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RESUMO 

O Brasil viveu uma ditadura entre 1964 e 1985 que tem reflexos em diversos 
aspectos até os dias atuais. O trabalho procura entender como a ditadura 
militar afetou as bibliotecas brasileiras e se de fato as bibliotecas sofreram os 
efeitos da censura. A escassez de relatos voltou o trabalho para a busca de 
livros considerados subversivos ou pornográficos nos catálogos da USP, 
UFMG, UFRJ e UFES. Dessa forma, além da revisão de literatura, foram 
pesquisados os títulos citados na listagem de livros proibidos pelo Ministro da 
Justiça no “encaminhamento nº 0.2/10355/75/DSI/MEC/76” enviado para as 
ASIs. É constatada uma grande dificuldade de acesso aos títulos listados como 
proibidos, entre os títulos listados somente 3,40% pôde ser encontrados nos 
acervos, demonstrando um indicativo dos reflexos da censura do período. 

Palavras-chave: Censura. Ditadura militar. Livros. 

ABSTRACT 

Brazil was ruled by a military dictatorship from 1964 to 1985 and suffers it’s 
effects in many aspects until nowadays. This paper pursuits understand how 
this military dictatorship affected brazilians libraries and if the libraries really 
suffered the censorship effects. The shortage of reports came up with search 
for the forbidden books in USP’s, UFMG’s , UFRJ’s  and UFES’s  library 
catalogues. In this way, besides literature reviews,the forbidden books by 
Justice Ministry listed  in “encaminhamento nº 0.2/10355/75/DSI/MEC/76” sent 
to the ASIs were searched.It’s very hard to find the books listed as 
forbidden,between the titles only 3,40% was found in those collections. 

Keywords: Censorship. Military Dictatorship. Books. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O Brasil viveu em uma ditadura militar entre os anos de 1964 e 1985, cujos 

reflexos se reverberam até os dias atuais. O golpe é instalado com o suporte 

de uma sociedade extremamente conservadora que via as reformas de base 

do presidente João Goulart como um convite ao comunismo. Durante esses 21 

anos, cinco militares passam pelo poder. De forma geral, o regime militar 
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brasileiro pode ser caracterizado por três fases complementares: a primeira de 

1964 a 1968, que visa à consolidação do regime, a segunda de 1968 até 1979, 

quando vivemos os chamados anos de chumbo, momento em que a repressão 

e a violência alcançaram seu auge, e o período que se inicia a transição para o 

regime democrático de 1979 a 1985. 

O cerceamento de ideias e discursos é uma prática recorrente em regimes 

ditatoriais. Reduzir a propagação de ideias contrárias e os relatos de 

movimentos de resistência são métodos para se manter no poder. Nesse 

sentido: 

Uma das primeiras providências dos regimes autoritários é restringir a 
liberdade de expressão e opinião; trata-se de uma forma de 
dominação pela coerção, limitação ou eliminação das vozes 
discordantes (REIMÃO, 2014, p.75). 

 

Tendo em vista que os bibliotecários são profissionais que devem defender a 

pluralidade dos discursos e a democratização da informação e do 

conhecimento, o cerceamento da informação deveria estar distante das 

unidades de informação. No entanto, apesar de um direito teoricamente 

garantido, essa liberdade nem sempre ocorre na prática. A censura nas 

bibliotecas está presente em grande parte da história universal e também da 

brasileira. Apesar disso, no contexto dos estudos em Biblioteconomia a 

censura é um tema pouco abordado e há uma deficiência de fontes a respeito, 

o que torna difícil entender as formas de repressão, resistência e quais os 

efeitos causados por essas práticas em nossas bibliotecas. 

No Brasil, poucas informações se possui sobre as práticas de censura 
em bibliotecas, a não ser aquelas poucas que estão agora sendo 
veiculadas pela imprensa. Sabe-se de cofres-fortes que apenas agora 
estão sendo abertos e onde se descobrem livros banidos pelos 
governos autoritários. Sabe-se que publicações de editoras 
consideradas de “esquerda” pelo regime militar não eram adquiridas, 
no período de ditadura, por diversas bibliotecas municipais. Sabe-se 
que, mesmo após o término “oficial” da ditadura, pressões 
governamentais têm sido exercidas sobre bibliotecas para que as 
mesmas deixem de adquirir determinadas publicações (VERGUEIRO, 
1987, p. 21).  

 

Visto a importância do tema para a história do Brasil e da biblioteconomia e em 

função da carência de fontes de pesquisa, o presente trabalho pretende 

investigar as ações da censura nas bibliotecas brasileiras durante o regime 

militar, com foco nas bibliotecas universitárias. 

 

2 O TERMO CENSURA 

Entre as definições do termo censura listadas no dicionário Aurélio da Língua 

Portuguesa, podemos destacar: “3. Exame crítico de obras literárias ou 
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artísticas; crítica. 4. Exame de qualquer texto de caráter artístico ou informativo, 

feito por censor, a fim de autorizar sua publicação, exibição ou divulgação.” 

(FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda,2004,p.438). 

A definição que será adotada neste trabalho é a mesma adota por Vergueiro 

em seu artigo CENSURA E SELEÇÃO DE MATERIAIS EM BIBLIOTECAS: O 

DESPREPARO DOS BIBLIOTECÁRIOS BRASILEIROS.2 

A definição mais apropriada de censura, no que concerne a 
bibliotecas, é a que a define como “a rejeição por uma autoridade 
bibliotecária de um livro (ou outro material) sobre o qual o 
bibliotecário, a Comissão de Biblioteca ou alguma outra pessoa (ou 
pessoas) exercendo pressão sobre eles afirma ser obsceno, 
perigosamente radical, subversivo ou muito crítico aos costumes 
existentes” (1972 apud VERGUEIRO, 1987). 

 

A biblioteca é uma instituição de democratização intelectual, isto é, as 

bibliotecas devem garantir aos usuários o acesso à informação de diferentes 

pontos de vista e discursos sem restrições ideológicas. Um acervo deve ser 

capaz de apresentar ao usuário diversas versões e deixar que ele forme sua 

própria opinião.  

O Brasil passou por dois momentos de autoritarismo, o período do Estado 

Novo da Era Vargas e a Ditadura Militar. No entanto, a sociedade brasileira 

conheceu a censura do mercado editorial antes mesmo de conhecer a 

República. 

 

2.1 Uma trajetória da censura no Brasil 

O ano de 1233 marca o início da Inquisição pelo Papa Gregório IX. Em defesa 

da fé e dos bons costumes, a Inquisição é instalada em Portugal no ano de 

1536. A Inquisição portuguesa contava com três tribunais, dentre eles o de 

Lisboa tinha a jurisdição estendida até o Brasil. 

A invenção de Gutenberg impôs obstáculos à Igreja, devido à maior 

disseminação de informações, como destacam Martino e Sapaterra: 

Quando as histórias e ideias começaram a ser impressas, podiam 

atingir um número muito maior de pessoas e despertar a curiosidade 

de tantas outras. Era preciso então cuidar daquilo que o “povo” lia. 

Sabemos que o analfabetismo era grande, mas um letrado poderia 

influir na atitude moral e política de outro, pela leitura. Surge assim a 

preocupação em conservar a moral e os bons costumes, função da 

Igreja e a “boa ordem da sociedade civil, da competência das 

                                                
2 A definição foi escolhida, pois está alinhada aos ideais e propósitos do presente trabalho. 

Além disso, é uma definição escrita em um texto importante por um autor considerado uma  

autoridade na área da Biblioteconomia. 
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autoridades politicas e do Estado” (MARTINO & SAPATERRA, 2006, 

p. 235). 

Os censores defendiam que os livros eram responsáveis pela difusão de falsas 

ideias, que estimulavam a imaginação e resultavam no combate ao pudor e à 

honestidade. Em função disso, desde o século XVI esteve sob a 

responsabilidade do juízo eclesiástico, porém, em 1768 é instaurada a Real 

Mesa Censória com objetivo de atender mais amplamente as necessidades do 

Estado. 

Algumas das categorias de obras proibidas em Portugal e suas colônias foram: 

a) As de autores ateus, protestantes ou qualquer um que atacasse a Fé 

Católica; 

b) As que negavam obediência ao papa; 

c) As que pudessem levar ao fanatismo ou superstições; 

d) As de feitiçaria, magia ou astrologia; 

e) As obscenas e infamatórias; 

f) As que se apresentavam contra o Estado. 

 

Apesar da instauração dos diversos mecanismos de censura, a circulação de 

tais livros foi apenas contida, como conclui Villalta: 

Os organismos encarregados da censura nos domínios portugueses 

não foram capazes de conter a entrada, a posse e a leitura de livros 

proibidos. Os mesmos órgãos, todavia, colocaram obstáculos à 

impressão, ao comércio, à posse e à leitura, ainda que sua eficácia 

não tenha sido das maiores (VILLALTA, 2006, p. 113). 

A Era Vargas foi marcada pela defesa dos “bons costumes” e o combate à 

ideologia comunista.3 A censura nesse período ocorreu de forma progressiva e 

chegou ao auge em 1937 quando se torna oficial na Constituição. Foram 

censurados materiais que se opusessem e criticassem o governo, ferissem os 

bons costumes e, principalmente, que contivessem os ideais comunistas. 

A censura Varguista foi caracterizada pela intensa propaganda, publicações e 

coedições de livros, mas também teve seus episódios de apreensões, como 

relata Motta: 

A prisão de pessoas acusadas de envolvimento com o Partido 

Comunista, algumas vezes, implicou o recolhimento de seus livros, 

seja para serem utilizados como prova do alegado crime, seja para 

retirar de circulação textos responsáveis pela divulgação das 

chamadas doutrinas exóticas. Por outro lado, em meio à ofensiva 

conservadora que se seguiu ao levante revolucionário de novembro 

de 1935,a radicalização anticomunista levou ao recolhimento de livro 

                                                
3
  O salto cronológico feito entre os períodos de censura não tem como objetivo ignorar um 

grande espaço de tempo da história brasileira. O distanciamento entre os períodos foi feito por 
uma seleção de momentos considerados mais impactantes para o trabalho e para destacar a 
presença da censura em épocas distintas. 
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tanto nas editoras quanto em livrarias, e, também, à depuração de 

bibliotecas públicas (MOTTA,2006, p. 136). 

 

O próximo período de cerceamento constitucional de ideias é o foco do 

presente trabalho, a Ditadura Militar, ou seja, o período entre 1964 e 1985. 

Logo, podemos observar que a nação brasileira passa por diferentes e longos 

períodos de censura e consequentemente do mercado livreiro clandestino. 

Como é observado em LIVROS PROIBIDOS, IDÉIAS MALDITAS: “A censura 

assim como a violência física e simbólica fizeram parte dos projetos políticos 

articulados em diferentes momentos da nossa história. Fatos como estes 

demonstram que o Brasil nunca soube lidar com a democracia” (CARNEIRO, 

2002, p.21). 

 

3 O INSTITUTO NACIONAL DO LIVRO 

O Instituto Cairú, precursor do Instituto do Livro, tinha como principal objetivo o 

desenvolvimento e publicação de uma enciclopédia brasileira pela Biblioteca 

Nacional. O projeto era inspirado nos governos totalitários europeus, italiano e 

português, que havia implantado suas próprias enciclopédias nacionais. Além 

dos planos da implantação de uma enciclopédia brasileira, Vargas idealizava a 

publicação de um dicionário nacional. Essas publicações surgiam como mais 

um meio do controle estatal.  

O Estado tutor e paternalista definia e distribuía a leitura 
“culturalmente adequada” ao desenvolvimento dos indivíduos. O 
acervo das bibliotecas públicas, criado a partir da orientação estatal, 
sugeria ao leitor: leia estas obras escolhidas se deseja ser 
reconhecido como cidadão (OLIVEIRA, 1994, p. 46). 

 

O Instituto Nacional do Livro (INL) nasce em 1937 assumindo os objetivos do 

extinto Instituto Cairú, dentre os quais destacamos: 

Art. 2º Competirá ao Instituto Nacional do Livro; 

a) organizar e publicar a Enciclopédia Brasileira e o Dicionário da 
Lingua Nacional, revendo-lhes as sucessivas edições; 

b) editar toda sorte de obras raras ou preciosas, que sejam de grande 
interesse para a cultura nacional; 

c) promover as medidas necessárias para aumentar, melhorar e 
baratear a edição de livros no país bem como para facilitar a 
importação de livros estrangeiros; 

 

 

d) incentivar a organização e auxiliar a manutenção de bibliotecas 
públicas em todo o território nacional (BRASIL, 1937). 

 

O desenvolvimento dessas publicações contou com o apoio de intelectuais 

brasileiros. O sociólogo Sérgio Buarque de Holanda e o poeta Américo Facó 
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chefiaram as seções de Enciclopédia, Dicionário e Publicações. Até opositores 

como o escritor Mário de Andrade chegaram a trabalhar nesse projeto. 

O INL usou a publicação e propagação dos livros como forma de disseminar os 

ideais estadistas, mais uma vez aos moldes de Mussolini e Salazar. Durante a 

Era Vargas os únicos livros de ficção publicados pelo INL foram a biografia de 

Manuel Antônio de Almeida e uma nova edição de Memórias de um sargento 

de milícias. 

Tal como exposto acima, o INL deveria ampliar e estruturar as bibliotecas, 

porém a falta de um planejamento fez com que a gestão ruim impedisse que os 

resultados fossem alcançados, apenas desperdiçando recursos e esforços. No 

entanto, é preciso destacar o papel importante no acesso aos livros em regiões 

distantes. As bibliotecas são o tipo de instituição cultural mais presentes no 

país, mesmo longe dos centros e capitais as bibliotecas estão presentes em 

boa parte do território brasileiro. O INL desempenhou um papel fundamental no 

abastecimento de bibliotecas, muitas vezes negligenciadas pelas autoridades 

locais, que passaram a receber sistematicamente lotes de livros. 

Os livros publicados eram aprovados pela censura e a maioria deles era 

formada por coleções didáticas, visto que a escola era uma das principais 

zonas de disseminação dos livros e doutrinação da cultura e ideologia 

consideradas adequadas desde o período da infância. 

 O período militar foi o espaço de tempo de atuação mais efetiva do INL, 

principalmente nas décadas de 60 e 70. Além de retomar os projetos não 

concluídos pelas gestões anteriores, o período foi marcado pelas publicações e 

co-edições. Soma-se a isso o fato de que os livros didáticos em suporte às 

escolas primárias e técnicas continuaram sendo apoiados e houve também o 

suporte para as publicações de romances e ficção. Boa parte das publicações 

eram voltadas para literatura infanto-juvenil. 

Essas parcerias, co-edições, eram avaliadas e selecionadas pelo Instituto. 

Destaca-se também o abastecimento das bibliotecas com as publicações 

próprias e apoiadas pelo INL. 

A seção de bibliotecas é uma das mais importantes do Instituto 
Nacional do Livro, pois é através dela que o órgão distribui livros às 
bibliotecas do país. [...] Para se ter uma ideia do volume de remessas, 
basta registrar que no ano de 1967 foram entregues 172.039 volumes 
às bibliotecas brasileiras e 2.516 às estrangeiras, totalizando 174.555. 
Até 31 de dezembro de 1967 o total de livros doados pelo INL, 
através da Seção, era de 3.426.562 (1967 apud LEITÃO, 2011).  

 

O Instituto Nacional do livro surge e tem seu auge em meio a governos 

autoritários. Sendo assim, suas publicações eram também uma forma de 

dominação cultural. A escolha de obras publicadas ia ao encontro dos ideais e 

comportamentos defendidos, priorizando determinados discursos. Como essas 
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obras nutriram os acervos de muitas bibliotecas, discursos selecionados eram 

privilegiados em detrimento de outros. Essa priorização nega os princípios da 

biblioteconomia da ampla oferta de ideias. 

 

4 OS LIVROS CENSURADOS 

Os primeiros anos do regime militar foram marcados por uma atuação confusa 

e desordenada da censura. As justificativas e o modo de agir dos censores não 

eram esclarecidos e nem seguiam um padrão coerente. A censura prévia foi 

imposta a alguns meios de comunicação como jornais e emissoras de 

televisão, cinema, teatro, rádio, música, enquanto o mercado editorial sofria 

principalmente com a apreensão de materiais. 

As ações confiscatórias ocorriam de forma primária, improvisada, 
efetuadas por pessoas mal treinadas para este tipo de operação, e 
eram justificadas através da necessidade de garantir a Segurança 
Nacional e a ordem moral. Objetivava confiscar todo material 
considerado subversivo, contra o regime ou pornográfico, contra a 
família e os costumes (STEPHANOU, 2001, p. 215).  

 

A censura dos livros só é regulamentada em Janeiro de 1970 através do 

Decreto-Lei nº 1.077. O decreto é justificado pela preservação da moral e bons 

costumes, proteção da família e dos valores éticos e segurança nacional. 

Art. 1º Não serão toleradas as publicações e exteriorizações 
contrárias à moral e aos bons costumes quaisquer que sejam os 
meios de comunicação. 

Art. 2º Caberá ao Ministério da Justiça, através do Departamento de 
Polícia Federal verificar, quando julgar necessário, antes da 
divulgação de livros e periódicos, a existência de matéria infringente 
da proibição enunciada no artigo anterior. 

Parágrafo único. O Ministro da Justiça fixará, por meio de portaria, o 
modo e a forma da verificação prevista neste artigo. 

Art. 3º Verificada a existência de matéria ofensiva à moral e aos bons 
costumes, o Ministro da Justiça proibirá a divulgação da publicação e 
determinará a busca e a apreensão de todos os seus exemplares. 

Art. 4º As publicações vindas do estrangeiro e destinadas à 
distribuição ou venda no Brasil também ficarão sujeitas, quando de 
sua entrada no país, à verificação estabelecida na forma do artigo 2º 
dêste Decreto-lei. 

Art. 5º A distribuição, venda ou exposição de livros e periódicos que 
não hajam sido liberados ou que tenham sido proibidos, após a 
verificação prevista neste Decreto-lei, sujeita os infratores, 
independentemente da responsabilidade criminal: 

I - A multa no valor igual ao do preço de venda da publicação com o 
mínimo de NCr$ 10,00 (dez cruzeiros novos); 

II - À perda de todos os exemplares da publicação, que serão 
incinerados a sua custa (BRASIL, 1970). 

 

A censura acontecia principalmente por meio de denúncias. O leitor que julgava 
a publicação inadequada aos valores nacionais o denunciava ao Ministério da 
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Justiça que iria analisá-lo e emitir seu parecer, então a apreensão do material 
poderia ser decretada ou não. Muitas editoras enviavam seus livros para 
censura prévia, pois temiam a apreensão após a publicação. A censura prévia 
de todos os livros era inviável, visto o grande número de publicações.  

Os livros poderiam ser censurados por possuir conteúdo que ferisse a moral e 
os bons costumes, abordasse relações sexuais e pornografia, ou seu conteúdo 
político, isto é, subversivos, contrário ao regime, ideologia comunista, marxista 
ou socialista e que estimulassem as atividades de resistência ao regime. 

 

[...] por falarem do comunismo (mesmo que fosse contra), porque o 
autor era persona non grata do regime, por serem traduções do 
russo, ou simplesmente porque tinham capas vermelhas 
(HALLEWELL, 1985, p. 483). 

 

A publicação de peças teatrais em livros foi uma prática comum perante a 
proibição de suas encenações. As proibições não podiam ser noticiadas, então 
ao chegar às bilheterias das apresentações o expectador se deparava com a 
notícia da proibição da peça. Essa prática criava uma ambiguidade, visto que 
encenações para adultos eram proibidas, mas a publicação estaria acessível a 
qualquer um que comprasse o exemplar. A publicação das peças em livros 
também poderia ser negada, mas a proporção de encenações censuradas era 
maior do que de livros, por exemplo, em 1970 das 20 peças enviadas pelo 
Serviço Nacional de Teatro para aprovação de sua publicação pela censura 
apenas quatro foram negadas. 

A Portaria 11-B de 24 de Fevereiro de 1970 isentava de verificação prévia 
publicações de caráter exclusivamente filosófico, científico, técnico e didático, 
assim como as que não abordassem temas referentes ao sexo, moral e bons 
costumes.  

Algo em torno 18 livros nacionais não ficcionais foram vetados pela censura 
prévia. Um caso que chama a atenção é do livro Programa de Saúde de Lídia 
Rosenberg Arantangy e outros. A obra de caráter didático para o ensino médio 
aborda a questão sanitária de comunidades, os conhecimentos e 
comportamentos desejáveis. O veto foi justificado pela possível falta de preparo 
dos professores que supostamente poderiam fazer um mau uso das 
informações contidas e deixar seus estudantes perturbados. 

Entre as obras literárias é possível citar algo em torno de 100 livros 
considerados eróticos e pornográficos, além dos romances, contos e poesias. 
A sexualidade era vista por parte dos militares como um mecanismo de 
expansão da ideologia comunista. 

O sexo é um instrumento usado pelos psicopolíticos para perverter e 
alienar a personalidade dos indivíduos [...] Daí partem para o 
descrédito das famílias, dos governos, e passam à degradação da 
nação, bem como intensifica, a divulgação da literatura erótica e da 
promiscuidade sexual (1980, apud REIMÃO, 2014). 
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Entre as demais obras literárias a principal característica em comum foram os 
enredos que retratavam a violência em suas diversas formas. Casos mesmo 
que fictícios de violência física ou psicológica, encenadas por civis ou militares. 

Os mecanismos de censura tiveram uma atuação confusa, visto que havia 
publicações aprovadas em um estado e rejeitadas em outro. Além do fato de 
enredos que não eram aceitos em um suporte, peças de teatro, por exemplo, 
eram aprovados em outro, nesse caso os livros. Diferente do esperado, a 
censura bibliográfica agiu de forma mais intensa no período de 1974 a 1979, 
governo Geisel, e não durante os Anos de Chumbo. 

É estimado por VENTURA (1988,p.285)  que durante o período ditatorial 

tenham sido censurados cerca de 500 filmes, 450 peças teatrais, 200 livros, 

100 revistas, 500 letras de músicas, dezenas de programas de rádio e algo em 

torno de 12 capítulos de telenovelas.  

 

5 A AÇÃO DA CENSURA NAS BIBLIOTECAS 

Os acervos pessoais foram alvos de apreensões para busca de provas 

judiciais. No ato das prisões, as bibliotecas particulares dos acusados eram 

vasculhadas em busca de obras que pudessem incriminá-los por subversão. 

As bibliotecas públicas estiveram diretamente monitoradas, visto que era um 

dos instrumentos de controle cultural. Logo, as instituições eram mantidas 

pelos interesses e recursos do Estado. O INL traçou um plano de 

desenvolvimento e estruturação do sistema de bibliotecas públicas, contudo 

esse plano foi também de controle. Bibliotecas públicas recebiam centenas de 

exemplares anualmente, em contrapartida deviam relatórios anuais sobre o 

acervo e a biblioteca, quaisquer informações desde novas aquisições ao 

horário de funcionamento deveriam estar contidas nesses relatórios. 

Dessa forma, o Estado oferecia uma massa editorial que iria compor o acervo 

de todas as bibliotecas do território brasileiro cadastradas no INL e também 

garantiria o monitoramento das mesmas. 

 

5.1 As bibliotecas universitárias 

A universidade tem como um de seus papéis a disseminação e troca de ideias. 

O ambiente é propício e oferece o intercâmbio de ideias, além de ajudar na 

construção do senso crítico. Por ser uma característica forte do ambiente a 

liberdade de expressão as universidades sofreram grande repressão no 

período da ditadura.  

As ASIs ou AESIs foram as Assessorias de Segurança e Informação instaladas 

nas universidades. Até os anos de 1970 todas as universidades federais e 

algumas estaduais possuíam o órgão. O órgão estava subordinado ao 

DSI/MEC e indiretamente ao Serviço Nacional de Informações, por isso Motta 

(2014,p.198) aponta que “muitas vezes, as assessorias serviam para exercer 
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pressão e controle sobre as reitorias, ações provenientes da cúpula do Estado 

e dos próprios serviços de informação”. As assessorias representavam uma 

presença ainda maior dos órgãos de segurança e repressão nos campus. 

As bibliotecas universitárias foram afetadas não só pela impossibilidade de 

aquisição de obras censuradas, mas também pela apreensão e restrição. Na 

Faculdade Nacional de Direito houve a determinação da apreensão de cinco 

livros. A Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Espírito Santo 

teve 34 obras classificadas subversivas e, por isso, retiradas de circulação. Os 

livros de autores de esquerda, considerados “pessoas não gratas” não eram 

mais autorizados circularem. Os acervos permaneciam de livre circulação para 

os usuários, porém os exemplares censurados eram interditados. Na 

Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul houve 

um caso de recolhimento dos livros com capas vermelhas, pelo receio de 

serem considerados livros comunistas. 

São relatadas ainda a invasão e depredação de bibliotecas como no caso da 

Faculdade de Filosofia de Rio Preto que foi acusada de ter exemplares de 

obras de Karl Marx em seu acervo e no caso do Ministro da Educação Flávio 

Suplicy de Lacerda acusado de queimar livros de Eça de Queiroz, Sartre, 

Graciliano Ramos, Guerra Junqueiro, Jorge Amado, Paulo Freire e Darcy 

Ribeiro. O Ministro justificou seu ato de terrorismo cultural com a suposta 

obscenidade contida nos títulos. 

Na tentativa de preservar obras que iriam contra o controle ideológico, 

bibliotecários retiraram e esconderam exemplares dos acervos. O professor 

Briquet de Lemos relata em entrevista à Bárbara Júlia Menezello Leitão: 

Eu vi depois nessa caixa-forte exemplares de outros livros que os 

próprio bibliotecários tinham retirado das estantes e guardaram: 

vamos preservar! Porque um dia a situação muda e isso pode estar 

de volta (LEITÃO, 2011, p. 182). 

 

A indexação de assuntos possui caráter fortemente ideológico por parte do 

indexador, por isso, também sofreu consequências da censura. Razão pela 

qual assuntos como guerrilha, comunismo e golpe de 64 não seriam 

encontrados no catálogo. Mesmo entre os indexadores que considerassem o 

que ocorreu em 1964 um golpe e não uma revolução haveria a consonância 

com as ideias que pudessem ser reproduzidas e não com o que se acreditava. 

 

5.2 O papel do bibliotecário 

Há poucos relatos que permitam entender de forma clara como os 

bibliotecários agiram ao longo da ditadura. O período ainda não é amplamente 

discutido e há profissionais que alegam que a única censura que afetou as 

bibliotecas foi a prévia. O relato do professor Briquet de Lemos de livros sendo 
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guardados em caixa-forte foi negado posteriormente pela diretora da 

universidade.  

Poucos relatos temos da atuação e da oposição das bibliotecas, dos 

bibliotecários ou das entidades que representavam tanto aquelas 

como estes. Sabemos de casos isolados, individuais em especial de 

bibliotecários que atuavam em entidades não vinculadas diretamente 

à área da Biblioteconomia. Sabemos também de posições contrárias 

à censura dos livros em poucos casos, de defesa da livre circulação 

de informações, obviamente não aceita, não catada pelo governo 

ditatorial. No entanto a maioria dos profissionais bibliotecários deixou-

se sujeitar pelas imposições, pelas absurdas determinações dos 

governantes. Sujeitar-se foi a posição assumida pela maior parte da 

população independentemente de formação, classe social de 

profissão. O maior problema talvez tenha ocorrido não no sujeitar-se, 

mas na reprodução da ideologia veiculada pelo regime militar e, 

nesse caso, muitos bibliotecários podem ser enquadrados, embora 

com um agravante: não reproduziram por identificação com a 

ideologia transmitida, mas por medo das consequências que 

poderiam advir de uma posição que poderia ser entendida pelo 

governo militar como simpatizante das ideias subversivas(ALMEIDA 

JÚNIOR,2000,p. 39). 

 

Essa contraposição de discursos, somada à falta de fontes de referência sobre 

o assunto dificultam a pesquisa e o reconhecimento dos efeitos e do 

posicionamento dos bibliotecários e suas entidades. 

 

6 METODOLOGIA 

O trabalho em questão foi construído com o apoio teórico de fontes 

bibliográficas. A pesquisa do tema resulta em uma pequena quantidade de 

fontes bibliográficas na área da Biblioteconomia e de relatos, contudo, a partir 

desses resultados foram analisadas as publicações que dariam maior suporte 

às questões abordadas. 

Além da revisão de literatura, foi feito um levantamento a partir da “Relação de 

205 livros proibidos”. A relação faz parte do acervo ASI da UNB ,e  pode ser 

localizado no Arquivo Nacional e na base Memórias reveladas. A listagem foi 

produzida pelo DSI/MEC em 1976. A relação foi enviada às ASI e lista 205 

livros de caráter subversivo e pornográfico que foram considerados como 

proibidos pelo Ministro da Justiça. 

Os livros listados foram buscados nos catálogos online das bibliotecas da USP. 

UFMG, UFRJ e UFES.4 Os livros relacionados foram pesquisados nos 

                                                
4 A seleção das universidades foi feita por um recorte regional. Foram selecionadas grandes 

universidades públicas brasileiras entre os estados da Região Sudeste. 
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catálogos de cada uma dessas universidades. Mesmo as edições que 

possivelmente foram acrescentadas ao acervo após o regime militar foram 

consideradas. A ausência de grande parte desses títulos foi considerada como 

um indicativo da limitação das vozes discordantes causada pela ditadura e com 

reflexos até a atualidade. 

Após a busca foi feita uma pesquisa nos mesmos catálogos dos livros que não 

tem a temática diretamente ligada à pornografia e aos romances eróticos. A 

segunda pesquisa que exclui os livros eróticos e pornográficos foi feita levando 

em consideração que os livros relacionados a temas como história e filosofia, 

por exemplo, que poderiam apresentar maior interesse para uma biblioteca 

universitária. 

 

7 RESULTADOS 

A ausência de relatos e discussões na área torna mais difícil ter resultados 

precisos sobre o assunto, visto que por vezes os relatos se contradizem. Nas 

entre as referências consultadas foram encontrados profissionais da área que 

não consideraram que as bibliotecas tenham sofrido efeitos da censura e como 

resultado temos justamente o oposto disso. 

As bibliotecas universitárias foram as mais afetadas por isso recebem destaque 

no trabalho. Elas tiveram parte do acervo confiscado, livros destruídos e tirados 

de circulação. Nelas encontramos também a maioria dos relatos de 

bibliotecários resistindo à ditadura, tendo em vista que as tentativas de 

preservação dos livros que foram tirados de circulação garantiriam que nos 

dias atuais eles estivessem disponíveis nos acervos. 

Tendo em vista o impacto da censura nas bibliotecas universitárias, foi feito o 

levantamento das obras encontradas nos catálogos atualmente classificadas 

como proibidas durante o regime militar.   

O “encaminhamento nº 0.2/10355/75/DSI/MEC/76” foi enviado para as 

AESI/ASI contendo uma relação de 205 livros proibidos. 

Para conhecimento dessa ASI, encaminhamos o documento anexo 

contendo a relação de duzentos e cinco livros de cunho subversivo ou 

pornográfico, proibidos por determinação do Sr. Ministro da Justiça, 

com base na legislação em vigor (BRASIL,1976). 

 

A maioria dos itens relacionados possui teor erótico, mas também há uma 

quantidade significativa de obras com tendências esquerdistas. O documento 

orienta a notificação para apreensão caso tais obras fossem encontradas. 

Os 205 livros presentes na lista foram buscados nos catálogos online das 

bibliotecas da USP, UFMG, UFRJ e UFES. Os livros foram classificados como 

“disponível” ou “não localizado”. O gráfico a seguir representa os resultados 

encontrados na busca: 
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Gráfico 1: Livros encontrados nos catálogos. 

Fonte: O autor (2018) 

O catálogo com maior número de itens em seu acervo possui somente 12,70% 

livros relacionados no “encaminhamento nº 0.2/10355/75/DSI/MEC/76”. Apenas 

sete títulos são encontrados em todos os catálogos pesquisados. Dessa forma, 

foi proposta a busca dos títulos excluindo os que são diretamente relacionados 

aos temas eróticos e pornográficos. Os livros localizados nos catálogos, 

independente do ano de publicação, foram contabilizados. As análises foram 

feitas em relação ao total de livros listados e a quantidade de livros presentes 

nos catálogos. Sendo assim, foram selecionados 49 títulos, isto é, 

aproximadamente 24% dos itens da relação. O seguinte gráfico representa os 

resultados da busca: 

 

 
Gráfico 2: Livros selecionados encontrados nos catálogos. 

Fonte: O autor (2018) 

 

A pesquisa, mesmo entre os livros que tratam temas como sexualidade, 

política, história e filosofia apresentam baixos resultados. Apenas 12,24% entre 

tais itens são encontrados nos catálogos.  
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Os resultados encontrados representam mais um indicativo dos efeitos da 

censura nas bibliotecas brasileiras. Visto que mesmo nos dias atuais poucos 

dos títulos listados são encontrados nos acervos. É possível notar a presença 

de um discurso que restringiu a liberdade de expressão nas bibliotecas e que 

ainda reflete nos acervos. Mesmo após anos do fim do regime militar e da 

censura os livros proibidos ainda não são encontrados com facilidade. 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A ditadura militar teve diversos efeitos na sociedade brasileira e um deles foi o 

impacto nos acervos das bibliotecas, sejam elas públicas ou universitárias. Há 

uma dificuldade em reconstruir a história das bibliotecas no período, pois pouco 

se discute sobre o assunto, não há muitos registros e os materiais encontrados 

por vezes se contradizem. 

Apesar da dificuldade em retratar os efeitos e formas de ação da censura nas 

bibliotecas, são destacados a censura prévia dos livros, o controle e 

monitoramento do INL, além das ações diretas de confisco e proibição de 

aquisição das bibliotecas universitárias. As bibliotecas universitárias foram as 

que mais sofreram com a censura. Há livros censurados que até os dias atuais 

não são encontrados nos acervos e entre os livros ditos proibidos a 

disponibilidade é extremamente baixa, como foi concluído no levantamento. 

A censura dos materiais bibliográficos agia de forma desconexa. Não seguia 

um padrão e suas justificativas muitas vezes não faziam sentido. Essa atuação 

arbitrária e confusa fez com que livros fossem tirados dos acervos por palavras, 

cores e idiomas que pudessem estar ligados à literatura comunista. Assim 

como a literatura erótica que foi considerada uma forma de perversão da 

sociedade planejada pelos comunistas. 

Pouco se sabe sobre as formas de censura nas bibliotecas nesses 21 anos, 

entretanto pode-se constatar que ela esteve presente e tem os suas 

implicações nos acervos. Implicações que, por sua vez, ainda são sentidas nos 

dias atuais. 
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