d'irréel qui ne

Psychologie profonde due au scénariste, Grahan Greene, au contrepoint de la 
musique de cythare, à la souplesse de l'éclairage (Krasker) et aux trouvailles 
du dialogue. Chef-d'oeuvre dans un genre moneur, dont la supériorité 
apparait surtout sur le plan moral. Avec de bons sentiments, on a fait un 
excellent film.

Centrale catholique du Cinéma de Paris.
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filmes de arte, ela passa a fazer a crítica de uma maneira mais leve. È somente um jogo

crítica ao filme de Bunel,

1952 - Due soldi di speranza5t.

58 A partir desse ano, o OCIC passa a tomar parte oficialmente do juri de Cannes, atribuindo 
seu prémio.

parvient pas à forcer 1’indifférence du spectateur. (Revue International du 
Cinéma. 1951, n2 9, p. 62).

II semble que, par une sorte de politesse reciproque, les films français vont se 
faire couronner à Venise et les films italiens à Cannes. Cette année du moins, 
le prix de la meilleure sélection nationale, attribué à 1’Italie, eút pu être voté à 
l'unanimité. Tête de filie “Deux sous d’ espoir" de Renato Castellani, cumule 
le Grand Prix (ex-eaquo), le Prix de l'OCIC et une approbation quasi- 
générale. II est de ces films quipeuvent susciter l’enthousiasme et ne donnent 
pas prise à la critique: bonne humeur endiablée jointe à une rare fidélité à la 
vie, vérité des personnages et du cadre (et procès de la misère napolitaine) qui 
n 'excluent pas une philosophie courageuse et optiste fondée sur la foi en 
1'homme, ces qualités contradictoires font de Deux sus d'espoir une oeuvre 
complexe et riche qui confirme 1’aisance et le talent de Renato Castellani

RIC nQ. 13, J.L. Tallenay, président jury OCIC.

Les oubliés’.
très applaudi à Cannes, oeuvre de Luis Bunel à qui la critique décerna une 

recompense spéciale pour 1’ensemble de sa carrière cinématographique. Ce 
film, qui a reçu à Cannes le prix de la meilleure réalisation, joue dans 
1’oeuvre de Bunel un rôle un peu analogue à celui d’Orphée dans 1’oeuvre de 
Cocteau. On y retrouve des thèmes poétiques chers à Bunel et on y reconnait 
le style de l’auteur du Chien andalou. Mais le sujet n’a rien de surréaliste. H 
s 'agit de 1’histoire d'une bande d'enfants abandonnés à leur misère matérielle 
et morale, qu’une fatalité un destin impitoyables poussa au crime. Moins 
systématique. La Vision de cette sombre réalité n’en aurait pas été moins 
émouvante. L’accumulation de coincidences malheureuses et l'étalage de 
violence (car certaines scènes ont pu faire prononcer le mot de sadisme) 
ressemblent trop ici à un procédé poétique pour être supportables lorsqu ’on 
aborde un pareil sujet. (Revue International du Cinéma. 1951, n2 9, p. 63).

compactue com o filme, na presença de um festival leigo, onde o que predomina são os

semântico, porque nunca admitirá o suicídio nas telas. Nesse mesmo festival faz a

Essa posição mais complacente que crítica católica toma, não significa que
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1953 - Horizons sans fin, de Jean Dreville

Le jury de l'OCICt tout en restant fidèle aux règles qui régissent son atribuition, 
mattait en outre 1’accent sur r“honnêté” du réalisateur qui aporté à Vécran 
la vie d'une héroíne disparue depuis peu d'années.

Helène Boucher, aviatrice française, trouva la mort à vingt-six ans, en 1934, au 
cours d'un vol d'entrainement, après avoir battu plusieurs records et avoir été 
le “pilote le plus vite du monde ",

La vie de cette petite vendeuse de mode devenue par amnour de l'aviation une 
heroíne authentique, átait falte de la succession monotone des faits quotidiens 
peu spectaculaires d'ou émergeaient quelques événements exceptionnels. Pour 
en tirer un film, qui d'unepart ne laisseraitpas faiblir l'intérêt et d'autrepart 
n 'offenserait pas exagérément la vérité, le metteur en scène a dú faire preuve 
d'une adresse peu commune et d'un tact particulier. L'image qu'il a donnée 
d'heléne Boucher est le mélange harmonieux de la banalité fastidieuse des 
besognes journalières et des perfomances exaltantes, des heures de dur travail 
et des courts moments de trionphe, des saines joies de la camaraderie et des 
deuils partagés en commun.

Les qualités humaines qu 'il reflete fidelement et qui ont motivé son choix ne sont- 
elles pas celles-là mémes que souligne la citation à 1'Ordre de la Nation 
d'heléne Boucher?

Personnifie la jeune filie française: modestie, simplicité, vaillance.

Près Nápoles, au village de Cusano, vivent deux jeunes gens qui ont décidé de se 
marier: Antonio qui vient d'être démobilisé et Carmela, filie de propriétaires 
aisés. Le garçon, qui n'a pas de métier, occupe diverses places quand il 
apprend que sa soeur Julia obligée de se marier précipitemment. Pour lui 
procurer une petite dot, il s 'engage le jour comme sacristian et la nuit comme 
colleur d'affiches du parti communiste. Au su de cette activité clandestine, le 
curé le chasse et les parents de la jeune filie lui refusent leur consentement. 
Alors, dans un grand geste de fierté, Antonio fait abandonner à sa fiancée tout 
son vestiaire et jusqu'à ses souliers; ils achètent à crédit les vêtements 
indispensables et ilspartent vers la vie avec courage et... deux sous d'espoir.

Au point de vu technique, ce film, au rythme rapide, procede de l'école néo- 
realiste. Adroitement réalisé et parfaitement monté, il ne manque ni valeur, ni 
de saveur. La critique fut particulièrement élogieuse à son endroit, soit qu 'elle 
trouve avec André Bazin qu'il est le plus impitoyable et le plus précis des 
reportages sur la condition rurale italienne, soit pour reconnaitre avec Pierre 
Castex l 'humaité, la verve et l 'optimisme dont le film déborde.

“C'est, bien sur, un film-reportage sur la condition des chômeurs dans un village 
près de Vésuve. C'est aussi une merveilleuse histoire d'amour, d'une poésie 
qui dépasse cette histoire et rejoint Roméo et Juliette. C'est du néo-realisme, 
si vous voulez, une brillante improvisation tournée sur place avec des gens 
pris comme ça. Et c'est de la poésie de tendresse, humaine et joyeuse, 
populaire et vraie, cent fois vraie.

Amis du Cinéma, Bruxelles.
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1954 — Die Letzte Briicke (Le dernier pont)

1955 -Marty.

Le haute distinction attribuée au film de Delbert Mann par le jury officiel nous 
dispense de faire son éloge et nous permet de concentrer Fattention sur les 
mobiles qui ont motivé le choix entre Marty et le délicieux Mareeiino pan y 
vino de Ladislao Vadja.

Le premier envisage le problème du couple qui désire fonder un foyer et qui base 
son existence future sur la solidité des qualités que chacun apportage en 
partage.

Si l ’on ajoute que la réalisation est de qualité, que la partie documentation est 
enrichissante et qu 'enfin le jeu de l Interprete principale Maria Schell, qui, 
depuis, a cueilli d'autres lauries, est un tous points remarquable, 1'on 
conviendra que le choix du jury de FOCIC était d’atatnt plus heureux quil 
montre en quelle indépendance d'esprit sont prises ses décisions.

O juri do Festival de Canes presidido por jean Cocteau deu o prémio ao filme La 
Porte de FEnfer, onde a opinião católica se fez nos seguintes termos: ce film 
laisse une impression profonde de grandeur, de majesté. Sans doute les 
couleurs merveilleuses, le rytme très lent y sont pour quelque chose, mais 
aussi la nature des sentiments qui se heurtent, leur force irrésistible, à Fétat 
pur, et une notion permanente de la dignité humaine. La sobriété de 
Finterpretation est remarquable. La discrètion, le tact déployéslaissent, en 
définitive, toute sa force au message spirituel de ce film qui situela condition 
de lhomme, sa relativité par rapport à ces valeurs éternelles, les seules à lui 
donner sa véritable grandeur”.

Centre Catholique du Cinéma de Paris.

Un film de guerre qui exalte magnifiquement la charité.
Médicen dans le hõpital allemand du front de Yougoslavie, Helga Reinbeck 

rencontre fortuitement son fiancé, également mobilisé dans Farmée du Reich. 
Elle le quitte pour se rendre d’urgence auprès d'un enfant malade. En réalite, 
il s’agit d’une ruse de partisans qui ont besoin d'un médicin pour opérer le 
docteur du maquis, grièvement blessé. Elle vaut s 'evader, amis partagée entre 
son amour pour son fiancé, le Service de sa patrie et un impérieux devoir de 
charité, la jeune femme se sacrifie en définitive pour sauver les partisians 
atteints par une épidémie de typhus.

Elle trouvera la mort au passage dun pont sous le feu des deux armées en 
essayant de rejoindre les lignes allemands après avoir remis aux Yougoslaves 
les médicaments parachutes qu 'elle avait élé chercher.

Ce film est non seulement un réquisitoire contre la haine, Finanité et la 
monstruosité de la guerre, c 'est aussi un plaidoyer pour la solidarité humaine. 
Cette jeune femme découvre au contact des maquisards, hier à ses yeux 
troupeau anonyme, qu'ils sont comme elle des humaine, qu'ils soujfrent et 
qu 'ils meurent pour la cause à laquelle ils croient. Cette découverte va être la 
cause de son déchirement intérieur. Ou va-t-elle situer son devoir? En realité, 
il n'y a pas pour elle qu 'un seul devoir, mais plusieurs, qu 'elle va hiérarchiser
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1956 - II Tetto, de Vittorio de Sica

Le second est le récit d*une légende franciscaine pleine de poésie et de 
merveilleux. Un petit enfant recueilli par les bons Frères grandit dans 
l 'affection joyeuse de ses péres adoptifs.

Mais il lui manque la tendresse d’une mère. Dans le grenier du convent, il 
découvre un grand Christ dont fait son confidant et auquel il porte naivement 
de pain et du vin. Le Seigneur, touché par la charité de 1'enfant et par sa 
peine, exauce son plus cher désir: aller retrouver sa mamem.

Au premier aspect, d’aucuns seront surpris qu’un jury catholique, flanqué de 
conseillers ecclésiastique, n’ait pas choisi ce dernier film plutôt que le 
premier. C'est mal connaitre Fesprit qui anime 1’OCIC, que de croire que 
justement son choix allait se porter sus Marcelino pan y vino.

Aussi fraiche et aussi agréable que soit cette émouvante légende, elle ne contient 
pas d’éléments aussi puissants ni aussi valables que ceux de “Marty”.

Trop de personnes persistent encore á croire que les organismes catholiques qui 
militent pour un cinéma de qualité ont une prédilection particulière pour les 
sujets religieux. C’est une erreur, L*important, à leurs yeux, est la valeur du 
message spirituel ou humain que contient le film. C’est pour cette raison que 
“Marty” a été préferé à la légende franciscaine à laquelle, toutefois, fut 
décernée une mention.

montre un jeune ménege italien aux prises avec les difficultés actuelles de 
longement: cohabitation dans Fappartement surpeuplé des parents, séparation 
des époux qui logent chacun de leur côté. Enfin grâce á l 'entraide de tous ses 
camarades de travail, le héros du film, Noél, pourra habiliter avec sa jeune 
femme dans une maison abusive d’une pièce construite en une seule nuit et 
dont le toit a pu être posé (presque) et la porte fermée avant que les 
gendarmes n 'interviennent.

Magnifique leçon de solidarité des humbles. Film courageux, car il pas á 
soulever de graves problèmes parfois amers. Film optimiste dans leuqel la 
gentillesse et le bon coeur trionphent et atteignent même le gendarme qui 
consent au petit matin á ne pas voir le trou béant du toit qui na pu être 
achevé à temps.

La critique à quelques hirizonpolitique qu’elle appartienne, n "apas tari d’éloges 
à son sujet. Dés la première Vision à Cannes, les jurés de VOCIC nont pas 
hésité à lui donner la distinction quil méritait, heureux de pouvoir 
récompenser une oeuvre qui allie à d’aussi authentiques valeurs spirituelles 
une telle qualité formelle.

Em 1956 o juri de Cannes foi presidido por Maurice Lechmann e foi atribuído o 
prémio Palma de Ouro para o filme Le Monde du Silence, o parecer católico 
sobre o filme resume-se me: synthèse du merveilleux monde sous-marin Le 
monde du silence, a pour principal attrait son authenticité et la révélation 
quil nous apporte... Realisé par une équipe technique de premier ordre, il 
posséde des couleurs parfaitement fidèles et touty est hautement suggestif et 
à certains moment il comporte Fintérêt desfilms à suspense.
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1957—0prémio não é concedido somente uma menção aos filmes Celui qui doit

mourrir, de Jules Dessin e Le Notti di Cabira de Frederico FellinL

1958 - Não houve premiação.

1959 - Le quatre cents coups, François Truffaut

Si Von veut bien considerer le thème des films qui ont remporté le prix les années 
précédents, Von remar quer a qu'ils traitent d'un ou de plusieurs problèmes 
simples: courage, optimisme, solidarité humaine, charité chrétienne, sens du 
devoir, création du foyer, etc., et que ces problèmes sont solutionnés 
directement et sans ambiguitépossible.

Dans les oeuvres retenues cette année-ci, les problèmes sont au contraire 
complexes. Le cheminement de la grãce dans les ãmes, qui s 'enchevétre avec 
les devoirs de justice et de charité, n’accepte pour être traité pleinement, 
aucune compromission.

Or, Frederico Fellini a êté obligé à faire certaines concessions, 
vraisemblablement commerciales, qui on dilué le potentiel surnaturel de son 
film et voilé le message qui ne transparait que dans les dernières images.

Quant à Jules Dessin, qui a la volonté évidence - et j ’en suis certain la force - de 
réaliser un très grand film, il a été partiellement trahi par la fougue qu 'il a 
justement mise à vouloir démontrer combien s'oppose à une conception 
ètriquée du dogme l 'application généreuse de la religion. Son enthousiasme 
lui a fait forcer la note.

O juri da Ocic sabe que o cinema é um meio de comunicação de massa e a não 
premiação pela OCIC está no fato de que a inteligibilidade do filme tem que 
ser clara “il ne peut pas être à la merci d'un commentaire ou d'une discussion 
hypothétique qui viendra 1'eclaire sur les intentions réeles du réalisateur” 
(Revue International du Cinéma. 1954, n2 27, p. 18).

Em 1957 o Festival de Cannes foi presidido por André Maurois e a palma de 
Ouro foi atribuída ao filme La Loi du Segneur. O OCIC faz a seguinte 
observação: Wyler a crèe pour nous un véritable poème champêtre, finement 
humoristique et doucement satirique. Le drame intérieur n ’en est pas moins, 
mais il y gagne beaucoup à se développer dans une atmosphère de grande 
sérénité. Le dialogue est excellent, Vinterprétation d'une síireté rarement 
égalée. Les images d'une beauté un peu artificielle contribuent quand même 
largement à faire du film une oeuvre tonifiante qui plaira à tous. (Revue 
International du Cinéma. 1954, n2 27, p. 9).
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1960-AW, garçon entre deux mondes, AstridHenning Jensen, Denemark - Othello

Les anges mequés, The Search (1948) 3B

Dieu est mort, The fugitive (1947) 3B

Prémio do OCIC de 1948
Américain, drame de conscience d'un prêtre traqué, de John Ford, avec Henri 

Fonda, Dolores del Rio et P. Armendariz (104 min)
Em temps de persécution religieuse, im prêtre se cache, sa tête étant mise à prix. 

Un otage est fusillé pour garder le secret, bien que tout le village ait assisté au 
baptême demande par une prostituée, Maria, pour son enfant et ceux des 
autres paysans. Arrêté dans une rafie, sans être reconnu, alors quil cherchait 
du vin pour dire sa messe, le prêtre est caché par maria dans une auberge ou 
se reposent les soldats á sa poursuite; il est protégé dans sa fuite par un 
bandit quiy laisse “sapeau”par amour des hommes libres. Blessé, il atteint

'Transposition spécifiquemeent cinématographique de la tragédie de Shakespeare 
Othelo comporte une réalisation éblouissante qui dénote une rare 
compréhension de l 'oeuvre et des possibilites du cinéma.

Centrale Catholique, Bruxelles.

prémio da OCIC em Veneza
Américaine, drame social, de Fred Zinnemann, avec Montgomery Clif et Aline 

Mac Mahon.
Parmi les enfants enfermes na guère par les Allemands en camp de concentration, 

Vun d’eux, Karel, ne sait plus que dire: “Je ne sais pas”. Miss Murray ne 
réssuit pas à le faire parler. Enfermé dans un camion, il s'imagine qu'on
I "emmène au four crematoire et il s 'échappe. Par ailleurs, sa mère retrouve en 
fin sa trace et est mise en présence d'abord d'un enfant juif qui a pris le nom 
de son fils pour n "être pas envoyé dans un camp de Juifs. Puis elle apprend 
que karel est sans doute mort. Elle se consacre à la réeducation de tous ses 
petits camarades. Cependant, un soldat américain a repéré un grosse errant et 
affamé et il Va apprivoisé exactement comme on fait d'un animal sauvage. 
Steve voudrait Femmener avec lui en Amérique, mais faute de papiers est 
obligé de l 'envoyer au camp oii Miss Murray le reconnait comme étant Karel.
II rejoint sa mère qui s 'en allait désespérée et lui remet sons fils.

En partie documentaire sur la réeducation des enfants déportés, en partie 
mélodrame nuancé sur la recherche et la découverte d'un fils par sa mère, ce 
film a bien mérité la mention que lui a accordée à Venise, en 1948, T Office 
Catholique International du Cinéma. Réalisation adroite et souple nous 
mettant au coeur d'unproblème qu'il convient à tous de repenser avec respect 
et sympathie.
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lafrontière et trouve quelque apaisement pour son tempérament naturellement 
lâche que seul le devoir stimule. Un traitre métis vient le chercher, prétextant 
que le bandit mourant veut se confesser. II y va, tombe dans un guet-apens et 
est emprisonné. Le lieutenent de police, un apostat, essaye de Faracher à la 
mort, mais le prêtre préferè le martyre à 1’apostasie. II perdonne au métis et 
marche à la mort. A la même heure, un inconnu pénètre dans son église et dit 
simplement: “Je suis votre nouveau prêtre

Les lumières de Figueroa au Service de John Ford ont fait ici un film à la 
technique parfaite et à Festhétique un peu froide, en même temps, qu'une 
étude psychologique du saint, qui n’est qu’un homme peureux et pourtant 
héroique. Henri Fonda y a fait sa meilleure création. C’est une leçon 
magistrale sur la dignité humaine du sacerdoce et la pérennité de FEglise.
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ANEXO II

O Código do PCA

O Código que era parâmetro para censura realizada pelo Production Code

Administration, vale repetir, foi escrito por W. Hays, Martin Quiqley. Padre Daniel A.

Lord.

Reasons Supporting Preamble of Code

1. Theatrical motion pictures, that is, pictures intended for the theater as distinct

from pictures intended for churches, schools, lecture halls, educational movements,

social reform movements etc., are primarily to be regarded as Entertainment.

Manking has always reconized the importance of entertainment and its

value in rebuilding the bodies and souls of human beings.

But it has always reconized that entertainment can be of a character

either Helpful or Harmful to the human race, and in consequence has

clearly distinguished between:
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re-create and rebuild human beings exhausted with the realities

of life; and

b - Entertainment which tends to degrade human beings, or to

lower their standards of life and living.

Hence the MORAL IMPORTANCE of entertainment is something

which has been universally recognized. It enters intimately into the lives

of men and womwn and effects them closely; it occupies their minds and

affections during leisure hours; and ultimateley touches the wole of their

lives. A may be judge by his Standard of entertainment as easily as by

the Standard of his work.

So correct entertainment raises the whole Standard of a nation.

Wrong entertainment lowers the whole living conditions and moral

ideais of a race.

Note: for exemple, the healthy reactions to healthful sports, like

baseball, golf; the unhealthy reactions to sports like cockfighting,

bullfighting, bear baiting, etc.

Note, too, the efect on ancient nations of gladiatorial combats, the

obscene plays of Roman times, etc.

2 — Motion Pictures are very important as ART.

a - Entertainment which tends to improve the race, or at least to
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Though a new art, possibly a combination art, it has the same object as

the other arts, the presentation of human thought, emotion, and

Here, as entertainment,

Art enters intimateley into the lives of human beings

Art can be morally good, lifting men ti higher leveis. This has been done

through good music, great painting, authentic fiction, poetry, drama.

Art can be morally evil in its effects. This is the case clearly enough with

unclean art, indecent books, suggestive drama. The efect on the lives of

men and women is obvious.

Note: It has often been argued that art in itself is unmoral, neither good

poetry, etc. But the thing is the PRODUCT of some person’s mind, and

the intention of that mind was either good or bad morally when it

produced the thing. Besides, the thing has its EFFECT upon those who

mind and as the cause of definite effects, it has a deep moral significante

and an unmistakble moral quality.

Hence: The motion pictures, which are the most popular of modem arts

for the masses, have their moral quality from the intention of the minds

which produce them and from their effects on the moral lives and

experience, in terms of an appeal to the soul through the senses.

come into contact with it. In both these ways, that is, as a product of a

nor bad. This is perhaps true of the THING which is music, painting,
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reactions of their audiebnces. This gives them

morality.

médium for the expression of their ideas and ideais.

2 - They effect the moral standards of those who, through the

screen, take in these ideas and ideais.

In the case of motion pictures, this effect may be particularly

appeal the masses. It has become in an incredibly short period

the art of the multitudes.

3 - The motion picture, because of its importance as entertainment and because

of the trust placed in it by the peoples of the world, has special MORAL

OBLIGATIONS:

class, mature, immature, develop, undeveloped, law abiding, criminal.

Music has its grades for diferent classes; so has literature and drama.

This art of the motion picture, combining as it does the two fundamental

appeals of looking at a picture and listening to a story, at once reaches

every class of society.

b - By reason of the mobility of a fílm and the case of picture

distribution, and because of the possibility of duplicating positives in

1 - They reproduce the morality of the men who the pictures as a

a - Most arts appeal to the mature. This art appeals at once to every

emphasized because no art has so quick and so widespread an

a most important
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large quantities, this art reaches places unpenetraied by other fornis of

art.

c - because of these two facts, it is difficult to produce films intended for

only certain classes of people. The exhibitor’s theatres are built for the

masses, for the cultivated and the rude, the mature and the inmature, the

with difficulty be confined to certain selectede groups.

d - The latitude given to film material cannot, in consequence, be as

wide as the latitude given to book material. In addition:

a - A book describes; a film vividly presents. One presents on a

cold page; the other by apparently living people.

b - A book reaches the mind through words merely; a film

reaches the eyes and ears through the reproduction of actual

events

keenness of the readefs imagination; the reaction to a film

depends on the vividness of presentation.

Hence many things which might be described or suggested in a

book could not possibly be present in a film.

a

presentation.

c - The reaction of a reader to a look depends largely on the

self-respecting and the criminal. Films, unlike books and music, can

e - This is also true when comparing the film with the newspaper.

newspaper present by description, films by actual
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after the fact and present things as having

taken place; the film gives the events in the process of enactment

and with apparent reality of life.

f- everthing possible in a play is not possible in a film:

consequential mixed character, Psychologically, the larger the

audience, the lower the moral mass resistance to suggestion.

b Because through light, enlargement of character,

presentation, scenic emphasis, etc., the screen story is brought

closer to the audience than the play.

c - The enthusiasm for and interest in the film actors and

actresses, developed beyond anything of the sort in history,

makes the audience largely sympathetic toward the characters

they portray and the stories in which they figure. Hence the

audience is more ready to confuse actor and actress and the

characters they portray, and it is most receptive of the emotions

and ideais presented by their favorite stars.

hardening process which often takes place in the ethical and moral

standards of groups in larger cities, are easily and readily reached by any

sort of film.

b - Newspaper are

a - Because of the larger audience of the film, and its

g - Small communities, remote from sophistication and from the
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h - The grandeur of mass settings, large action, spectacular features, etc.,

affects and arouses more intensely the emotional side of the audience.

In general, the mobility, popularity, accessibility, emotional appeal, vividness,

larger audience and for greater emotional appeal.

Hence the larger moral responsibilities of the motion pictures.

Reasons Underlying The General Principies

1 - No picture shall be produced which will lower the moral standards of those

who see it. Hence the sympathy of the audience should never be thrown to the side of

crime, wrong-doing, evil or sin.

This is done:

1 - When evil is made to appear attractive or alluring, and good is made

to appear unattractive.

2 - When the symphathy of the audience is thrown on the side of grime,

wrong-doing, evil, sin. The same thing is true of a film that would throw

symphathy against goodness, honor, innocence, purity or honesty.

Note: Symphathy whith a person who sins is not the same as symphathy

whith the sin or crime of which he is guilty. We may feel sorry for the

plight of the murderer or even understand the circunstances which led

straight -foward presentation of fact in the film make for more intimate contact with a
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him to his crime. We may not feel symphathy with the wrong which he

has done.

The presentation of evil es often essentail for art or fíction or drama.

This in itself is not wrong provide:

a - That evil is not presented alluring. Even if later in the film the

evil is condemned or punished, it must not be allowed to appear

so attractive that the audience’s emotions are drawn to desire or

approve so strongly that later the condennation is forgotten and

only the apparent joy of the sin remembered.

b - That throughout, the audience feels sure that evil is wrong

and good is right.

2 - Correct standards of life shall, as far as possible, be presented.

A wide knowledge of life and of living is made possible through the

film. When right standards are consistently presented, the motion picture

exercises the most powerful influences. It builds character, develops

right ideais, inculcates correct principies, and all this in attractive story

form.

If motion pictures consistently hold up for admiration high types of

become the most powerful natural force for the improvement of

mankind.

characters and present stories that will affect lives for the better, they can
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3 — Law, natural or human, shall not be ridiculed, nor shall symphathy be

created for its violation.

By natural law is understood the law written by civilized nations.

1 - The presentation of crimes against the law is often necessary for the

Icarrying out of the plot. But the presentation must not throw sympathy

with the crime as against the law nor with the criminal as against those

who punish him.

2 - The courts of the land should not be presented as unjust. This does

not mean that a single court may not be represented as unjust, much less

that a single court official must not be presented this way. But the court

system of the country must not suffer as a result of this presentation.

Reasons Underlying Particular Applications

1 - Sin and evil enter into the story of human beings and hence themselves are

valid dramatic material.

2 - In the use of this material, it must be distinguished between sin which repels

by its very nature, and sins which often attract.

hipocrisy, cruelty, etc.

b - In the second class come sex sins, sins and crimes of apparent

heroism, such as banditry, daring thefts, leadership in evil, organized

crime, revenge, etc.

a - In the first class come murder, most theft, many legal crimes, lying,
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The first class needs less care in treatment, as sin and crimes of this class

are naturally unattractive. The audience instinctively condems all such

and is repelled.

Hence the important objective must be to avoid the hardening of the

audience, especially of those who are young and impressionable to the

thought and fact of crime. People can become accustomed even to

murder, cruelty, brutality, and repellent crimes, if these are too

frequently repeated.

The second class needs great care in handling, as the response of human

nature to their appeal is obvious. This is treated more fully below.

3 - A carefiil distinction can be made between films intended for general

distribuition, and films intended for use in theatres restricted to a limited audience.

Themes and plots quite appropriate for the latter would he altogether out of place and

dangerous in the former.

Note: The practice of using a general theatre and limiting it patronage

during the showing of a certain film to “ Adults Only” is not completely

satisfactory and is only partially effective.

However, mature minds may easily understand and accept without harm

subject matter in plots which do younger people positive harm.

Hence: If there should be created a special type of theatre, catering

exclusively to an adult audience, for plays of this character ( plays with

problem themes, difficult discussions and maturer treatment) it would
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seem to afford an outlet, which does not now exist, for pictures

restricted audience.

I— Crimes against the law

The treatment of crimes against the Law must not:

1 - Teach methods of crimes

2 - Inspire potential criminais with a desire for imitation.

3 - Make criminais seem heroic and justified.

Revenge in modem times shall not be justified. In lands and ages of less

developed civilization and moral principies, revenge may sometimes be

presented. This would be the case especially in places where no law

exists to cover the crime because of which revenge is committed.

Because of its evil consequences, the drug traffic should not be

presented in any form. The existence of the trade should not be brought

to the attention of audiences.

The use of liquor should never be excessively presented. In scenes from

American life, the necessities of plot and proper characterization alone

justify its use. And in this case, it should be shown with moderation.

II. Sex

Out of regard for the sanctity of marriage and the home, the triangle, that

is, the love of a third party for one already married, needs careful

unsuitable for general distribuition but permissible for exhibitions to a
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an institution.

Scenes of passions must be treated with an honest acknowledgment of

human nature and its normal reactions. Many scenes cannot be presented

without arousing dangerous emotions on the part of the immature, the

young or the criminal classes.

Even within the limits of pure love, certain facts have been universally

regarded by lawmakers as outside the limits of safe presentation.

In the case of impure love, the love which society has always regarded

important:

1 - Impure love must not be presented as attractive and beautiful.

2 - It must not be the subject of comedy or farce, or treated as

material for laughter.

3 - It must not be presented in such a way as to arouse passion or

morbid curiosity on the part of the audience.

4 - It must not be made to seem right and permissible.

5 - In general, it must not be detailed in method and manner.

III. Vulgarity;

IV. Obscenity;

V. Profanity;

handling. The treatment should not throw symphathy against marriage as

as wrong an which has been banned by divine law, the following are
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VI. Costume

General Principies:

woman, and much more upon the young and upon immature

persons, has been honestly recognized by all lawmakers and

moralists.

2 - Hence the fact that nude or semi-nude body may be beautiful

does not make its use in the films moral. For, in addition to its

beauty, the effect of the nude or semi-nude body on the normal

individual must be taken into consideration.

3 - Nudity or semi-nudity used simply to put a “ punch” into a

picture comes under the head of immoral actions. It is immoral in

its effect on the average audience.

4 - Nudity can never be permited as being necessary for the plot.

Semi-nudity must not result in undue or indecent exposures.

5 - Transparent or translucent materiais and sillouette are

frequently more suggestive than actual exposure.

VII. Dances

Dancing in general is recognized as an art as a beautiful form of

expressing human emotions.

But dances which suggest or represent sexual actions, whether

performed solo or with two or more; dances intended to excite the

1 - The effect of nudity or semi-nudity upon the normal man or
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emotional reaction of an audience; dances with movement of the breast,

excessive body movements while the feet are stationary, violate decency

and are wrong.

VIII. Religion

villains is simply because the attitude taken toward them may easily

become the attitude taken toward religion in general. Religion is lowered

in the minds of the audience because of the lowering of the audience’s

respect for a minister.

IX. Locations

Certain places are so closely and thoroughly associated with sexual life

or with sexual sin that their use must be carefully limited.

X. National Feelings

The just rights, history, and feelings of any action are entilled to most

careful consideration and respectful treatment.

XI. Titles

As the title os a picture is the brand on that particular type of goods, it

must comform to the ethical practices of all such honest business.

XII. Repellent Subjects

The reason why ministers of religion may not be comic characters or
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Such subjects are occasionally necessary for the plot. Their treatment

must never offend good taste nor injure the sensibilities of an audience

(cf. Sargent 1963).

I
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Classificação dos filmes

Légion de Décence

AI- Sans reserve pour tous les publics;

AII- Sans réserves pour les adultes;

B - Avec certaines réserves;

C — Film proscrit (cf. OCIC 1947, p. 75).

Centrale Catholique du Cinéma et la Radio-Paris

3 - Pour Tous

3 bis - pour familles

4 - Pour adultes

4 bis - a deconseiller

5 - Proscrite (cf Fiches 1947)
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í

Office Catholique du Cinéma (OCIC)

Admissible pour tous

Éventuellement

Avec légères réserves

Admissible Pour Adultes

Éventuellement

aussi pour adolescents, ou

avec réserves, ou

avec sérieuses ou nettes réserves.

A Desaconseiller

A Proscrire (cf. OCIC 1947, p. 186).
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