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O Brasil, entre os anos de 1964 e 1985, viveu um período chama-
do historicamente de Regime Militar. Nesse período, através da repres-
são, o governo censurava os textos que teciam críticas ao Estado e às ins-
tituições e que "atentavam" contra a moral e os bons costumes. O teatro 
era um dos alvos dessa repressão: as peças, antes de serem encenadas, ti-
nham os seus roteiros enviados para a Divisão de Censura e Diversões 
Públicas do Departamento da Policia Federal, onde o censor, lastreado 
pela legislação vigente, fazia o "patrulhamento ideológico" através de pa-
receres que indicavam cortes ou a proibição de certas cenas ou palavras 
ou do texto completo. Dentre as obras encenadas nessa época, cabe des-
tacar a peça Me Segura que Eu Vou Dar um Voto de Bemvindo Siqueira, 
dramaturgo mineiro que, atualmente, reside no Rio de Janeiro, mas que 
teve uma atuação intensa na Bahia nos anos em que o Brasil viveu sob a 
Ditadura Militar. Através de uma linguagem cômica, o texto critica a Di-
tadura, a sociedade, os políticos e os partidos políticos da Bahia e do 
Brasil, no momento de abertura política. Essa peça sofreu diversas inter-
venções de diferentes atores sociais, em momentos distintos. Objetiva-se, 
portanto, a partir do dossiê da peça, estudar a tradição textual, na expec-
tativa de compreender como tais materiais permitem configurar a história 
social, política e cultural da Bahia no período de abertura pós-ditadura. 
Para o tratamento teórico-metodológico dos corpora, serão utilizadas as 
teorias do estudo de transmissão do texto e a sociologia dos textos. As-
sim, espera-se, por meio da atividade de edição, contribuir com o resgate 
da memória do cenário político baiano em tempos ditatoriais e com a his-
tória do teatro baiano. 


