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“– Minha mulher diz que os livros não são ‘reais’. 

– Graças a Deus que não. Você pode fechá-los e dizer: ‘Espere um pouco aí’. 

Você faz com eles o papel de Deus. Mas quem consegue se livrar das garras que 

se fecham em torno de uma pessoa que joga uma semente num salão de tevê? Ele 

dá a você a forma que ele quiser! É um ambiente tão real quanto o mundo. Ele 

se torna a verdade e é a verdade. Os livros podem ser derrotados com a razão. 

Mas com todo o meu conhecimento e ceticismo, nunca consegui discutir com 

uma orquestra sinfônica de cem instrumentos, em cores, três dimensões, e ao 

mesmo tempo estar e participar desses incríveis salões. Como você vê, meu salão 

não passa de quatro paredes de gesso. E veja. – Faber exibiu dois pequenos 

tampões de borracha. – Para minhas orelhas, quando ando nos jatos 

subterrâneos. 

– [...] E para onde vamos? Os livros nos ajudariam? 

– Só se nos fosse dada a terceira coisa necessária. A primeira, como eu disse, é 

a qualidade da informação. A segunda, o lazer para digeri-la. E a terceira... o 

direito de realizar ações com base no que aprendemos da interação entre as duas 

primeiras”1.

 
1 BRADBURY, Ray. Fahrenheit 451. 2. ed. Rio de Janeiro: Biblioteca Azul, 2012. p. 109-110. 



 

 

RESUMO 

 

Trata do desenvolvimento das coleções de bibliotecas universitárias à vista da censura bibliográfica 

efetuada pelo governo durante a Ditadura Civil-Militar (1964-1985). Contextualiza a criação das 

universidades no país. Reflete sobre o projeto atendido pelas instituições de ensino superior após a 

reforma de 1968. Aborda aspectos teórico-históricos ao contemplar a criação e desenvolvimento 

das bibliotecas universitárias, correlacionando à formação do bibliotecário brasileiro. Destaca a 

prática de censura a livros. Versa sobre o aparato legal e organização burocrática a partir dos quais 

o governo autoritário efetivou a repressão (censura e controle da informação). Discorre sobre o 

processo de desenvolvimento de coleções, com enfoque nas etapas de seleção e desbastamento, 

junto a relatos que corroboram a influência da censura nesse tipo de biblioteca. Apresenta análise 

comparativa entre o acervo de três bibliotecas universitárias de instituições públicas situadas no 

atual estado do Rio de Janeiro, que atendem cursos de Ciências Humanas e Sociais, a partir de 

consulta nos catálogos online e a lista de livros censurados pelo governo. Exclui os itens publicados 

após 1985. Investiga o modo e ano de aquisição dos exemplares. 

 

Palavras-chave: Biblioteca universitária; censura bibliográfica; desenvolvimento de coleções; 

Ditadura Civil-Militar (Brasil). 



 

 

ABSTRACT 

 

The object of this master’s thesis is the development of collections in university libraries in view 

of the bibliographic censorship imposed by the government during Civil-Military Dictatorship 

(1964-1985). It contextualizes the establishment of universities in Brazil and reflects on the project 

met by higher education institutions after 1968 Reform. This research also provides theoretical and 

historical aspects to discuss the creation and development of university libraries, connecting them 

to the education of Brazilian librarians. Moreover, it highlights book censorship, providing for the 

legal grounds and bureaucratic organization according to which the authoritarian government 

conducted such repression (censoring and controlling information). This research also discusses 

the collection development process, particularly selection and weeding, along with narrations that 

confirm the influence of censorship in this kind of library. Furthermore, there is a comparative 

analysis concerning the collection of three public university libraries, aimed at Social and Human 

Sciences courses, based on research of online catalogues and list of books censored by the 

government. Items published after 1985 were disregarded. This research takes into consideration 

the method and year of acquisition of said books. 

 

Keywords: University library; bibliographic censorship; collection development; Civil-Military 

Dictatorship (Brazil). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Ciência da Informação (CI) é uma área do conhecimento classificada no escopo das 

Ciências Sociais Aplicadas, que, devido à capilaridade de interesse nas questões relativas à 

informação e ao conhecimento, tem natureza interdisciplinar (SARACEVIC, 1995). 

Tendo sua gênese relacionada à “[...] intensificação das relações entre ciência, o Estado e a 

indústria, conjugadas pelas políticas do pós-guerra de segurança e desenvolvimento [...]” 

(GONZÁLEZ DE GOMEZ, 2000, não paginado) devido ao caráter estratégico, político e 

econômico das atividades de informação, a CI tornou-se um guarda-chuva disciplinar (FREITAS, 

L., 2003) que abriga campos como a Biblioteconomia, que, para Lima (2016, p. 16), “[...] pode ser 

considerada uma das primeiras áreas de relevância dedicadas à guarda, organização e ao acesso à 

informação”. 

Lara (2010, p. 55), em artigo sobre o conceito de documento ao longo da história da CI, 

vincula as concepções deste e da informação, pois ao definir “[...] informação como construção, a 

face concreta do documento, sem perder sua importância, põe em evidência sua insustentabilidade 

fora do contexto da interpretação [...]”. À percepção da autora, acrescentamos que o documento é 

uma construção social que só ao se concretizar “[...] permite desencadear relações de significação” 

(LARA, 2010, p. 55). 

Tais percepções são essenciais para a pesquisa desenvolvida, dado que possibilitou 

reflexões entre a disciplina científica anteriormente mencionada e as áreas de Biblioteconomia e 

da Comunicação, bem como da história da Educação, a fim de entender a macroestrutura social à 

qual o processamento e o acesso (ou não) à informação estavam submetidos no âmbito das 

bibliotecas universitárias (BUs) durante a Ditadura Civil-Militar brasileira2 (1964-1985), com base 

na análise dos efeitos da censura governamental no desenvolvimento de suas coleções. 

Na biblioteca, entendendo-a como lugar de consagração entre as manifestações discursivas 

e a comunidade a ser atendida (LANCASTER, 2004, p. 2; LIMA, 2016, p. 18), a informação 

disponível não é inócua: exprime as inerentes decisões de seleção, sendo cada título ofertado  “[...] 

o testemunho vivo da atividade de um profissional, de sua preocupação, ou descaso, com o usuário 

 
2 Ao longo do trabalho o termo Ditadura será utilizado exclusivamente em referência ao recorte histórico aqui 

explicitado. 
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ou com seu papel de intermediador entre o universo do conhecimento e a comunidade” 

(VERGUEIRO, 2010, p. 10).  

Deste modo, a tríade (guarda, organização, acesso) é refletida no processo de 

desenvolvimento de coleções, cujos critérios devem ser explicitados em política consoante à 

realidade institucional e às demandas dos usuários, sendo documento público que justifica as 

decisões dos profissionais, reprime atos antiéticos e estreita a relação com a comunidade. 

Conforme Chauí (2003, p. 5), a “[...] universidade é uma instituição social e como tal 

exprime de maneira determinada a estrutura e o modo de funcionamento da sociedade como um 

todo”. Assim, por extensão, a coleção das BUs, que, dentre outros critérios, é selecionada a partir 

dos currículos e das políticas educacionais que os consagram e, consequentemente, restringem o 

escopo de escolha das aquisições, é conexa “[...] das políticas econômicas e da estrutura de poder 

do sistema social mais amplo” (MATTOS, 2001, p. 100). Para Germano (1994) as políticas 

educacionais visam quatro objetivos: 

[...] à reprodução da força de trabalho (mediante a escolarização e qualificação); 

à formação dos intelectuais (em diferentes níveis); à disseminação da “concepção 

de mundo” dominante (com vistas a contribuir para a legitimação do sistema 

político e da sociedade estabelecida); à substituição de tarefas afetas a outras 

atividades sociais, cujas funções foram prejudicadas pelo desenvolvimento 

capitalista (como, por exemplo: a adoção de creches como forma de possibilitar a 

permanência no mercado da força de trabalho feminina), além da evidente 

regulação dos requisitos necessários ao funcionamento do sistema educacional 

(GERMANO, 1994, p. 101). 

 

Por não serem entidades independentes (MUELLER, 1984, p. 49), as bibliotecas 

organizam, preservam e disseminam informações, tanto culturais em sentido amplo quanto 

científicas no caso das BUs, com intencionalidade, já que se coadunam a um projeto político-

pedagógico. Deste modo, compreender a conjuntura na qual a biblioteca se encontra é essencial 

para o funcionamento da unidade e seu desenvolvimento, bem como para visibilizar o viés sócio-

político da profissão de bibliotecário, dado que o acesso à informação nem sempre é garantido por 

autoridades externas. 

Nessa direção, partilhamos da visão de Lima (2016, p. 39), de que “os profissionais da 

informação devem conhecer e fazer conhecer o passado que marcou a sociedade, principalmente o 

relacionado à censura aos livros, restrição de acesso à informação e interferência no processo de 

seleção e desbaste de coleções” (LIMA, 2016, p. 38-39), especialmente no caso brasileiro, devido 
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“[...] a continuidade de práticas de silenciamento e coerções existentes [...]” (SOUZA, W., 2018, 

p. 268), repercutidas inclusive na contemporaneidade. Assim, com base nas informações sobre a 

linha de pesquisa na qual o trabalho está inserido (“Informação, Cultura e Sociedade”), apontamos 

que esta investigação entende a informação como produto de um momento histórico e, por isso, 

preocupa-se com os desdobramentos socioculturais e políticos da mesma, principalmente no 

tangente a seu acesso. 

De acordo com o exposto por Spiller (1975), ao citar relatório da University Grants Comitte 

publicado em 1921, a condição da(s) biblioteca(s) em uma universidade, considerada(s) como 

órgão fundamental, é parâmetro indicativo da estrutura e eficiência dessa instituição de ensino. 

Assim, sabendo que o projeto de ensino superior brasileiro não se consolidou com o 

desenvolvimento da pesquisa buscada à luz do modelo alemão3, mantendo o caráter utilitarista das 

primeiras escolas profissionalizantes fundadas no país, e que as universidades e o movimento 

estudantil foram visados pelo governo militar pelo seu potencial contestador e de engajamento 

(CHAUÍ, 2001; GERMANO, 1994; PROTA, 1987; TEIXEIRA, 1989) verifica-se como ainda mais 

sensível o papel sociopolítico das bibliotecas universitárias no desenvolvimento e disseminação do 

conhecimento, pois, conforme definição de Angela Silva (2009), são 

[...] espaços transdisciplinares que atuam como agentes de produção, circulação e 

uso de formas particulares de capital cultural e simbólico. Enquanto unidade do 

campo científico-universitário, também contribui para o fortalecimento da 

produção e da educação científica e tecnológica, através das suas práticas voltadas 

para a prestação de serviços de informação e de socialização do conhecimento 

(SILVA, A., 2009, p. 14). 

 

Pelo papel social das universidades e dos órgãos a elas subordinadas, delimitamos a 

pesquisa às BUs, espaços de fomento intelectual, independentemente de orientações políticas dos 

profissionais ali atuantes, que participam do processo de ensino e aprendizagem. Assim, conhecer 

como a instituição universitária no Brasil se constituiu, à vista das características de nossa 

sociedade, auxilia-nos a compreender as BUs, sua constituição e as relações mantidas com o 

contexto em que se inserem. 

A supressão das liberdades de expressão e opinião, recorrentes em governos ditatoriais, é 

um dos modos de dominação e permanência no poder do grupo social dominante. Leitão (2011, p. 

 
3 Uma das concepções de universidade, o modelo alemão enfatiza a formação científica de cunho humanista. A 

discussão sobre os diferentes modelos de ensino superior será abordada mais a frente, na subseção 2.1.  
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21-22) afirma, ao tratar do paradoxo entre preservar e destruir, que “Todo o saber – 

independentemente do tipo de suporte – é protegido, valorizado, mas, quando representa ameaça 

ao poder, destruído. O poder se sustenta à força, impedindo e criando obstáculos, controlando o 

saber para as gerações futuras [...]”.  

A biblioteca, considerada “[...] espaço de busca, criação e produção de conhecimentos [...]” 

(MATTOS, 2001, p. 100), na qualidade de instituição social, está suscetível a tais coações, pois 

“Depende inteiramente de uma série de circunstâncias e está sujeita a pressões existentes no 

ambiente onde atua, muitas das quais conflitantes” (MUELLER, 1984, p. 49). 

Assim, a censura configura-se como uma dessas ameaças, ao considerarmos como funções 

primordiais de uma biblioteca a “preservação, organização e difusão do conhecimento ou 

informação” (MUELLER, 1984, p. 50), visto que é um mecanismo de controle e manipulação do 

saber, seja a partir da proibição das publicações, da perseguição a autores e leitores, da 

biblioclastia4 etc. 

Não obstante ser divergente em relação ao propósito dos profissionais e da instituição 

biblioteca que, historicamente, disponibiliza aos seus usuários diferentes pontos de vista, incluso 

aqueles minoritários e até mesmo os discrepantes entre si (LEWIS, 2008), a censura, em qualquer 

âmbito, externo ou interno, provoca tensão no ambiente de trabalho. Para diferenciar os dois tipos 

de influências, podemos citar a pressão provinda de um órgão público e aquela efetuada pelo 

ocupante de cargo superior ao do bibliotecário, como o diretor da instituição a qual a biblioteca 

está subordinada. Já a autocensura, terceiro contexto desta abordagem, é subjetiva e depende dos 

valores dos indivíduos, configurando-se como construção social, passível de revelar certo consenso 

com o status quo ou simplesmente medo (VERGUEIRO, 1987). 

Quando a censura é realizada pelo aparato governamental, classificada no primeiro dos três 

âmbitos citados, como ocorreu no período da Ditadura, a liberdade de expressão é cerceada, 

tornando ilegais estratégias para garantir direitos considerados universais pelo Art. 19° da 

Declaração universal dos direitos humanos5. Deste modo, promover o acesso à informação torna-

se arriscado para os profissionais, inclusive no que tange à sua segurança física. Como “[...] o 

 
4 “Destruição propositada de livros, por ódio a seu conteúdo ou aversão à cultura [...]” (MICHAELIS, 2015b). 
5 “Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferência, 

ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e idéias por quaisquer meios e independentemente de 

fronteiras” (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2009, p. 10-11). 
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bibliotecário, queira ou não, é um elemento que está permanentemente interferindo no processo 

social” (VERGUEIRO, 2010, p. 5) a sua decisão perpassa diversas indagações: disponibilizar ou 

não o material informacional? Esconder as obras até que sejam liberadas? Indexá-las fazendo uso 

de termos que direcionem a recuperação e a afastem das temáticas visadas pelos censores? 

Afinal, apesar da busca pelos ideais da reforma e de sua missão como unidade de 

informação, as BUs viam-se às voltas com a questão política que marcava acentuadamente o 

cenário universitário brasileiro no pós-1964, em virtude das universidades estarem sob vigilância 

constante e, por conseguinte, as informações que ali circulavam eram alvo de análise dos órgãos 

de segurança nacional – no caso, tanto a produção bibliográfica interna como a externa (produção 

do mercado editorial que potencialmente faria parte do acervo).  

À vista disso, abordar as influências da reforma universitária de 1968 e a receptividade 

desses parâmetros por parte das BUs nos auxilia a investigar a intervenção dessas ações 

governamentais na prática bibliotecária no âmbito das instituições de ensino superior (IESs), 

especialmente no desenvolvimento das coleções, visto que são subordinadas ao macro contexto 

político-econômico (FREITAS, L., 2003). 

Entretanto, faz-se necessário destacar que o controle de informações da Ditadura não se 

restringia ao aspecto político. Na verdade, conforme Garcia (2009, p. 4), essa era uma tênue 

separação, pois  

[...] a comunidade de informações considerava as transformações de costumes 

parte de um plano de expansão do comunismo que utilizava a degradação dos 

costumes e decadência da sociedade como estratégia política de tomada de poder. 

Nessa fase de indefinições, já não mais existiam diferenças evidentes entre 

decadência moral e transgressão política, tudo fazia parte de um movimento 

internacional de ruptura política (GARCIA, 2009, p. 4). 

 

Retomando sobre as BUs, no âmbito administrativo elas eram consideradas um dos pré-

requisitos para abertura de cursos de terceiro nível e, com a reforma universitária, tiveram de se 

adequar às propostas de modelo de biblioteca central (BC) com vista à racionalização estrutural e 

funcional dos custos com sua manutenção. Para além, os esforços governamentais durante a década 

de 70, na figura de planos e metas, direcionavam o desenvolvimento de serviços de informação às 

demandas técnico-científicas, levando à diferenciação entre os recursos dos serviços de informação 

das áreas vinculadas a essas temáticas e as demais, especialmente as culturais e humanistas. Por 

esta percepção, aliada ao escopo das obras censuradas (“político” e/ou “moral”), foi escolhido 
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como campo empírico da pesquisa bibliotecas que atendem cursos das áreas de Ciências Humanas 

e Sociais. 

No tocante ao acervo, infere-se a proscrição de títulos como empecilho ao desenvolvimento 

de coleções e, por conseguinte, ao exercício da consciência crítica e criativa dos usuários, dado 

que, conforme destacado por Spiller (1975), tarefa importante do ensino universitário é promover 

a autonomia de pesquisa dos alunos e, consequentemente, o pensamento por si próprio. 

A partir dos apontamentos retratados, foram levantadas as seguintes questões: no âmbito 

das BUs de Ciências Humanas e Sociais6, qual tipo de literatura censurada sofreu maior ataque – 

“moral” ou “política”7? Estes livros foram adquiridos durante a Ditadura pelas bibliotecas? A partir 

de qual modalidade de aquisição? 

Para tanto, a investigação tem os seguintes pressupostos: a censura governamental coibiu a 

aquisição, via compra, de livros que expunham temáticas sensíveis ao discurso dominante e de 

obras originárias do leste europeu por parte das BUs, fazendo com que os livros censurados fossem 

adquiridos majoritariamente após a redemocratização mediante doações. Essas inferências foram 

feitas a partir dos resultados apresentados em uma série histórica de pesquisas (ARAÚJO, L., 1999; 

AZEVEDO, 2003; BASTOS, 2008; CHAFFE, 2009; FREITAS, B., 2016; IGREJA, 2019; LIMA, 

2016; RODRIGUES, C., 2016; RODRIGUES, M., 2013; SILVA, M., 2014) que procuram 

entender os movimentos e resistências dos bibliotecários frente às restrições impostas pela Ditadura 

Civil-Militar, notadamente a censura. 

Ademais, como a censura governamental não era justificada apenas pelo conteúdo político, 

tendo em vista o caráter do movimento social que apoiou o Golpe civil-militar de 1964, cujas 

palavras de ordem tinham forte apelo aos costumes e à moral conservadora, e o desenvolvimento 

do acervo das bibliotecas universitárias foi condicionado ao caráter de recurso curricular, parte-se 

também do pressuposto de que o motivo de censura das obras mais ausentes dessas unidades de 

informação é o caráter moral. 

A partir das perguntas anteriormente mencionadas procura-se investigar a prática do 

profissional bibliotecário à luz dos pressupostos de pesquisa, assim como averiguar a presença e/ou 

ausências dessas obras nas coleções, formas de aquisição e tipo de conteúdo arrolado, ampliando 

 
6 Nesta pesquisa, diferentemente do disposto na tabela de Áreas do Conhecimento da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior, considera-se Linguística, Letras e Artes no escopo das Ciências Humanas e Sociais. 
7 Para fins de análise, propomos a divisão artificial entre as censuras ditas política e moral. 
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o trabalho de Carolina Rodrigues (2016) acerca da Biblioteca Marina São Paulo de Vasconcellos 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que atende ao Instituto de Filosofia e Ciências 

Sociais (IFCS) e ao Instituto de História (IH) da referida instituição de ensino 

Deste modo, o objetivo geral da dissertação é identificar implicações das ações censórias 

da Ditadura Civil-Militar no fazer bibliotecário no tocante aos acervos das bibliotecas 

universitárias, com ênfase naquelas responsáveis pelo atendimento às áreas de Ciências Humanas 

e Sociais. Para subsidia-lo, foram executadas as seguintes atividades: a) Investigar a organização 

da instituição “biblioteca universitária” no período de recorte da pesquisa (1964-1985) e sua 

relação com a história da universidade no Brasil; b) Verificar se a reforma universitária de 1968 e 

seu projeto político-pedagógico influenciou o fazer dos bibliotecários, o desenvolvimento das 

coleções e a inserção das BUs no cenário educacional; c) Averiguar a natureza e a extensão das 

intervenções censórias realizadas pelo Estado; d) Atualizar e ampliar o cotejo entre os livros 

censurados e as coleções de três bibliotecas universitárias que atendem cursos das áreas de Ciências 

Humanas e Sociais, vinculadas a instituições públicas situadas no atual estado do Rio de Janeiro8, 

distinguindo, quando possível, a data e modalidade de aquisição das obras; e e) Identificar o grau 

de presença e ausência dos livros censurados nos acervos das bibliotecas estudadas, suas 

respectivas áreas e tipos de abordagens (conteúdo considerado político ou moral). 

Em termos de abordagem, a presente pesquisa caracteriza-se como qualitativa do tipo 

exploratória pautada em revisão de literatura e estudo de caso. De acordo com Braga (2007), esse 

tipo de abordagem envolve duas etapas: a primeira, exploratória, tem como objetivo reunir 

informações e documentos sobre o objeto estudado de modo a averiguar as questões que envolvem 

o problema anunciado. Já a segunda direciona-se especificamente à análise dos casos eleitos. 

A etapa exploratória foi pautada em revisão de literatura acerca da história da universidade 

no Brasil e da construção de identidade das bibliotecas universitárias resultantes desse projeto 

educacional, relacionando o perfil destas com a constituição de suas coleções no contexto de 

censura instituída no âmbito governamental durante a Ditadura Civil-Militar brasileira (1964-

1985). Relativo aos objetos empíricos, foram levantadas fontes sobre o surgimento das 

 
8 Doravante Rio de Janeiro, devido a fusão entre esse estado e o da Guanabara em 1975 (EVANGELISTA, 1998, p. 

9). 
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universidades à qual estão subordinadas, visto a dificuldade em recuperar especificamente a 

história das unidades informacionais. 

Para a revisão de literatura, foram realizados levantamentos bibliográficos sobre os temas 

com foco em livros e artigos científicos publicados em periódicos especializados; em monografias, 

dissertações e teses defendidas nos programas de pós-graduação relacionados especialmente à 

Biblioteconomia e Ciência da Informação, tendo sido também localizados trabalhos referentes à 

Comunicação e à História; e nos Anais de eventos das áreas supracitadas, como o Seminário 

Nacional de Bibliotecas Universitárias (SNBU). 

Destacam-se as buscas realizadas em meio virtual na Base de dados referencial de artigos 

de periódicos em Ciência da Informação (Brapci9), no Repositório “Questões em Rede” 

(Benancib10), na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD11). Devido aos diferentes 

recursos de pesquisa oferecidos, a estratégia de busca consistiu no uso dos termos “censura”, 

“biblioteca universitária”, “Ditadura Militar” e “Ditadura Civil-Militar” nos campos de palavras-

chave e/ou assunto, quando aplicável, sendo os textos escolhidos após a leitura do resumo. 

Além destas, evidenciamos as pesquisas no catálogo online Pergamum – Universidade 

Federal Fluminense (UFF)12, fazendo uso das expressões “biblioteca universitária” e 

“desenvolvimento de coleção” no campo assunto. Já a legislação brasileira sobre o ensino de nível 

superior foi consultada no sítio da Câmara dos Deputados13, com base nos dispositivos legais 

citados nos textos lidos ao longo da pesquisa.  

Os casos analisados concentram-se nas coleções de três bibliotecas, a saber: Biblioteca 

Central do Gragoatá (BCG), da UFF14; Biblioteca A do Centro de Ciências Sociais (CCS/A) e 

Biblioteca B do Centro de Educação e Humanidades (CEH/B) da Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro (UERJ). Para conhecer o acervo das unidades de informação em relação às obras 

censuradas, tomamos como corpus de análise o catálogo online dessas bibliotecas e a lista de livros 

censurados (APÊNDICE A), elaborada a partir de análise comparativa entre o Levantamento da 

 
9 Disponível em: http://www.brapci.inf.br/. 
10 Disponível em: http://repositorios.questoesemrede.uff.br. 
11 Disponível em: http://bdtd.ibict.br. 
12 Disponível em: https://app.uff.br/pergamum/catalogo/biblioteca/index.php. 
13 Disponível em: https://www.camara.leg.br/. 
14 Observamos que a BCG foi fundada em abril de 1994 a partir da fusão de bibliotecas pré-existentes na UFF, histórico 

a ser tratado na subseção 3.1. 
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Biblioteca da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (ECO/UFRJ) 

(ANEXO A), da Listagem da Seção: Censura Prévia – Série Publicações (ANEXO B) e da Lista 

de livros proibidos pelo Ministério da Justiça (1964-1979) (ANEXO C), dado que os registros sobre 

tal prática são difusos e divergem de quantitativo15.  

Em termos de organização, a presente dissertação está estruturada em quatro grandes 

seções: na primeira, que corresponde à Introdução, apresentamos o objeto de estudo e as questões-

problema que nortearam a investigação; na segunda, dividida em seis subseções para atender os 

objetivos específicos a, b e c, trataremos do processo constitutivo da universidade brasileira, da 

consolidação das bibliotecas universitárias e, consequentemente, da formação do profissional 

bibliotecário, bem como versaremos sobre a intervenção censória a livros no período da Ditadura, 

concatenando relatos sobre a prática em bibliotecas universitárias com apontamentos teóricos sobre 

o desenvolvimento de coleções, pela perspectiva das etapas de seleção e desbastamento; na terceira, 

detalharemos a metodologia da pesquisa de campo e apresentaremos os dados levantados, a fim de 

satisfazer os objetivos específicos d e e, e a análise dos mesmos; na quarta, apresentaremos as 

considerações finais da pesquisa. 

 
15 Abordaremos o histórico desses documentos na seção 3, destinada ao estudo de caso. 
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2 ASPECTOS TÉORICO-HISTÓRICOS 

 

A base teórica da pesquisa passa pela discussão sobre os principais modelos de ensino 

superior ocidentais, que permitirá entender as influências resultantes no projeto de universidade 

brasileira com fundamentação nos estudos empreendidos por Marilena Chauí (2000; 2001), Luiz 

Antônio Cunha (2000; 2007), Leonardo Prota (1987) e Anísio Teixeira (1989). Para discutir as 

nuances da relação biblioteca universitária e universidade brasileira, buscou-se apoio nas análises 

de Maria Carmen de Carvalho (1981), Murilo Cunha e Fabiene Diógenes (2016), Lusimar Ferreira 

(1980) e de Marivaldina Santos (2012), bem como nas apresentações do Seminário para Estudo 

dos Problemas de Administração e Funcionamento de Bibliotecas Universitárias e do SNBU. Tais 

discussões abarcam os objetivos específicos a e b dessa pesquisa. 

Atendendo ao terceiro objetivo específico da dissertação, os apontamentos sobre censura a 

livros e, em especial, sobre o aparato censório estatal brasileiro foram realizados com base em 

Miliandre Garcia (2009), Laurence Hallewell (2012), Bárbara Leitão (2011), Douglas Marcelino 

(2006), Maria Mercedes Otero (2003) e Waldomiro Vergueiro (1987); aqueles referentes ao 

desenvolvimento de coleções tiveram suporte nos escritos de Waldomiro Vergueiro (2010) e 

Simone Weitzel (2013), tendo sido os conceitos de seleção e desbastamento relacionados às ações 

ocorridas durante a Ditadura. 

O marco teórico, acima exposto, ampara as discussões levantadas nessa investigação, a qual 

envolve conceitos como os de biblioteca universitária, desenvolvimento de coleções, censura e 

seleção. A seguir, a partir dos estudos dos teóricos fundamentais à pesquisa, faremos interlocuções 

que embasarão possíveis respostas para as questões norteadoras deste estudo, que consistem em 

entender a aquisição de livros censurados pelas bibliotecas universitárias de cursos de Ciências 

Humanas e Sociais vinculados a instituições públicas do Rio de Janeiro, especialmente durante o 

período 1964-1985.  
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2.1 ENSINO SUPERIOR E UNIVERSIDADE NO BRASIL 

 

A universidade, na qualidade de instituição, foi concebida no continente europeu, entre os 

séculos XI e XII, com o “[...] reconhecimento de uma nova profissão, a do scholar, devotado à arte 

de ensinar” (TEIXEIRA, 1989, não paginado), tendo o dever formativo precípuo a todas suas 

tarefas (GOERGEN, 2002, p. 10). Uma vez que era resultado da consolidação da cultura medieval, 

a partir da junção entre as culturas antiga e católica vigente (TEIXEIRA, 1989), a universidade 

medieval tinha caráter escolástico, isto é, o pensamento filosófico e científico estava atrelado à fé 

cristã, devido à sua origem nos colégios episcopais, nos quais os jovens estudantes aprendiam o 

domínio das sete artes liberais. No entanto, só começaram a destacar-se como um sistema de 

educação mais complexo por volta do século XIII e alcançaram seu auge nos séculos XV e XVI. 

Com a ascensão das ideias iluministas, esse modelo de universidade entrou em crise, 

ressurgindo no rastro das grandes revoluções europeias dos séculos XVIII e XIX “[...] 

contemporânea dos processos de secularização da cultura e de construção dos Estados nacionais 

[...]” (YAZBECK, 1999, p. 172), em busca de atender as novas demandas da ciência, da pesquisa 

e da sociedade, dado a perda de espaço da religiosidade na prática social. 

Teixeira (1989) apresenta a categorização de três grandes modelos de universidade: a 

universidade escolástica, conforme a criação original; a clássica, encontrada no ensino inglês; e a 

moderna, desenvolvida pelos alemães. 

À universidade escolástica, seguindo a cronologia proposta por Teixeira (1989), seguiu-se 

a de modelo clássico “[...] com os estudos das literaturas greco-latinas, de matemática e filosofia 

(compreendendo ciência) e da história [...]” (TEIXEIRA, 1989, não paginado), do qual os maiores 

expoentes são instituições inglesas, a saber, Oxford e Cambridge. Nestas, o objetivo era a formação 

de cultura geral e humanística voltada às elites (PROTA, 1987). 

Ao tempo da universidade clássica inglesa, na França a predominância no ensino superior 

era das “Grandes Escolas”, que não concediam graus universitários, configurando uma primazia 

de faculdades profissionais em relação às instituições universitárias. Destaca-se, do modelo 

francês, a característica do concurso público como procedimento seletivo para o ingresso dos 

candidatos às universidades.  
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Em meio à constituição dos Estados nacionais, no século XIX, foi implementado o modelo 

de universidade categorizado como moderno, na Alemanha, cujo exemplo preponderante era a 

Universidade de Berlim, tendo na figura do filósofo Wilhelm von Humboldt seu principal teórico. 

Esta, para além da manutenção e aperfeiçoamento da cultura existente, tinha o propósito de criar 

conhecimentos a partir da pesquisa em ciência pura, isto é, desinteressada nas aplicações práticas 

e consistia no principal contraponto ao modelo francês. Goergen (2002) assinala nestas 

circunstâncias o surgimento da extensão universitária, visando a reaproximação da instituição dos 

interesses da sociedade, além da tarefa de unir ensino e pesquisa. 

Marilena Chauí (2001), por sua vez, ressalta a universidade moderna como instituição 

social, não em âmbito diverso, mas sim consistindo em uma manifestação daquela coletividade na 

qual teve origem. Para a autora, esta instituição social foi fundada no reconhecimento público de 

sua legitimidade e de suas atribuições, num princípio de diferenciação que lhe confere autonomia 

perante outras instituições sociais, sendo estruturada por regras e normas próprias, cujo princípio 

legitimador é a autonomia do saber diante de instituições como a igreja e o Estado. Em contraponto 

a essa concepção, Chauí (2001) faz crítica à universidade funcional, modelo consagrado pela 

reforma universitária brasileira de 1968, cuja visão organizacional e mercadológica se sobrepõe à 

institucional, sendo as preocupações com a formação humana e com a pesquisa cientifica 

ressignificadas a partir de discurso pela profissionalização e aplicabilidade técnica da ciência16. 

Em crítica à visão reducionista do modelo organizacional, a autora corrobora com os 

escritos de Prota (1987), ao nos lembrar que a universidade moderna foi parte do processo de 

construção da nação alemã, pois “[...] o Estado-nação precisou contar com uma elite cultural que 

lhe fornecesse não só a unidade lingüística, mas lhe desse os elementos para afirmar que o 

desenvolvimento da nação era o ponto final de um processo de evolução [...]” (CHAUÍ, 2000, p. 

18). 

 
16 Segundo Chauí (2001), a transformação da universidade brasileira ocorreu em três fases, as quais são tipificadas 

pela autora como funcional, de resultados e operacional.  Na primeira fase, a “universidade clássica”, inspirada nos 

ideais da formação científica e humanista, tal como preconizava Anísio Teixeira, torna-se “universidade funcional”, 

de modo a atender as metas do “milagre econômico” dos anos de 1970, sendo suas atividades voltadas à formação 

de mão de obra; na década de 1980 surge a “universidade de resultados”, cujos esforços voltam-se para a 

empregabilidade e à utilidade de suas pesquisas; nos anos 1990, com a ascensão da ideologia neoliberal, surge a 

“universidade operacional”, centrada na busca da eficácia organizacional, parametrizada por índices e indicadores 

de produtividade. Na seção 2.1.1 essa discussão será retomada.  
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Conforme relata Teixeira (1989), esta nova concepção de universidade tinha como 

propósito 

[...] reformular o conhecimento humano em todos os campos do saber e, além 

disto, criar a consciência das culturas nacionais, em face do ressurgimento das 

línguas vernáculas na cultura e do surgimento das nações para seu apogeu 

presente. Saíamos da cultura greco-latina para a cultura vernácula, primeiro; 

depois para a cultura nacional, e por fim, para a cultura científica [...] (TEIXEIRA, 

1989, não paginado). 

 

Tendo em vista tais apontamentos, diferentes autores (PROTA, 1987; TEIXEIRA, 1989) 

reiteram que a universidade moderna alemã se tornou fonte de inspiração para o ensino superior de 

outros países, tanto na Europa, quanto nas Américas, especialmente para os Estados Unidos no 

aspecto da pesquisa. 

Nos Estados Unidos, o modelo de ensino superior que se consolida é do centro de formação 

liberal, visando à difusão de cultura em larga escala, em instituições de estrutura considerada 

eficiente. Por isso, há três grandes tipos de formações superiores neste país: o preparo, de terceiro 

nível, para a massa trabalhadora; o ensino profissional de nível intermediário; e a formação 

científica e humanística. Seu modelo de pesquisa é inspirado na experiência dos próprios estudantes 

dos Estados Unidos nas instituições alemãs, pois estes se graduavam na terra natal e obtinham 

titulação posterior no intercâmbio (PROTA, 1987). 

 Essa realidade de ensino superior, concernente à Europa e aos Estados Unidos, chegou 

tardiamente e de forma difusa no Brasil, colonizada no viés exploratório por Portugal17: 

Diferentemente da Espanha, que instalou universidades em suas colônias 

americanas já no século XVI, Portugal não só desincentivou como também 

proibiu que tais instituições fossem criadas no Brasil. No seu lugar, a metrópole 

concedia bolsas para que um certo número de filhos de colonos fossem estudar 

em Coimbra, assim como permitia que estabelecimentos escolares jesuítas 

oferecessem cursos superiores de Filosofia e Teologia (CUNHA, L., 2000, p. 

152). 

 

Conforme Luiz Antônio Cunha (2000), Portugal pretendia, com a proibição da criação de 

universidades na colônia, impedir que os estudos universitários influenciassem os movimentos 

independentistas que surgiam, especialmente a partir do século XVIII, quando a força do ideário 

 
17 A colônia de exploração “[...] ‘tem uma economia voltada para o mercado externo metropolitano e a produção se 

organiza na grande propriedade escravista’ [...] [isto é] está ajustada às exigências econômicas do sistema” (CHAUÍ, 

2000, p. 34). 
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revolucionário iluminista fez-se sentir em vários pontos das Américas, portuguesa e hispânica. 

Somente ao fim do período colonial, o ensino superior ressurge no Brasil, nesse momento sobre 

novas bases, em função da chegada da família real. 

A transferência da sede do poder metropolitano para o Brasil, em 1808, correlata ao 

surgimento do Estado nacional, gerou a necessidade de se refundar todo um grau de ensino 

completamente distinto do anterior. No entanto, o Príncipe Regente, refugiado no Brasil, não criou 

universidades aos moldes das que existiam na metrópole: “Em vez de universidades criou cátedras 

isoladas de ensino superior para a formação de profissionais [...] de Medicina, na Bahia e no Rio 

de Janeiro, em 1808; e de Engenharia, embutidas na Academia Militar, no Rio de Janeiro, dois 

anos depois” (CUNHA, L., 2000, p. 153). Posteriormente, 

Em 1827, cinco anos depois da independência, o imperador Pedro I acrescentou 

ao quadro existente os Cursos Jurídicos em Olinda e em São Paulo, com o que se 

completava a tríade dos cursos profissionais superiores que por tanto tempo 

dominaram o panorama do ensino superior no país: Medicina, Engenharia e 

Direito (CUNHA, L., 2000, p. 154). 

 

Essas faculdades isoladas, em maioria, limitavam-se à construção de cultura geral18, o que 

para Teixeira (1989) desvirtuava o projeto das mesmas, por contarem com formação utilitária em 

vista de preparo profissional, reiterando o perfil de uma sociedade considerada apenas de 

trabalho19. Com aulas de tempo parcial, os cursos ministrados no âmbito dessas escolas eram de 

caráter introdutório, destinando a obtenção do preparo profissional apenas para a prática 

(TEIXEIRA, 1989), similares ao modelo das “Grandes Escolas” francesas (PROTA, 1987). Para 

mais, “[...] o ensino superior tornou-se todo estatal até a proclamação da República, em 1889” 

(CUNHA, L., 2000, p. 156). 

Assim, a ausência de universidades dificultava o desenvolvimento das pesquisas, sendo 

restritos os espaços para a formação dos intelectuais, inclusive dos docentes atuantes nas 

 
18 “As escolas superiores isoladas perderam seu caráter estritamente profissional e tenderam a se fazer escolas gerais 

de cultura jurídica e social (as de Direito), de cultura biológica e médica geral (as de Medicina), de cultura 

matemática, física e de engenharia politécnica (as de Engenharia)” (TEIXEIRA, 1989, não paginado), devido à 

ausência de instituições com ensino de caráter aprofundado (em outras palavras, as universidades). 
19 Segundo Luiz Antônio Cunha (2000), todo o processo de ampliação e diferenciação das burocracias públicas e 

privadas, iniciado com a chegada da corte portuguesa ao Brasil determinou o aumento da procura de educação 

secundária e superior. As classes sociais buscavam a formação profissional necessária ao desempenho das funções 

que lhe eram próprias: os latifundiários queriam filhos bacharéis ou “doutores” com vista a ocupar os espaços 

políticos e aumentar o prestígio familiar; os trabalhadores urbanos, por sua vez, viam na escolarização dos filhos as 

chances para melhorar suas condições de vida. 
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instituições já criadas, o que os forçava a buscar instrução no exterior – fosse pessoalmente, fosse 

a partir das bibliografias estrangeiras (TEIXEIRA, 1989).  

As críticas à fragmentação do ensino superior brasileiro, segundo Luiz Antônio Cunha 

(2007), aconteciam desde o período imperial. De mesma forma, Prota (1987) e Teixeira (1989) 

apontam como a busca do ensino de caráter universitário em terras brasileiras prolongou-se do 

Império à Primeira República: durante o período monárquico foram rejeitadas quarenta e duas 

propostas de universidade, sendo o posicionamento justificado pela obsolescência do projeto 

escolástico, ainda que outras visões de ensino superior, conforme definições apresentadas 

anteriormente, estivessem em desenvolvimento na Europa. 

Para Teixeira (1989), a missão da universidade não se restringe a preparar para o exercício 

da profissão: implica na formação de intelectuais, com vista ao desenvolvimento de uma cultura 

nacional, de um projeto de nação. Nesse sentido, 

Sem a universidade como centro de descoberta e de reformulação do 

conhecimento e como órgão nacional elaborador de cada cultura nacional, não 

seria possível a difusão pelas escolas comuns (primárias e secundárias) da cultura 

necessária ao desenvolvimento da nação, nem também a formação acadêmica do 

novo intelectual, do novo homem "culto" nacional (TEIXEIRA, 1989, não 

paginado). 

 

A cultura acadêmica, porém, não era vista do mesmo modo pela classe governante que, ao 

buscar uma sociedade voltada ao trabalho, limitava o interesse social pela educação superior e à 

cultura utilitária, afastando-se do projeto de uma “universidade moderna”, conforme a concepção 

humboldtiana, idealizado por Anísio Teixeira, com o objetivo de mostrar a importância desta 

instituição na “coordenação intelectual do país, transformando-se num dos seus grandes centros de 

irradiação científica, literária e filosófica” (MENDONÇA, A., 2003, p. 155). Observamos que, no 

Brasil, a formulação de um Estado-nação, pautado no princípio da universalidade dos direitos, é 

um debate ainda não consolidado, devido à forte presença do patrimonialismo em nossa cultura.  

Diferente do que ocorreu na Alemanha e em outras nações, o Brasil não teve “[...] uma elite 

cultural que lhe fornecesse não só a unidade lingüística, mas lhe desse os elementos para afirmar 

que o desenvolvimento da nação era o ponto final de um processo de evolução, que começava na 

família e terminava no Estado” (CHAUÍ, 2000, p. 18). O que tivemos no Brasil, conforme nos 

relata Luiz Antônio Cunha (2000), foi a preocupação de alinhar o ensino superior aos interesses 

das elites econômicas, alinhadas aos governantes, sendo para isso elaborada, desde o final do século 
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XIX, uma farta legislação sobre o tema, em que o projeto de universidade aos poucos se punha em 

cena.  

No início da Primeira República, em 3 de dezembro de 1892, foi instituído o Código das 

Instituições de Ensino Superior dependentes do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, no qual 

não há referência às universidades. Quase duas décadas depois, a Lei Rivadávia Corrêa, de 5 de 

abril de 1911, retira das instituições de ensino federais quaisquer privilégios até então existentes. 

A Lei Carlos Maximiliano, de 18 de março de 1915, cancela as alterações prévias e reorganiza o 

ensino secundário e superior (PROTA, 1987; TEIXEIRA, 1989). Dentre suas disposições, “[...] 

faculta-se ao governo, ‘quando julgasse oportuno’, reunir a Escola Politécnica e a de Medicina do 

Rio de Janeiro em universidade, incorporando uma das Faculdades Livres (privadas) de Direito da 

então capital” (TEIXEIRA, 1989, não paginado). 

Destarte, apesar da constituição da Universidade de Manaus (1909), da Universidade de 

São Paulo (1911) e da Universidade do Paraná (1912), a Universidade do Rio de Janeiro é tida 

como marco inicial, pois não cessou suas atividades desde 1920, ano de sua criação a partir do 

agrupamento das escolas profissionais superiores preexistentes na cidade do Rio de Janeiro sob o 

regime de universidade, conforme a lei de 1915 supracitada (Reforma Carlos Maximiliano). 

Como reafirmação do movimento intelectual que ocorria no país, em fevereiro de 1922 

aconteceu em São Paulo a Semana de Arte Moderna, externando as possibilidades culturais aqui 

presentes20. Em 1924, foi fundada a Associação Brasileira de Educação (ABE), instituição que 

passou a organizar conferências e pesquisas entre líderes educacionais, formalizando as demandas 

reformistas do ensino de nível superior (PROTA, 1987; TEIXEIRA, 1989). 

A criação das primeiras universidades brasileiras conserva o caráter de confederação de 

escolas profissionais, o que ratificava as discussões sobre o desenvolvimento científico nacional e 

a consequente reforma do ensino superior. Nessa direção, em 1931, já no governo Vargas, foi 

promulgado o Estatuto da universidade brasileira (Lei n° 19.851, de 11 de abril de 1931) que 

possibilitou a inauguração de universidades com uma Escola de Letras, Ciência e Educação ao lado 

das três tradicionais (Medicina, Engenharia e Direito) (TEIXEIRA, 1989). 

 
20 Para Teixeira (1989), a repercussão econômica após a Primeira Guerra foi um fator contribuinte para o 

desenvolvimento científico brasileiro, na figura das universidades. 
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Após a publicação do Estatuto e do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (de março 

de 1932), duas universidades de projeto moderno foram instituídas: a nova Universidade de São 

Paulo (USP), em 1934, de nível estadual; e a Universidade do Distrito Federal (UDF) em 1935, de 

nível federal, idealizada pelo próprio Anísio Teixeira. Esta foi logo fechada, em 1939, sendo 

incorporada à Universidade do Rio de Janeiro, que reestruturada no estilo da instituição paulista, 

foi renomeada como Universidade do Brasil, a fim de se tornar protótipo de padronização do ensino 

superior. 

A USP, instituída pelo Decreto n° 6.283, de 25 de janeiro de 1934, incorporava as Escolas 

tradicionais à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL) e ao Instituto de Educação, ambos 

inaugurados junto à universidade. Destaca-se a função central da FFCL/USP que era a 

responsabilidade de ministrar “[...] os cursos básicos propedêuticos aos cursos das escolas 

propriamente profissionais de medicina, direito e engenharia e, depois, à especialização literária, 

científica e filosófica” (TEIXEIRA, 1989, não paginado). 

A UDF, por sua vez, foi constituída com as Escolas de Economia e Direito, de Ciências, de 

Letras, de Educação e o Instituto de Artes. Com o educador Anísio Teixeira envolvido em sua 

criação, tinha o intuito de ser uma instituição integrada, também com o propósito dos ensinos 

introdutórios, nesse caso a cargo da Escola de Ciências21. 

Teixeira (1989) considera que o ideal das Escolas de Letras, Ciência, Filosofia e Educação 

não foi atendido, pois não se configuraram como centro da universidade e, ao se voltarem 

predominantemente à formação dos professores de nível secundário (função profissionalizante), 

ficaram isoladas das demais. Para Prota (1987), os movimentos dos próprios acadêmicos, lutando 

por mais espaço para suas cadeiras, e o autoritarismo do Estado Novo contribuíram em partes para 

a descaracterização das Escolas/Faculdades. 

Portanto, devido à inexistência de tradição universitária brasileira, a implementação desse 

modelo para o ensino superior tornou-se dificultoso, voltando o Estado a utilizar as IESs já 

 
21 A UDF caracterizou-se por sua proposta inovadora e pelo fato de ter uma Faculdade de Educação, que pela primeira 

vez dotou o magistério de formação específica de nível superior. Entretanto, essa proposta universitária colidiu 

com os desígnios do governo. Como citado, em 1939 a UDF foi fechada e seu espólio incorporado à Universidade 

do Brasil. Sobre o assunto ver: VINCENZ, Lectícia Josephina Braga de. A fundação da Universidade do Distrito 

Federal e seu significado para a educação no Brasil. Fórum Educacional, Rio de Janeiro, v. 10, n. 3, p. 16-60, 

jul./set. 1986. 
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existentes, sem inaugurar um novo modelo de universidade no Brasil (PROTA, 1987; TEIXEIRA, 

1989).  

Contudo, apesar da dificuldade supracitada, esse nível de ensino passou por forte expansão 

a partir da década de 1940, conforme dados elencados por Teixeira (1989): 

De 1930 a 1945 foram criados 95 novos estabelecimentos, mais do que nos 30 

anos anteriores passando o total a 181. Entre 1945 e 1960 foram criados 223 

estabelecimentos, passando o total a 404. Também nessa época multiplicam-se as 

universidades. Entre 1960 e 1968 surgem 375 novas escolas, ficando o total em 

779, com cerca de 280 mil estudantes. Entre 1930 e 1968 o número de escolas 

cresce nove vezes, e o da matrícula mais de 14 vezes. 

Este crescimento, por certo espantoso, fez-se pela multiplicação dos 

estabelecimentos existentes, pela criação de estabelecimentos novos até então 

inexistentes e sua imediata multiplicação, e pela diversificação de cursos nos 

estabelecimentos com currículos diferenciados, como a faculdade de engenharia, 

a de filosofia, a de economia e a de artes (TEIXEIRA, 1989, não paginado). 

 

Com o crescimento sem respaldo em planejamentos ou atos legais, “[...] persistiu a tradição 

da escola superior independente e auto-suficiente e da universidade do tipo confederação de escolas 

profissionais” (TEIXEIRA, 1989, não paginado). Assim, continuou-se “[...] a criar escolas com o 

propósito dominante de se credenciarem os educados, melhor diria, os diplomados, para os postos 

e posições que se reputavam privilegiados para a constituição da elite do país” (TEIXEIRA, 1989, 

não paginado). 

Deste modo, a institucionalização das universidades não arrefeceu as discussões sobre a 

reforma do ensino superior vigente no Brasil, visto que o ensino profissional-utilitário não atendia 

às demandas da ciência pura. Mesmo aquelas concebidas como universidades modernas (USP e 

UDF) encontraram dificuldades para seguirem os ideais propostos. 

As discussões inicialmente acerca da qualidade da instrução oferecida agravaram-se com a 

expansão ocorrida a partir dos anos 1940, pois, como o aumento de profissionais diplomados não 

era proporcional ao desenvolvimento do mercado de trabalho, a desvalorização da graduação 

culminou em subempregos e desemprego. Com esse panorama, foi mobilizado um movimento 

estudantil em vista da adequação do ensino, amplificando as vozes reformistas dos educadores 

(CUNHA, L., 2007). Assim, as propostas de reestruturação são gestadas no âmbito das próprias 
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instituições de ensino pelos docentes e discentes, estes últimos com forte apoio da União Nacional 

dos Estudantes (UNE)22. 

Para superar o arquétipo utilitarista, em conformidade à análise de Ana Waleska Mendonça 

(2003) com base nos textos do educador Anísio Teixeira, reclamava-se uma instituição 

universitária que 

[...] deveria ser simultaneamente uma universidade humanista, oferecendo, 

portanto, uma formação básica geral (de um tipo de humanismo adequado à 

sociedade contemporânea); uma universidade moderna, voltada para a pesquisa e 

a produção do conhecimento; uma universidade de serviço, devotada aos 

problemas práticos da sociedade e à educação; e, até, uma multiversidade, ligada 

à indústria e ao desenvolvimento nacional (MENDONÇA, A., 2003, p. 158, grifo 

do autor). 

 

É perceptível nessa definição a influência do modelo de ensino superior da Alemanha e dos 

Estados Unidos. Reiterando a ingerência do modelo estadunidense e do alemão, Teixeira (1989) 

aponta, respectivamente, duas necessidades a serem atendidas pela reforma universitária: 

a. Integração e racionalização das Escolas que compunham a universidade, em vista de 

solucionar as duplicidades de recursos humanos e materiais (caráter administrativo); e 

b. Geração de cultura e conhecimento científico, em busca da instituição como “[...] centro 

de estudos para o professor, tanto, se não mais, do que para os alunos, e não apenas 

simples escolas de ensino para a transmissão do saber existente” (TEIXEIRA, 1989, 

não paginado), o que refletiria no desenvolvimento de toda a sociedade a partir de 

mudanças de conteúdo e nos métodos de ensino. 

Como resultado dessas discussões educacionais referentes ao ensino de nível superior com 

ideal emancipatório, na década de 1960 retoma-se a ideia de universidade moderna na figura da 

Universidade de Brasília (UnB), instituição da qual Anísio Teixeira foi autor do projeto 

 
22 Para Luiz Antônio Cunha (2000), as críticas estudantis acerca do ensino superior eram mais incisivas comparadas 

às docentes. Durante o 2° Congresso Nacional de Estudantes, em 1938, foi criada a UNE, reivindicando, dentre 

outros, “[...] a universidade aberta a todos; a diminuição das ‘elevadíssimas e proibitivas’ taxas de exame e de 

matrícula, as quais faziam a seleção pelo nível de renda em vez das ‘capacidades comprovadas cientificamente’; a 

vigência nas universidades do ‘exercício das liberdades de pensamento, de cátedra, de imprensa, de crítica e de 

tribuna’; o rompimento da dependência da universidade diante do Estado, propondo a eleição do reitor e dos 

diretores das faculdades pelos corpos docente e discente, representados no conselho universitário; a livre associação 

dos estudantes dentro da universidade, com participação paritária nos conselhos universitário e técnico-

administrativo; a elaboração dos currículos por comissões de professores especializados e representantes estudantis 

[...]” (CUNHA, L., 2000, p. 169). 
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pedagógico, estabelecida pela Lei n° 3.998, de 15 de dezembro de 1961. A criação dessa 

universidade concretizava a proposta de “[...] uma reforma por dentro da universidade, através da 

institucionalização da pesquisa e da pós-graduação [...]” (MENDONÇA, A., 2003, p. 150, grifo do 

autor). Cabe ressaltar o envolvimento de Teixeira no governo, visto que ocupava cargos diretivos 

em dois órgãos do Ministério da Educação e Cultura (MEC): na então Campanha de 

Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior (Capes) e no Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais (INEP). 

O modelo da UnB, consoante Luiz Antônio Cunha (2007), 

[...] consistia na radical mudança de organização dos recursos materiais e 

humanos da universidade. Em vez de agrupá-los em função dos produtos 

profissionais (isto é, nas faculdades), passavam a ser agregados em função das 

economias de escala no uso dos indutos (implicando a estrutura departamental). 

O conhecimento a ser ensinado se fragmentava em pequenas unidades chamadas 

disciplinas, já descoladas das matérias correspondentes às cátedras. No nível da 

universidade, a agregação das disciplinas dava origem aos departamentos, por 

processos indutivos (ao contrário do processo dedutivo que originava a cátedra); 

no nível do estudante, resultava no currículo a ser composto mediante um sistema 

peculiar de contabilidade – o crédito (CUNHA, L., 2007, p. 20-21, grifo do autor). 

 

Tendo como base os principais modelos de ensino superior, percebe-se na concepção da 

UnB o compromisso com a educação pública, conforme o modelo francês, a forte aderência às 

questões científicas, cunhada à imagem do modelo alemão, e uma organização administrativa 

pautada nos parâmetros estadunidenses. A partir dos Institutos Centrais, os alunos poderiam obter 

formação introdutória, seguindo ao bacharelado, a formação científica ou a pós-graduação, 

conforme ocorre no ensino superior estadunidense (PROTA, 1987; TEIXEIRA, 1989). A 

concentração das disciplinas básicas em uma Faculdade, demandando integração acadêmica, 

remonta os objetivos das Faculdades de Filosofia e Ciências criadas na década de 1930 (modelo 

UDF). 

Para Teixeira (1989), educador envolvido diretamente com as universidades brasileiras em 

dois momentos esparsos (na primeira metade da década de 1930 e, posteriormente, entre os anos 

de 1950 e 1960), o debate educacional iniciado na década de 1920 consistia também na crítica e 

revisão da legislação vigente. Nessa perspectiva, o autor cita o projeto de Lei de Diretrizes e Bases 

da educação nacional (LDB), elaborado após a promulgação da Constituição de 1946, mas que só 

chega à Câmara Federal em 1961 “[...] sob a forma de um substitutivo em parte discordante do 

modelo inicial” (TEIXEIRA, 1989, não paginado). 
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Posterior à regulamentação da Fundação Universidade de Brasília, a LDB, publicada em 20 

de dezembro de 1961, propiciou continuidade à expansão das universidades, tendo em vista a 

subsequente reorganização das IESs com a criação de novos institutos, cursos e ampliação dos 

quadros docente e discente. Entretanto, 

Com o crescimento da universidade, o aumento da matrícula e a diversificação de 

escolas, de cursos e de institutos, todos existindo, separados e isolados, e no 

imenso conglomerado, pontificando como real força viva apenas a cátedra - pois, 

embora tivesse sido criados departamentos, esses exerciam apenas controle 

externo e dominantemente formal quanto ao ensino—a universidade passou a 

funcionar com um grau tal de ausência de unidade e organicidade, que se agravou 

sobremodo a crise de coordenação e integração entre os meios e os fins e 

propósitos. 

Fez-se geral o sentimento de que as cautelosas permissões da Lei de Diretrizes e 

Bases não chegaram a produzir a esperada transformação da universidade no 

conjunto orgânico de atividades integradas e cooperativas, necessário à economia 

e eficiência da instituição (TEIXEIRA, 1989, não paginado). 

 

Devido à instauração do governo Militar em 1964 e a pressões internas, a UnB não pôde 

ser implementada conforme fora projetada. Entretanto, do ponto de vista organizacional, foi uma 

experiência exitosa, visto a expedição de dois Decretos-leis estendendo o arranjo desta às demais 

universidades federais (Decreto-lei n° 53, de 18 de novembro de 1966, e o Decreto-lei n° 252, de 

28 de fevereiro de 1967) (TEIXEIRA, 1989). Tais decretos tratavam de assuntos como a 

racionalização estrutural e funcional da universidade, a instituição do sistema departamental e das 

atividades interdisciplinares, considerando as disfunções causadas com a expansão e a criação dos 

departamentos que, mesmo sem força política, são posteriormente integrados à reforma 

universitária de 1968 (Lei n° 5.540/68) (PROTA, 1987; TEIXEIRA, 1989). 

Todavia, antes da legislação afetar o ensino de nível superior brasileiro, a repressão da 

Ditadura Civil-Militar se fez presente. Germano (1994, p. 106, p. 113-114) relata a deterioração 

imposta aos movimentos de educação e cultura popular, as invasões físicas às universidades, e 

como o movimento estudantil foi visado desde o primeiro dia, tal qual Luiz Antônio Cunha (2007): 

Em Minas Gerais, dirigentes sindicais e estudantis foram presos já no dia 31 de 

março de 1964. A sede da UNE no Rio de Janeiro foi incendiada no dia seguinte 

e, em São Paulo, os estudantes da Universidade Mackenzie, com armas de fogo, 

caçavam os “comunistas” nas faculdades vizinhas (CUNHA, L., 2007, p. 25). 

 

Referente a incursões policiais no espaço universitário, fazemos menção às invasões a USP 

e UnB, isto é, as duas universidades de viés inovador que permaneceram ao longo do tempo. Na 



35 

 

instituição de Brasília, há relatos de intervenção em 1964, quando o reitor Anísio Teixeira foi 

destituído, em 1965, por solicitação do então reitor Laerte de Carvalho, e em 1968; na paulista23, 

em 1964 e 1968 (GERMANO, 1994, p. 107-109). 

Mesmo após as primeiras medidas coercitivas, a UNE reconstituiu suas atividades e, em 

junho de 1964, foi “[...] eleita uma Junta Governativa formada de presidentes de entidades que, por 

serem considerados ‘reacionários’ pela antiga diretoria – esta sim visada pela polícia política –, 

não sofreram o impacto da primeira onda repressiva” (CUNHA, L., 2007, p. 30-31). Essa cautela 

foi repetida com a eleição, no início do ano seguinte, para presidente de Alberto Abissâmara que, 

apesar de apoiado por diferentes correntes, não o era pela “[...] Ação Popular [AP], os mais visados 

pela repressão, por deterem a hegemonia no movimento estudantil e o controle da UNE desde 

1961”24 (CUNHA, L., 2007, p. 31). 

Ainda em 1965, foi realizado o XXVII Congresso Nacional de Estudantes, primeiro durante 

o governo militar e último realizado publicamente – em São Paulo, nas proximidades do “[...] 

principal quartel da Força Pública (Polícia Militar)” (CUNHA, L., 2007, p. 31-32) –, que teve como 

ponto central dos debates a Lei nº 4.464, de 9 de novembro de 1964, a chamada Lei Suplicy, 

nomeada a partir do então ministro da Educação, Flávio Suplicy de Lacerda. Esta, além de tornar 

compulsório o voto para eleição das diretorias, 

[...] restringia as atividades dos diretórios acadêmicos [DAs], obrigando-os a 

mudar seus estatutos. A questão era o que fazer com os diretórios existentes. A 

frente constituída no ano anterior, com a participação do Partido Comunista 

Brasileiro, defendia a tese de que não havia condições políticas para impedir o 

enquadramento dos diretórios. Enquadrados, eles deveriam, no entanto, constituir 

o instrumento de mobilização dos estudantes, apesar das proibições previstas pela 

nova lei. Mas a maioria dos estudantes sob a direção da AP, aliada à Organização 

Revolucionária Marxista-Leninista (Polop) e ao Partido Comunista do Brasil, 

defendia obstinadamente o não enquadramento. Se os diretórios existentes não 

 
23 Germano (1994, p. 109, grifo do autor) elucida que o contexto da USP era, em suas palavras, de “caça às bruxas”, 

devido a nomeação provinda do reitor de “[...] uma comissão especial para investigar as atividades ‘subversivas’ na 

USP [...]. Tal comissão foi mantida em segredo, pois o Conselho Universitário não foi informado sobre ela. Os 

resultados do inquérito eram enviados diretamente aos órgãos de segurança”. A colaboração nessa IES foi “[...] de 

inteiros grupos intelectuais ao Regime Militar e ao obscurantismo implantado na vida universitária” (GERMANO, 

1994, p. 110). 
24 Nota de rodapé retirada do original, na mesma marcação: “O apoio da alta hierarquia da Igreja Católica ao governo 

instituído pelo golpe, por meio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, facilitou o rompimento da direção da 

AP com o seu ‘superego’ religioso explícito, embora continuasse a ter na Ação Católica, principalmente na Juventude 

Universitária Católica, sua fonte preferencial de suprimento de quadros e de mobilização de simpatizantes. Livre do 

controle dos bispos que condenavam a luta de classes e a violência revolucionária como instrumento de ação política, 

os jovens da AP reorganizaram-se, rapidamente, em busca da hegemonia perdida” (CUNHA, L., 2007, p. 31). 
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fossem contidos e mutilados, melhor que fossem fechados. Paralelamente, os 

estudantes constituiriam seus diretórios livres, estes sim capazes de mobilizar a 

categoria na luta contra a ditadura. As teses da AP foram amplamente vitoriosas, 

assim como o candidato dessa organização à presidência da UNE (CUNHA, L., 

2007, p. 31-32). 

 

Deste modo, o caráter isento que respaldava as atividades desenvolvidas no pós-golpe, 

devido ao perfil das lideranças escolhidas, sucumbiu com a eleição do concorrente vinculado à AP, 

tornando a entidade novamente visada pelo aparelho repressivo.  

A constituição dos DAs livres25, por sua vez, foi possível pelo fechamento dos diretórios 

institucionalizados pelas direções das faculdades em consequência do boicote às eleições de agosto 

de 1965. Luiz Antônio Cunha (2007) afirma que essa estratégia foi vitoriosa em muitos casos. 

Porém, as entidades estudantis de caráter livre acabaram se desarticulando, visto terem sido 

proibidas representações estudantis a nível nacional e estadual em 1968 (GERMANO, 1994, p. 

114) e apenas “[...] a partir de 1973 que os estudantes começaram a organizar entidades ‘livres’ 

que vingaram, instituindo o voto direto para os DCEs26 e fazendo as entidades ‘oficiais’ saírem dos 

limites da Lei Suplicy” (CUNHA, L., 2010, não paginado). 

Com o decorrer da Ditadura, o movimento dos estudantes recebeu a adesão de camadas 

mais amplas da sociedade, quando estas perceberam o distanciamento entre o atendimento de seus 

interesses e o projeto governamental, especialmente nos âmbitos econômico, como em relação à 

taxa da inflação e de desemprego, e educacional (GERMANO, 1994), pois, à vista do que ocorreu 

a partir da chegada da corte portuguesa, o entendimento de que “o futuro dos filhos passaria pela 

diplomação em grau superior” permanecia (CUNHA, L., 2007, p. 32). Ademais, 

Quando os estudantes passaram a ser espancados e presos, mesmo dentro de salas 

de aula; quando padres, da mesma Igreja que, havia pouco, condenava o 

“comunismo ateu”, sugerindo apoio ao golpe em preparação, os mesmos que 

mobilizaram as massas católicas para marcharem com Deus, pela “liberdade”, 

passaram a ser perseguidos pela polícia política, o apoio ao governo começou a 

rarear. Mais do que isso, as camadas médias passaram a dar seu apoio a atividades 

políticas que desafiavam ou não eram as preferidas pelo novo regime, como no 

caso da eleição dos governadores dos estados da Guanabara e de Minas Gerais e 

da constituição da Frente Ampla (CUNHA, L., 2007, p. 32-33). 

 

 
25 Para se diferenciarem, estes DAs livres passaram a se intitular Centros Acadêmicos (CAs). 
26 Diretório Central dos Estudantes. 
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A transferência de apoio da sociedade, inclusive nas urnas, provocou o recrudescimento do 

governo, tendo sido decretado o Ato Institucional n° 2 (AI-2) em 1965 (KELLER, 2010). Foi nesse 

momento que 

Suspenderam os direitos políticos do ex-presidente [Juscelino Kubitschek]; 

prorrogaram o mandato de Castello Branco; tornaram indiretas as eleições dos 

governadores dos estados e do presidente da República. Os partidos políticos 

foram extintos e uma nova legislação dificultava ao máximo a organização 

partidária, impondo o bipartidarismo de fato: a Aliança Renovadora Nacional – 

Arena, partido feito sob medida para homologar os atos do governo militar; e o 

Movimento Democrático Brasileiro – MDB, partido que procurava reunir os 

opositores ao governo e ao regime (CUNHA, L., 2007, p. 33). 

 

Devemos reparar que, à época, a política se aproximava das questões acadêmicas não 

apenas pelo movimento estudantil, pois Carlos Lacerda, figura contraditória para o governo e 

governador eleito no estado da Guanabara, participou “[...] de debates em diretórios acadêmicos, 

contribuindo para que os setores mais conservadores do movimento estudantil engrossassem a luta 

contra a ditadura que as entidades universitárias já vinham desenvolvendo” (CUNHA, L., 2007, p. 

33). 

“Fora do Congresso Nacional, alimentando e sendo alimentado pela resistência que nele se 

desenvolvia, o movimento estudantil mostrava, desde 1966, um vigor inédito” (CUNHA, L., 2007, 

p. 34). Com o crescimento de sua organização política, os estudantes participaram até mesmo de 

greves operárias no ano de 196827 e chegaram ao ápice “[...] no Rio de Janeiro, a 26 de junho de 

1968, quando 100 mil pessoas percorreram o centro da cidade em protesto contra a violência 

policial, por mais verbas para a educação e ‘por uma universidade livre, gratuita e aberta a todo o 

povo’” (CUNHA, L., 2007, p. 34). Observamos que os anos de 1967 e 1968 correspondem a “[...] 

um breve período de relativa liberalização [...]”, que tem seu fim demarcado pela publicação do 

Ato Institucional n° 5 (AI-5) em dezembro de 1968 (GERMANO, 1994, p. 110, p. 114). 

Entretanto, o engajamento nas ruas encobria a falta de articulação da UNE com a base, 

devido aos debates diluídos e em nicho. Luiz Antônio Cunha (2007) cita uma tese da União 

 
27 Notável por mobilizações estudantis, em âmbito nacional e internacional, o ano de 1968 teve como marco no Brasil 

o assassinato do estudante secundarista Edson Luís de Lima Souto, em março, que causou ampla movimentação 

social e repressão pelo governo autoritário. Em 21 de junho, no centro da cidade do Rio de Janeiro, ocorreu a 

chamada “Sexta-feira sangrenta”, quando policiais tentaram coibir de forma violenta um protesto estudantil. Em 

resposta, houve a Passeata dos Cem Mil, mencionada no texto. Esforços desse sentido foram silenciados em 

dezembro, quando o governo militar outorgou o AI-5, marco inicial dos “anos de chumbo” (período de 

recrudescimento da Ditadura). 
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Estadual dos Estudantes de São Paulo (UEE/SP), que seria apresentada no XXX Congresso da 

UNE, caso a repressão militar não o houvesse impedido: 

Como dizia uma tese da UEE/SP que deveria ser apresentada no XXX Congresso 

da UNE: “O erro em se definir o papel do estudante contra a ditadura, em 

classificar a luta reivindicatória como sendo reacionária acabou num 

desligamento da liderança com as bases. Assim, a UNE não traçou seu programa 

a partir dos problemas, das lutas, da prática política dos estudantes e não pôde 

organizar os estudantes e ser entidade nacional”. Mesmo aceitando a “propaganda 

da violência organizada”, o documento dizia ser preciso “preparar a luta dentro da 

atual universidade, mobilizando a massa estudantil, para que as suas ações 

ofensivas não caiam no erro do vanguardismo, desligadas da maioria dos 

estudantes” (CUNHA, L., 2007, p. 34-35, grifo do autor). 

 

Por fim, pode-se entender que o ensino superior no Brasil, conforme Teixeira (1989, não 

paginado) se revezou entre a ideia de “[...] formação profissional das primeiras escolas do Império 

e a da universidade como consolidadora da cultura nacional, manifesta na década de 30 e depois 

na Universidade de Brasília em 1960 [...]”, sem o estabelecimento da última por ir de encontro aos 

objetivos da classe dominante. 

O propósito de aprimorar este nível de ensino no Brasil, a partir da organização em 

entidades de educadores e discentes entre as décadas de 1920-30, só tomou forma em princípios 

sistematizados sobre reforma universitária, de fato, na década de 1960, com “[...] suporte 

institucional no Conselho Federal de Educação e suporte político no regime autoritário resultante 

do golpe de Estado de 1964” (CUNHA, L., 2007, p. 20), reflexões a serem aprofundadas na seção 

terciária a seguir. 

 

2.1.1 A Lei n° 5.540/68: reforma ou contrarreforma?  

 

Em resposta à “crise” da universidade – de um lado, as críticas ao modelo de ensino superior 

brasileiro; de outro, a desvalorização dos diplomas de graduação causada pela expansão 

indiscriminada desse nível de ensino –, a partir de “[...] atos legislativos a princípio permissivos e 

depois coercitivos [...]” (MENDONÇA, A., 2003, p. 161), o governo autoritário, que chegou ao 

poder em 1964, implementou uma reforma universitária. Cabe ressaltar a noção de crise, pois, 

consoante a Chauí (1990, p. 36-37), “A crise é imaginada [...] como um movimento da 

irracionalidade que invade a racionalidade, gera desordem e caos e precisa ser conjurada para que 

a racionalidade anterior, ou outra nova, seja restaurada”. 
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Conforme abordado anteriormente, o governo militar legislou de forma gradual sobre o 

ensino superior, especialmente mediante o Decreto-lei n° 53, de 18 de novembro de 1966, e o 

Decreto-lei n° 252, de 28 de fevereiro de 1967, que abriam espaço para a reestruturação das 

universidades. Teixeira (1989) resume a legislação, com enfoque no ensino de nível superior, 

promulgada no início da Ditadura da seguinte forma: 

Houve verdadeira proliferação de leis e decretos reformuladores. A partir de 1966, 

quando teve início o movimento de reorganização do ensino superior, 

promulgaram-se 21 atos legislativos sobre a universidade e o ensino superior, fora 

39 outros de legislação correlata. Daqueles primeiros 21, 12 são sobre a 

universidade e o ensino superior, três sobre o seu magistério, quatro sobre finanças 

e recursos e dois sobre estudantes e vida estudantil (TEIXEIRA, 1989, não 

paginado). 

 

Sobre o projeto de educação superior outorgado pelo governo militar, os autores levantados 

apresentam óticas diversas e, nessa direção, o subtítulo desta seção terciária é uma pergunta a qual 

pretendemos responder com as discussões aqui presentes. 

Para Luiz Antônio Cunha (2007, p. 23), “[...] se não foi logo baixada uma lei para 

institucionalizar o projeto educacional, é porque ele já se encontrava parcialmente implantado”, 

cabendo ao governo autoritário acelerar a implantação do projeto educacional já existente, silenciar 

a oposição e satisfazer as demandas de prestígio social e ascensão dos apoiadores do golpe 

(CUNHA, L., 2007; CHAUÍ, 2001), à vista dos indícios de insatisfação destes. Igualmente, para 

Germano (1994, p. 104) a reforma de 1968, apesar de elaborada sem a participação da sociedade 

civil, visava atender demandas já levantadas. 

Cunha, L. (2007, p. 20) parte da tese de que: 

[...] a concepção da universidade calcada nos modelos norte-americanos não foi 

imposta pela USAID28, com a conivência da burocracia da ditadura, mas, antes de 

tudo, foi buscada, desde fins da década de 1940, por administradores 

educacionais, professores e estudantes, principalmente aqueles, como um 

imperativo da modernização e, até mesmo, da democratização do ensino superior 

em nosso país (CUNHA, L., 2007, p. 24, grifo do autor). 

 

O entusiasmo para com o ensino superior estadunidense é perceptível nos escritos de 

Teixeira (1989) e a própria UnB é um exemplo dessa inspiração, conforme visto na subseção 

 
28 United States Agency for International Development, isto é, Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento 

Internacional. Para Motta (2010, p. 237), “Os acordos MEC-Usaid tornaram-se o principal símbolo do aumento da 

presença americana no Brasil após o golpe militar de 1964 [...]”. 
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anterior. Entretanto, a Universidade de Brasília tinha sido concebida em um novo modelo, 

diferentemente da maioria das instituições que a reforma iria atingir: com uma herança de escolas 

profissionais e universidades inauguradas sob modelo de aglutinação, “o problema que agora se 

punha era muito diverso, pois importava em transformação da velha universidade em estruturas 

administrativas e docentes radicalmente diversas” (TEIXEIRA, 1989, não paginado). Nessa 

direção, observando-se a legislação promulgada, 

Algumas das modificações [...] são radicais e importam em alterações profundas 

de moldes anteriores estabelecidos, tais como a supressão da cátedra, a 

implantação dos departamentos, o estabelecimento de um sistema de órgãos ou 

autoridades de coordenação e controle da universidade, acima do diretor da escola 

e da congregação, que anteriormente constituíam os órgãos fundamentais do 

poder no ensino superior, sob a supervisão do conselho universitário (TEIXEIRA, 

1989, não paginado). 

 

Assim, em meados da década de 1960, a reforma Universitária foi expressa nas Leis n° 

5.539, de 27 de novembro de 1968, e n° 5.540, de 28 de novembro de 1968, posteriormente 

completada, dentre outros, pelos Decretos-Lei n° 464 e n° 465, ambos de 11 de fevereiro de 1969. 

Após a publicação do Decreto-Lei n° 477, de 26 de fevereiro de 1969, que expandia a aplicação do 

AI-5 para instituições escolares, as coerções recrudesceram, possibilitando “[...] a inclusão de 

pessoas constantes de acusações anteriores e absolvidas na instância judicial e que agora, pela força 

incontestável do AI-5, eram excluídas, de uma vez por todas, da vida universitária brasileira” 

(GERMANO, 1994, p. 111). 

Como base da reforma, Chauí (2001) aponta os relatórios Atcon (de 1966) e Meira Mattos 

(de 1968), tendo aquele como principal preocupação a racionalização quantitativa e este a 

indisciplina, além de considerar inadequada a questão da autonomia universitária, refletindo os 

acordos realizados entre o MEC e a USAID desde 1964; Germano (1994), por sua vez, acrescenta 

nessa lista o documento produzido pela Equipe de Assessoria ao Planejamento do Ensino Superior 

(Eapes). 

Referente aos modelos internacionais de ensino superior, para Luiz Antônio Cunha (2007, 

p. 20, grifo do autor) “[...] se a doutrina da reforma universitária de 1968 foi elaborada com base 

no idealismo alemão, o modelo organizacional proposto para o ensino superior brasileiro era norte-

americano”. 
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Porém, com a pretensão de silenciar a oposição e atender os apoiadores do governo29, a 

reforma não poderia se descolar das carências listadas ao longo de décadas (GERMANO, 1994). 

Por isso, aspectos reivindicados nas discussões educacionais, como a departamentalização e o 

sistema de créditos, fizeram parte da reforma universitária de 1968, mas de forma descaracterizada, 

segundo Chauí (2001), autora que demonstra como a massificação alcançada pós-reforma causou 

o sucateamento do ensino em nome das necessidades supracitadas: 

No antigo projeto da Universidade de Brasília, concebido por Darcy Ribeiro, a 

departamentalização tinha por finalidade democratizar a universidade, eliminando 

o poder das cátedras e transferindo para o corpo docente o direito às decisões. Na 

reforma, departamentalização significou outra coisa. Consistiu em reunir num 

mesmo departamento todas as disciplinas afins, de modo a oferecer cursos num 

mesmo espaço (uma única sala de aula), com o menor gasto material (desde o giz 

e o apagador até mesas e carteiras) e sem aumentar o número de professores (um 

mesmo professor devendo ministrar um mesmo curso para maior número de 

alunos). Além de diminuir os gastos, a departamentalização facilita o controle 

administrativo e ideológico de professores e alunos. 

Outra modificação foi a matrícula por disciplina (o curso parcelado e por créditos), 

que leva a uma divisão das disciplinas em obrigatórias e optativas, mas fazendo 

que as obrigatórias para um aluno possam seguir a mesma disciplina, ministrada 

na mesma hora pelo mesmo professor numa mesma sala de aula (CHAUÍ, 2001, 

p. 48). 

 

Ainda sobre o sistema de créditos, Luiz Antônio Cunha (2007, p. 10) acrescenta que o 

objetivo era “[...] desarticular o movimento estudantil, mediante a fragmentação das turmas de 

graduação”, mesmo sem comprovações empíricas e/ou científicas de que o efeito desejado seria 

alcançado. 

Diretamente sobre o texto da reforma, no texto do mesmo autor (CUNHA, L., 2007), é 

destacado que apenas as mudanças referentes à escolha de reitor poderiam ter autoria atribuída aos 

militares, reiterando o posicionamento de que o projeto educacional do governo autoritário já se 

encontrava implantado. Outra observação é a ausência de menção à pós-graduação, denotando 

diferenciação entre o nível do ensino de graduação, alinhado às demandas de trabalho, e o de pós-

graduação, a partir do qual seriam desenvolvidos de fato os intelectuais da sociedade (CHAUÍ, 

 
29 “O seu interesse [do Estado brasileiro] se manifesta, primeiramente, através da repressão a professores e alunos 

‘indesejáveis’ ao Regime através do controle político e ideológico do ensino, visando à eliminação do exercício da 

crítica social e política, para obter a adesão de segmentos sociais cada vez mais amplos para o seu projeto de 

dominação. A atuação do Estado na área da educação – coerente com a ideologia da segurança nacional – reveste-

se assim de um anticomunismo exacerbado, de um anti-intelectualismo que conduzia à misologia, ou seja, à 

negação da razão, e mesmo ao terrorismo cultural” (GERMANO, 1994, p. 105). 
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2001, p. 50), de forma mais precária do que no posicionamento defendido por Teixeira (1989), 

crítico da integração proposta entre ensino e pesquisa na reforma, para quem a pós-graduação seria 

locus de pesquisa30. 

A partir da reforma, as FFCLs, que já nos anos de 1940 não atendiam seu propósito original 

de centralizar as disciplinas básicas de todos os cursos da universidade, foram fragmentadas, pois 

Os docentes-pesquisadores dessas disciplinas almejavam, sobretudo, constituir 

unidades distintas e ter representação própria no Conselho Universitário, para 

expressar o poder que haviam alcançado de fato no cenário científico e acadêmico, 

mas que a estrutura universitária freqüentemente ignorava (CUNHA, L., 2007, p. 

11). 

 

Tendo em consideração o ideal de reforma interna às universidades, o caráter autoritário 

daquela implementada em 1968 dificultaria a consolidação das alterações, promovidas de forma 

governamental, na percepção do educador Anísio Teixeira31, apesar deste verificar, tal como Luiz 

Antônio Cunha (2007), a receptividade do sistema para com a reforma32 (MENDONÇA, A., 2003; 

TEIXEIRA, 1989). Por outro lado, considerando os aspectos políticos e econômicos, para a 

subsistência das instituições era imperativo a readequação das universidades às diretrizes 

especificadas na Lei n° 5.540/68 e orientações que a seguiram, como resultado de acordos e 

relatórios de profissionais internacionais, como os elaborados pela equipe da USAID. 

 
30 “Ora, há ensino e há pesquisa, a integração só podendo efetuar-se no caso da escola pós-graduada quando o estudante 

está em condições de se associar à pesquisa. Uma coisa é a de que o professor deve ensinar e pesquisar, ou melhor, 

o professor que se devote à pesquisa também ensine, e outra é julgar que todo ensino seja também pesquisa. É 

evidente que os métodos de ensino podem ser assimilados aos métodos de pesquisa, correspondendo isto a conduzir 

o estudante a adquirir o conhecimento já existente como se o tivesse de redescobrir. Por certo que, deste modo, se 

familiariza o estudante com os métodos de pesquisa, mas nem por isto se pode dizer que ele esteja fazendo 

pesquisa” (TEIXEIRA, 1989, não paginado). 
31 “Surpreende a aceitação da mudança de distribuição física das pessoas pelos novos departamentos. Parece que isto 

se vai dar e não se sente resistência a essa alteração. Pode ser isto mais aparente do que real. Quando tais alterações 

constam apenas de planos previstos em leis, o brasileiro as recebe com seu habitual ceticismo e não protesta quanto 

aos planos, pois confia que não sejam executados. Teve isto um exemplo espetacular na mudança da capital do 

país. Os protestos foram poucos e ocasionais. Mas isto não quis dizer que se aceitasse a mudança, mas que se 

confiava em poder procrastiná-la indefinidamente” (TEIXEIRA, 1989, não paginado). 
32 “Em realidade, a expansão espontânea do ensino pela simples proliferação de escolas, todas rígidas e uniformes, sob 

o modelo do catedrático único para cada disciplina e do curso único na maioria delas, acabou por tornar patente a 

falta de flexibilidade do sistema para realmente expandir-se. O paradoxo tornou-se mais visível na universidade, 

onde as escolas se congregavam conservando seu caráter de escolas isoladas, sem intercâmbio nem cooperação 

entre elas. De tudo isto resultou um mal-estar em relação ao próprio funcionamento do sistema, criando-se a 

despeito das resistências à mudança, uma surpreendente receptividade à sua reforma radical” (TEIXEIRA, 1989, 

não paginado). 
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As recomendações afetaram não só o ordenamento administrativo e acadêmico, tendo 

implicado também no realinhamento da disposição física institucional, sendo o modelo de campi 

indicado pelos consultores da USAID para abrigar a estrutura universitária33. 

De forma contínua, o governo ditatorial utilizava meios legais para reprimir a instituição 

universitária, como  

[...] o Decreto-lei 477/69 que reprimia duramente qualquer possibilidade de crítica 

política, no âmbito do sistema educacional, e o Ato Complementar n° 75 de 21-

10-1969, assinado pela Junta Militar, que decretava o fim da carreira científica 

dos pesquisadores atingidos pelos Atos Institucionais, ao impedi-los de não 

somente trabalhar nas universidades, mas também de realizar pesquisas em 

instituições direta ou indiretamente subvencionadas pelo Estado [...]. Por outro 

lado, alguns desses professores e cientistas que não migraram do país acabaram 

por fundar centros de estudos fora da universidade, cujo exemplo mais 

significativo, entre nós, é o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) 

que, com base em financiamentos externos, contribuiu decisivamente, nesse 

período, para o desenvolvimento das ciências sociais no Brasil, desempenhando 

um papel que, em tese, deveria ser exercido pela instituição universitária 

(GERMANO, 1994, p. 111, grifo do autor). 

 

Teixeira, que faleceu em 197134, elaborou um prognóstico positivo para o ensino superior 

na década de 1970, de “[...] que os próximos 10 anos serão a década da transformação da 

universidade, da racionalização de sua organização institucional e da implantação da escola pós-

graduada para a pesquisa, para a tomada de consciência da cultura nacional e para o 

desenvolvimento econômico do país” (TEIXEIRA, 1989, não paginado). Para ele, “As novas leis 

e planos dos fins dessa década de 60 representam estruturas completamente novas e que 

dificilmente se poderão implantar no universo caótico e obsoleto das centenas de escolas 

existentes” (TEIXEIRA, 1989, não paginado). 

 
33 Conforme pesquisa de Mayrinck (2017, p. 57, p. 60) a “[...] consolidação dos campi universitários só ocorreu na 

década de 1980, quando o governo federal conseguiu viabilizar um novo empréstimo internacional junto ao BID 

[Banco Interamericano de Desenvolvimento], dando início ao Programa MEC-BID III [...] Esses acordos 

implicaram na construção de um ‘novo território universitário’, inspirado no modelo norte-americano: os campi, 

modelo de territorialização cujo objetivo era reunir, numa única área geográfica, diversas e distintas unidades 

implantadas de maneira integrada”. 
34 Conforme exposto no Relatório da Comissão Anísio Teixeira de Memória e Verdade (2015, p. 293-295), criada no 

âmbito da UnB, existem desconfianças sobre a hipótese de morte acidental do educador, porém, com a inconclusão 

das investigações, não foi possível assegurar o óbito como ação direta da repressão. Sobre o assunto ver: ROCHA, 

João Augusto de Lima. Breve história da vida e morte de Anísio Teixeira: desmontada a farsa da queda no fosso 

do elevador. Salvador, BA: EdUFBA, 2019. 
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Considerando a categorização de Chauí (2001), da universidade funcional dos anos 70 – 

“[...] aquela voltada para a formação rápida de profissionais requisitados como mão-de-obra 

altamente qualificada para o mercado de trabalho” (CHAUÍ, 2001, p. 189) – e universidade de 

resultados – estando estes relacionados à empregabilidade dos formandos e aplicabilidade das 

pesquisas desenvolvidas – da década de 1980, a previsão otimista não se concretizou.  

Percebemos então que, apesar da inspiração alemã citada por Luiz Antônio Cunha (2007), 

a universidade resultante da reforma preconizava a racionalização administrativa, na direção do 

projeto de ensino superior estadunidense, em detrimento do projeto pedagógico reivindicado: 

Por dentro desse duplo processo crítico, desenvolvia-se a modernização do ensino 

superior na direção do modelo norte-americano. Para uns, a modernização da 

universidade era vista como condição do desenvolvimento autônomo do país pela 

esperada capacidade de rompimento da dependência tecnológica. Para outros, 

essa mesma modernização era definida como requisito do desenvolvimento 

associado ao bloco político-econômico hegemonizado pelos Estados Unidos 

(CUNHA, L., 2007, p. 38). 

 

Para Germano (1994, p. 126), apenas refletiu-se a sociedade brasileira nas políticas 

educacionais, pela “[...] dominação de classe, com uma ‘elite’ despótica e senhorial, que tem 

sempre gerido o Estado em seu proveito, com a conseqüente exclusão das classes subalternas do 

acesso a conquistas sociais básicas – como a educação escolar [...]”. Nessa direção, o autor constata 

que “[...] a política de ensino superior não se constituiu em instrumento de eqüidade social, como 

se propunha, mas, ao contrário, de conservação da estrutura de desigualdade” (GERMANO, 1994, 

p. 152). 

Referente à preocupação com a administração das universidades após a reforma, Teixeira 

(1989) explica: 

Nunca houve uma forte tradição a respeito e o consenso geral era de que não havia 

administração no ensino superior. As autoridades, no melhor dos casos, eram 

mantenedoras de um mínimo de ordem, exercendo funções no gênero de 

curadores ou conservadores de museus. Os novos arranjos quanto a essa função 

não apresentaram, assim, motivos para qualquer alarma (TEIXEIRA, 1989, não 

paginado). 

 

Essa modernização, porém, não suplantou o processo expansionista da universidade, o que, 

como Chauí (2001) mostra, potencializou o sucateamento do ensino superior, visto o crônico 

problema de ordem financeira mencionado por Germano (1994). Na prática, o caráter 

administrativo da reforma impossibilitou a mudança didática pleiteada, de forma que os 
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conglomerados de faculdades e a ênfase utilitarista se mantiveram nesse grau de ensino, herança 

das escolas profissionais abertas no período joanino. Por conseguinte, a Lei n° 5.540/68 

configurou-se como uma contrarreforma universitária, conforme termo utilizado por Germano 

(1994) ao explicar seus limites e intencionalidades, levada a cabo pelos governos militares do pós 

64 com apropriação às avessas dos ideais do movimento pró-reforma liderado pela UNE desde 

1938, restringindo o discurso da “universidade moderna” às práticas de racionalização da gestão 

(fim das cátedras, departamentalização etc.), afastando-se da ideia de autonomia com vista à 

construção de um projeto de universidade em que o ensino e a pesquisa estão a serviço do 

desenvolvimento da sociedade, tal como propunha o modelo inspirado em Humboldt, e criando 

continuamente dispositivos legais para ampliar a repressão no espaço universitário.  

Contrariamente àquilo que almejavam os estudantes, a questão da formação profissional se 

sobrepôs à da formação humana; a autonomia intelectual cedeu espaço para o modelo funcional 

(CHAUÍ, 2001) e para a racionalidade técnica. 

As bibliotecas universitárias não ficaram imunes a essas questões e isso impacta na forma 

como estas instituições conduzirão sua relação com o governo ditatorial, o que trataremos nas 

próximas seções. 

 

2.2 O DESENVOLVIMENTO DAS BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS NO BRASIL (1892-

1985) 

 

Tal como as diferentes acepções do projeto de ensino superior brasileiro, o conceito de 

biblioteca universitária passou por modificações alusivas às relações históricas entre as 

universidades brasileiras e seus contextos, partindo do pressuposto de que 

À medida que a universidade melhora seus padrões de ensino e pesquisa, sente-se 

pressionada a dar melhores condições às bibliotecas para que funcionem com 

eficácia; e estas, por sua vez, funcionando adequadamente, dão melhor apoio aos 

programas educacionais da própria universidade. É a retroalimentação, da qual 

depende não só a continuidade e qualidade dos serviços oferecidos, bem como a 

qualidade do próprio ensino (FERREIRA, 1980, p. 9). 

 

Alinhadas com o pensamento da “universidade moderna”, Arruda e Chagas (2002, p. 41), 

ao exporem sobre a finalidade da BU, destacam que esta tem como responsabilidade “[...] atender 

a estudos, consultas e pesquisas de alunos e professores universitários, devendo funcionar como 
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centro de documentação e estar integrada à universidade”, auxiliando na cultura, lazer, recreação, 

pesquisa e ensino. Na mesma direção, Klaes (1991, p. 14), pondera que sua “[...] função é prover 

a infraestrutura bibliográfica, documentária, informacional para apoiar as atividades da 

universidade centrando seus objetivos nas necessidades informacionais do indivíduo, membro da 

comunidade universitária”. 

Ademais, assim como Angela Silva (2009) e Grazielle Pereira (2016), entendemos as 

bibliotecas universitárias como dinâmico espaço cultural, que deve ponderar acerca do material 

sob sua responsabilidade de salvaguarda, ultrapassando o caráter de ambiente técnico de 

armazenamento. 

Porém, identificamos na literatura relatos de que, além de raras e pequenas nas escolas 

profissionais prévias à criação das universidades, “As bibliotecas eram pobres e não dispunham 

senão de exemplares únicos de cada autor. Habitualmente, o estudo não se fazia nelas, mas pelos 

livros adquiridos pelo aluno” (TEIXEIRA, 1989, não paginado). Justificativas para tal cenário 

podem retomar a questão do desenvolvimento da cultura nacional brasileira que, sem oferecer uma 

formação emancipatória, obrigava os estudiosos a se debruçarem em bibliografia de origem 

internacional, conforme exposto por Teixeira (1989): 

Ora, a fundamental limitação do autodidatismo está em que o seu único 

instrumento é o livro e, no Brasil, o livro estrangeiro. Ora, o livro é, sem dúvida, 

como lembra McLuhan, a primeira máquina de ensinar, mas ensinar idéias 

existentes, e, em matéria controvertida, incapaz de proporcionar o debate e, além 

disto, quando o ensino depender de experimentação, totalmente ineficazes. Não é 

verdade que isso nos ajuda a compreender o país e explicar a pobreza de sua vida 

intelectual no que diz respeito ao estudo dos problemas nacionais? Surgindo em 

meio a uma revolução democrática, acompanhada por uma revolução do 

conhecimento humano, o país julgava poder recebê-lo pelos livros, deixando de 

lembrar que esses livros eram resultados de esforços de que também o país devia 

participar, a fim de se assenhorear não somente dos seus produtos, mas dos 

métodos e meios de produzi-los (TEIXEIRA, 1989, não paginado). 

 

Deste modo, tendo em vista o relato desfavorável traçado por Teixeira (1989) e para 

compreender o percurso das bibliotecas universitárias no contexto brasileiro, nesta subseção as 

abordaremos com vista a elencar no quadro normativo do ensino superior do Brasil a demanda por 

BUs e seus respectivos serviços, conforme presença na legislação federal até a Lei n° 5.540/68, 

propondo relações com o surgimento e consolidação da formação em Biblioteconomia no país. 
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No Decreto n° 1.159, de 3 de dezembro de 1892, conhecido como Código das Instituições 

de ensino superior dependentes do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, são regulamentados 

aspectos como a constituição da biblioteca, de seu acervo, o acesso e horário de funcionamento, 

serviços prestados e o provimento, pré-requisitos e atribuições de alguns dos funcionários atuantes, 

em equipe composta por um “bibliothecario”, um “sub-bibliothecario”, um amanuense35, um 

guarda e um servente. Ressaltamos a existência do Capítulo VII, específico sobre as bibliotecas 

(BRASIL, 1892). 

Também no Decreto n° 3.890, de 1 de janeiro de 1901, consta capítulo destinado às 

bibliotecas (Capítulo XIX) e, em geral, suas determinações são similares às da legislação anterior, 

observando-se mudança na redução do horário previsto para o funcionamento (BRASIL, 1901). 

Para Lemos e Macedo (1975, p. 41), “As detalhadas provisões do Código parecem compreensíveis 

para uma época em que não havia no Brasil uma sistematização das técnicas bibliotecárias”, 

mantendo as diretrizes publicadas no início da década anterior. 

Em ambos os documentos sobre o ensino superior, é explicitado como público alvo dessas 

bibliotecas os docentes e discentes das instituições de ensino à qual são subordinadas, ao mesmo 

tempo em que é previsto o atendimento ao público externo. 

O Decreto n° 8.659, de 5 de abril de 1911, reforma educacional conhecida como Lei 

Rivadávia Corrêa, distancia-se dos anteriores no tocante às bibliotecas, dado que as disposições 

são restringidas à biblioteca como parte do patrimônio institucional, ao provimento de alguns 

cargos e às competências do bibliotecário. É citada também a existência de taxa de biblioteca – é 

possível suspeitar que seja referente a atrasos nas devoluções, considerando que nos decretos de 

1892 e 1901 proíbe-se o empréstimo de obras, veto não mencionado em 1911 (BRASIL, 1911). 

No Decreto n° 11.530, de 18 de março de 1915, conhecido como Lei Carlos Maximiliano, 

a redução continua, de modo que há apenas duas citações acerca das unidades de informação: um 

artigo inclui a biblioteca como parte do patrimônio institucional, tal como a legislação de 1911, e 

outro mantém a obrigatoriedade do provimento de um bibliotecário, sendo retirado o cargo de sub-

bibliotecário (BRASIL, 1915).  

 
35 “1 Aquele que copia textos à mão; copista, escrevente, secretário. 2 Empregado de repartição pública, encarregado 

geralmente de fazer cópias, registros e alguma correspondência oficial [...]” (MICHAELIS, 2015a). 
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Foi a partir deste ano36 que a formação dos profissionais bibliotecários no país foi possível, 

com a abertura da primeira turma do curso de Biblioteconomia da Biblioteca Nacional (BN), 

influenciado pela École Nationale des Chartes, o que se alinha à percepção de Lemos e Macedo 

(1975) sobre o papel da legislação de normatizar serviços e os profissionais devido à ausência de 

formação específica no âmbito do país. O currículo, composto pelas disciplinas de Bibliografia, 

Paleografia e Diplomática, Iconografia e Numismática, era pautado pelas demandas institucionais 

(MUELLER, 1985, p. 4; ALMEIDA; BAPTISTA, 2013, p. 3452; PINTO, 2015, p. 23). 

Dez anos depois foi publicado o Decreto n° 16.782-A, de 13 de janeiro de 1925, conhecido 

como Reforma Rocha Vaz, no qual as bibliotecas subordinadas a estabelecimentos de ensino 

superior são reiteradas como patrimônio dos mesmos. Ao final, na tabela de vencimentos, constata-

se que, possivelmente, a omissão em relação ao sub-bibliotecário é devido a extinção do cargo, ao 

mesmo tempo em que aparece a figura do ajudante de bibliotecário (BRASIL, 1925). 

Anterior à publicação do Estatuto da Universidade Brasileira é a fundação do segundo curso 

de Biblioteconomia no país, patrocinado pelo Instituto Mackenzie, na cidade de São Paulo em 1929 

(PINTO, 2015). Esta nova formação seguia a inspiração estadunidense da Columbia University, 

tendo caráter tecnicista e contemplando as disciplinas de Catalogação, Classificação, Referência e 

Organização (MUELLER, 1985). Era voltado à capacitação de profissionais para o quadro de 

funcionários da instituição, assim como o da BN, mas ao mesmo tempo pretendia atender docentes 

e bibliotecários de forma mais ampla (ALMEIDA; BAPTISTA, 2013; PINTO, 2015). 

O Decreto n° 19.851, de 11 de abril de 1931, conhecido como o Estatuto da universidade 

brasileira, teve as bibliotecas suprimidas de seu texto, em comparação às legislações anteriores 

(BRASIL, 1931). Em 1936, foi criado o curso de Biblioteconomia do Departamento de Cultura da 

Prefeitura de São Paulo, descontinuado três anos depois, mas reinstalado em 1940 na Fundação 

Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP) (ALMEIDA; BAPTISTA, 2013; PINTO, 

2015). No mesmo ano de 1940, foi instituído outro curso de Biblioteconomia na cidade do Rio de 

Janeiro, dessa vez a cargo do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), que seguia 

a orientação estadunidense como as formações em São Paulo (PINTO, 2015; MUELLER, 1985). 

 
36 O curso da BN foi aprovado com o novo regulamento da instituição em 1911, mas só conseguiu formar turma em 

1915 (WEITZEL, 2010) e funcionou até 1922, quando foi extinto pelo Decreto nº 15.670, promulgado em 6 de 

setembro daquele ano. A interrupção durou de 1923 a 1931, quando o curso foi reestabelecido por meio do Decreto 

nº 20.673, de 17 de novembro de 1931. 
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De certo modo, esse contexto de formação demonstra as dificuldades impostas para a 

constituição das universidades, tendo em vista que os cursos de Biblioteconomia foram fomentados 

no âmbito de outras instituições, inclusive públicas. Para relacionar as demandas biblioteconômicas 

com àquelas vistas acerca do ensino superior brasileiro, conceitos como o de cooperação e de 

planejamento, que remetem a racionalização administrativa do trabalho, de tradição estadunidense, 

tornaram-se presentes nas discussões da Biblioteconomia brasileira a datar da década de 1940. 

Especificamente a partir de 1944, a formação do profissional bibliotecário no Brasil passou 

a ser similar, dado que o curso da BN, único expoente de inspiração humanística foi reformulado 

à orientação pragmática e tecnicista estadunidense (WEITZEL, 2010; ALMEIDA; BAPTISTA, 

2013), distanciando-se das demandas institucionais em vista de construir um currículo apto à 

atuação em qualquer tipo de biblioteca (MUELLER, 1985). 

Ressalta-se que esse período não só é coincidente à expansão das universidades brasileiras, 

em igual busca pela racionalização de sua estrutura, mas também ao surgimento da Ciência da 

Informação, vinculada ao contexto técnico e científico. 

Em 1954, é criado o Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação (IBBD), que 

oferecia cursos de formação profissional e prestava assistência técnica às diferentes unidades de 

informação, além de desenvolver, ao longo do tempo, atividades cooperativas, como o Catálogo 

Coletivo Nacional (CCN). Criado com o apoio da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), de acordo com Mueller (1985) o IBBD influenciou o 

desenvolvimento da Biblioteconomia no Brasil37.  

Durante a década de 1950, buscou-se formalização da classe profissional como de nível 

superior, provável reflexo da criação de cursos em universidades, como os da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (UFRGS), da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e da Pontifícia 

Universidade Católica de Campinas, e da transferência de cursos patrocinados por prefeituras para 

instituições de ensino superior (MUELLER, 1985; PINTO, 2015). É nesta década em que surgem 

os primeiros congressos da área no Brasil, consoante relato de Mueller (1985). 

 
37 O IBBD trouxe ao Brasil dois peritos em Documentação, sendo eles Herbert Coblans em 1953 e Zeferino Ferreira 

Paulo em 1954. “[...] Os esforços de Coblans, no sentido de difundir aqui métodos e técnicas de documentação, 

tiveram efeito de longo prazo, com a inclusão da matéria Documentação no currículo mínimo que seria aprovado em 

1962” (MULLER, 1985, p. 5). 
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Previamente à reforma curricular de Biblioteconomia, precisamente em 20 de dezembro de 

1961, foi promulgada a Lei n° 4.024, conhecida como LDB, na qual não houve menção às 

bibliotecas, seus serviços e/ou profissionais (BRASIL, 1961). Com fundamento nesta Lei, foi 

instituído o Conselho Federal de Educação (CFE), órgão que tornou pré-requisito para 

reconhecimento de cursos de terceiro grau a existência de uma biblioteca que atendesse a área 

(CUNHA, M.; DIÓGENES, 2016) a partir de 1963. 

Após sete anos em estudo, em 1962 o novo currículo do curso da BN foi regulamentado 

pelo Decreto n° 550, este que foi utilizado como “[...] base para a proposta do primeiro currículo 

mínimo, feito ao Conselho Federal de Educação” (MUELLER, 1985, p. 6) e integrava o contexto 

de regulamentação da profissão38, ocorrida no mesmo ano com a Lei n° 4.084, de 30 de junho de 

196239. Foi regulamentada assim a transformação do bibliotecário em profissional de nível superior 

e tornou-se obrigatório o registro dos diplomas na Diretoria de Ensino Superior do MEC 

(MUELLER, 1985; PINTO, 2015). 

Mueller (1985, p. 7) caracteriza, com base nas disciplinas oferecidas no currículo40 

mínimo41 e pleno durante a década de 1960, os cursos de graduação em Biblioteconomia como 

“[...] fortemente voltados para organização de acervos e da instituição biblioteca e, em sua parte 

‘cultural’, ao conhecimento humanístico”, sendo este trabalhado de forma superficial (MUELLER, 

1988). 

Em meados dessa década, a Lei n° 5.540/68, de 28 de novembro de 1968, conhecida como 

Lei da reforma universitária, também não mencionou diretamente as bibliotecas (BRASIL, 1968b). 

Lemos e Macedo (1975, p. 41) defendem a tese de que a essa altura havia “[...] um consenso tácito 

[...]” quanto a obrigatoriedade da existência dessas unidades nas instituições de ensino superior. 

 
38 “Na verdade, desde 1958, uma proposta de lei regulamentando a profissão já havia sido apresentada, e desde 1969 

[sic], o Ministério da Educação havia nomeado uma comissão para estudar o estabelecimento de um currículo 

mínimo” (MUELLER, 1985, p. 6). 
39 O Decreto regulamentador dessa lei foi publicado em 16 de agosto de 1965, ou seja, durante a Ditadura. 
40 “Currículo mínimo é a denominação dada a uma relação de matérias (assuntos) descritas mediante ementas, cujos 

conteúdos devem constituir o cerne dos programas de formação profissional. Esses conteúdos são adaptados por 

curso, segundo suas necessidades e possibilidades, dando origem às disciplinas que formarão parte significativa 

dos programas de ensino de cada escola, denominados currículo pleno” (MUELLER, 1988, p. 71, grifo nosso). 
41 O currículo mínimo de Biblioteconomia de 1962 era composto por dez disciplinas: Introdução aos estudos históricos 

e sociais; História da Arte; Evolução do pensamento filosófico e científico; História da Literatura; Documentação; 

História do livro e das bibliotecas; Catalogação e classificação; Bibliografia e referência; Organização e 

administração de bibliotecas; e Paleografia (MULLER, 1988, p. 75). 
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Além disso, em contraponto ao contexto do início do século XX, havia maior oferta de formação 

em Biblioteconomia (MUELLER, 1985)42. 

Para Mueller (1985), durante os anos de 1970, foi concomitante o fortalecimento e contínua 

expansão dos cursos de graduação, surgimento das pós-graduações e periódicos nacionais da área, 

bem como o descontentamento com os currículos oferecidos para formação de bacharéis43. O 

último fato levou a Associação Brasileira de Escolas de Biblioteconomia e Documentação 

(ABEBD) a realizar ao longo da década diferentes reuniões junto aos docentes da área com a 

finalidade de revisar o currículo mínimo de Biblioteconomia, sendo a proposta submetida para 

análise do CFE em 1981. Aprovado em 1982 com alterações de autoria do relator do processo, o 

conteúdo tinha de ser implementado pelas escolas em 1985, conforme determinação do Conselho. 

Nele, as disciplinas foram divididas em três grupos: de fundamentação geral, de formação 

profissional e instrumentais (ALMEIDA; BAPTISTA, 2013; MUELLER, 1988). 

Segundo Almeida e Baptista (2013, p. 3457), a proposta do currículo mínimo de 198244 era 

“[...] abandonar a ênfase na aquisição de habilidades em técnicas específicas, reforçando o 

entendimento dos objetivos que tais técnicas teriam” e, consoante Mueller (1985, p. 75), “[...] o 

esforço foi dirigido para provocar uma reorientação da ‘organização para preservação’ para 

‘organização para a difusão e uso’ [dos acervos]”. Ainda assim, a análise de Mueller (1982) indica 

a manutenção da estrutura do currículo de 1962, à exceção da disciplina de Paleografia, e a inclusão 

de cinco novas matérias. Uma das novas disciplinas, componente do eixo de formação profissional, 

era “Formação e desenvolvimento de coleções”. 

Esta nova disciplina merece destaque em nosso estudo, pois seus fundamentos vão balizar 

a ação dos bibliotecários no que diz respeito ao desenvolvimento de acervos, proporcionando 

 
42 Conforme Mueller (1985), entre 1963-1977 foram criados dezenove cursos de Biblioteconomia. 
43 “As críticas eram dirigidas, principalmente, ao conteúdo dos programas e métodos de ensino, cujos objetivos 

pareciam ser muito voltados à aquisição de prática no uso de normas e tabelas” (MUELLER, 1985, p. 10, grifo do 

autor). 
44 O currículo mínimo de Biblioteconomia de 1982 era composto por treze disciplinas, divididas em formação geral 

(Comunicação; Aspectos sociais, políticos e econômicos do Brasil contemporâneo; e História da cultura), 

instrumentais (Lógica; Língua Portuguesa e Literatura da Língua Portuguesa; Língua Estrangeira Moderna; e 

Métodos e técnicas de pesquisa) e formação profissional (Informação aplicada à Biblioteconomia; Produção dos 

registros do conhecimento; Formação e desenvolvimento de coleções; Controle bibliográfico dos registros do 

conhecimento; Disseminação de informações; e Administração de bibliotecas), além da inclusão do estágio 

obrigatório (MUELLER, 1988). 



52 

 

aporte conceitual para sua consecução, até então exercida de maneira pontual, segundo Vergueiro 

(1993). 

Weitzel (2012), ao estudar os fundamentos da disciplina “Desenvolvimento de coleções”, 

chama-nos atenção de que sua criação está relacionada com a expansão do volume da produção 

editorial, cujos efeitos adicionaram complexidade à aquisição de documentos por parte das 

bibliotecas, levando estas a criarem instrumentos a fim de estabelecer critérios para seleção dos 

mesmos, por razões econômicas, físicas e de recursos humanos. Lima (2016), tratando da 

elaboração das políticas de desenvolvimento de coleções, retoma a inserção das bibliotecas em um 

contexto sócio-político, ressaltando a importância de correlacionar os aspectos técnico-

administrativos com as conjunturas sócio-históricas. 

Segundo Vergueiro (1993) e Weitzel (2012), por meio dos estudos desenvolvidos pela 

Biblioteconomia estadunidense a partir de 1960 propagaram-se novas abordagens sobre o tema, 

valorizando a constituição de coleções com coerência fundamentada no acesso orientado à missão 

institucional e ao perfil e necessidades da comunidade em detrimento da aquisição de obras apenas 

pelo seu valor literário e/ou intelectual. A partir de então, o termo “desenvolvimento de coleções” 

passou a ser “[...] consagrado pela literatura especializada para designar os processos e as políticas 

que envolvem ações em relação às coleções” (WEITZEL, 2012, p. 181). 

Simone Weitzel (2013, p. 20-21) ressalta a articulação entre a realização das etapas do 

desenvolvimento de coleções e sua definição em políticas para garantir “[...] consistência dos 

procedimentos e seu aprimoramento ao longo do tempo”. Por isso, com base em autores como 

Waldomiro Vergueiro, elenca as etapas do desenvolvimento de coleções da seguinte forma: estudo 

da comunidade, política de seleção, seleção, aquisição, política de aquisição, desbastamento, 

avaliação, política de avaliação e política de desbastamento. 

Assim sendo, pudemos observar a consolidação da formação em Biblioteconomia de forma 

concomitante ao apagamento das bibliotecas universitárias dos documentos regulatórios do ensino 

superior brasileiro (Decreto n° 19.851/31, Leis n° 4.024/61 e n° 5.540/68, Estatuto da universidade 

brasileira, LDB e Reforma universitária, respectivamente), o que não significou a prescindibilidade 

destas unidades de informação. Na verdade, suas pautas começaram a ser tratadas em outras 

instâncias, como o CFE, criado no início da década de 1960. 
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A criação de cursos de formação, eventos, periódicos e pós-graduações na área possibilitou 

a organização das discussões de diferentes demandas, visto a amplitude de atividades relacionadas 

ao armazenamento, processamento e uso da informação. Sem esquecermos da formalização da 

profissão de bibliotecário como de nível superior, os preceitos previstos nas leis de finais do século 

XIX e início do século XX são ora atendidos pela graduação em Biblioteconomia, ora explicitados 

no processo de provimento de cargos (as competências do profissional), ora modificados conforme 

a realidade das instituições às quais as bibliotecas são subordinadas (o horário de funcionamento). 

Ainda assim, talvez fosse importante continuarmos tendo estipulado na legislação federal um 

parâmetro de equipe mínima, como antigamente acontecia (BRASIL, 1892; BRASIL, 1901). Entre 

avanços e retrocessos, a Biblioteconomia brasileira foi se consolidando como área de conhecimento 

e campo profissional nas instituições em geral e, especificamente, no ensino superior do país. 

Quanto à formação do profissional, enfocamos a revisão do currículo mínimo da graduação 

em Biblioteconomia pela análise posterior sobre o impacto da censura sobre as bibliotecas 

universitárias (subseção 2.3.1), quando voltaremos a tratar sobre ações do desenvolvimento de 

coleções, a saber: seleção e desbastamento. 

Por fim, como tratamos especificamente das bibliotecas universitárias nesta dissertação, na 

seção terciária subsequente abordaremos discussões sobre esse tipo de unidade de informação no 

período abrangido pelas décadas de 1970 e 1980. 

 

2.2.1 A busca por consolidação 

 

Ainda que não fossem citadas nominalmente, as disposições da Lei da reforma universitária 

atingiram as BUs no aspecto da racionalização de recursos, alinhadas tanto às demandas da área de 

Biblioteconomia quanto à concepção de Estado tecnocrático levantada pelo governo. 

A forma de constituição das IESs é considerada um fator preponderante para a organização 

das bibliotecas universitárias, pois, consoante Lemos e Macedo (1975), à espelho do processo de 

formação do ensino superior no país, a tendência brasileira era de BUs isoladas entre si45, sendo 

 
45 Um dos resultados apresentados por Ferreira (1980) é de que a data de criação da universidade é correlacionada com 

o nível de centralização das bibliotecas, isto é, quanto mais antiga a instituição, mais descentralizadas são suas 

unidades de informação. Observa sobre as exceções: “Alguns casos apenas se comportam de maneira diferente do 
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identificados diferentes níveis de centralização e descentralização, em virtude das discrepantes 

características institucionais. Para esta pesquisa, destacamos os seguintes conceitos referentes aos 

modos de constituição e operação das BUs: 

a. Centralização administrativa: “subordinação das bibliotecas do sistema do ponto de 

vista financeiro, de pessoal, de material a uma biblioteca central ou órgão coordenador” 

(FERREIRA, 1980, p. xxiii). Entretanto, diferentemente de Ferreira (1980) e consoante 

a Lemos e Macedo (1975), entenderemos a unificação da aquisição como parte 

componente desse tipo de centralização; 

b. Biblioteca central: “biblioteca ou órgão que centraliza ou coordena, de direito ou de 

fato [...]” (FERREIRA, 1980, p. xxiii) “[...] a rede bibliotecária da universidade” 

(CARVALHO, 1981, p. 35); 

c. Biblioteca setorial46: 

[...] bibliotecas de institutos, faculdades, centros e departamentos responsáveis ou 

não pela aquisição e o processamento técnico de material bibliográfico, mas 

certamente responsáveis pelo seu armazenamento e divulgação entre os leitores 

nela registrados (CARVALHO, 1981, p. 35). 

 

Desta forma, a centralização administrativa é parcial, constando entre as incumbências das 

bibliotecas setoriais, conforme configurado por Lemos e Macedo (1975, p. 45), “[...] conservação 

dos acervos respectivos e de atendimento dos leitores”. 

Observamos que durante o recorte histórico aqui retratado a missão dessas unidades de 

informação confundia-se com os produtos oferecidos para a comunidade acadêmica, observação 

realizada com base em Weitzel (2013), embora autores como Ferreira (1980) citassem o 

atendimento à comunidade externa. 

Conforme relato de Carvalho (1981), a subordinação de acordo com as estruturas de ensino 

da universidade, como Institutos e Faculdades, oportuniza apoio de alguns diretores e professores, 

no sentido de desenvolver as unidades de informação em sua área de atuação, culminando em 

 
que se esperava [...]. Verificou-se, por exemplo, que a UFV [Universidade Federal de Viçosa] é o caso de 

universidade bastante antiga que possui biblioteca com grau de centralização 1, seguida pela UFRRJ [Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro]. Talvez isso possa ser explicado pelo fato de as referidas universidades terem tido 

uma formação histórica diferente da maioria de nossas universidades e, inclusive, por serem totalmente voltadas 

para a área de ciências agrícolas” (FERREIRA, 1980, p. 58). 
46 Esta escolha justifica-se na tentativa de evitar ambiguidade acerca de acervo sob guarda dos próprios departamentos 

de ensino, isto é, materiais informacionais fora da responsabilidade das BUs. 
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obstáculo para a centralização bem como para a formação estruturada da coleção (pensando tanto 

naquela unidade quanto à nível institucional). 

Por outro lado, encontramos crítica na literatura devido a distância física entre as unidades 

de ensino e a biblioteca central monolítica, problemática acentuada pela dispersão geográfica 

característica das universidades brasileiras. Este panorama dificulta a construção de uma BC 

equidistante dos demais prédios da IES, recomendação de países como México e Estados Unidos 

(CARVALHO, 1981) e ratificada no Brasil, dado que documentos para o governo de outras ordens, 

como os relatórios de consultores estrangeiros acerca do ensino superior brasileiro, tinham como 

recomendações, destacadas por Angela Silva (2009), a existência, no centro do campus, de uma 

biblioteca central, de modelo monolítico, em cada instituição, administrativamente considerada 

como órgão suplementar subordinado à reitoria no organograma da universidade e obrigatória para 

o reconhecimento de cursos.  

Observamos que, após 1968, “algumas universidades brasileiras [...] realizaram a fusão de 

várias bibliotecas, por áreas de conhecimento, ou por unidades básicas de ensino, com certa 

afinidade” (FERREIRA, 1980, p. 25), decisão influenciada pela reorganização das IES em centros 

e com a construção de cidades universitárias. Assim, encontrou-se uma alternativa para atender as 

demandas provindas tanto do governo repressor47 como da área, na impossibilidade da 

centralização total. 

Com um cenário de mudanças e, em partes, à luz do “milagre econômico”48, a década de 

1970 foi prolífica em relação à organização profissional, em busca da troca de experiências e do 

aprimoramento de estruturas e serviços oferecidos, tarefas restringidas por questões orçamentárias. 

Assim, foram identificadas a criação e organização das seguintes comissões, associações e eventos 

nesta década, com base em Paulo Cordeiro (1975), Murilo Cunha e Fabiene Diógenes (2016), 

Lusimar Ferreira (1980) e Marivaldina Santos (2012): 

 
47 É razoável pensar que a reunião da produção bibliográfica em uma só instalação, ainda que restrita a uma área do 

conhecimento, exigia menos esforço de vigilância do que inúmeras bibliotecas sem relação (descentralizadas). 
48 “De 1967 a 1973 o Brasil alcançou taxas médias de crescimento muito elevadas e sem precedentes, que decorreram 

em parte da política econômica então implementada principalmente sob a direção do Ministro da Fazenda Antônio 

Delfim Neto mas também de uma conjuntura econômica internacional muito favorável” (LAGO, 2010, não 

paginado). Nesse cenário, com o foco em atrair investimentos, terminou-se com a estabilidade nos empregos, sendo 

criado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
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a) Realização do I Encontro Nacional de Diretores de Bibliotecas Centrais, no âmbito da 

III Jornada Sul-Rio-Grandense de Biblioteconomia e Documentação, em 1972; 

b) Formação da Comissão Nacional de Diretores das Bibliotecas Centrais Brasileiras 

(CNBU), como encaminhamento do evento supracitado, ainda em 1972; 

c) Alteração da CNBU para Associação Brasileira de Bibliotecas Universitárias (ABBU) 

em 197349; 

d) Realização do II Encontro Nacional de Diretores de Bibliotecas Centrais Universitárias, 

no âmbito do VII Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação (CBBD), 

igualmente em 1973;  

e) Realização do Seminário para Estudo dos Problemas de Administração e 

Funcionamento de Bibliotecas Universitárias, organizado em 1974 com apoio do 

Conselho dos Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB), o que delimitou o âmbito 

das discussões apresentadas; 

f) Como resultado do Seminário supra mencionado, a implantação do Núcleo de 

Assistência Técnica (NAT)/08 na área de Biblioteconomia, articulado entre o 

Departamento de Assuntos Universitários (DAU) do MEC e a Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE)50; 

g) Realização do III Encontro Nacional de Bibliotecas Universitárias no âmbito da IV 

Jornada Sul-Rio-Grandense de Biblioteconomia e Documentação, também em 1974; 

h) Criação da Comissão de Bibliotecas Universitárias (CBU) em 1978, ligada à Federação 

Brasileira de Associações de Bibliotecários (FEBAB); e 

 
49 “Do mesmo modo que aconteceu com outras instituições, por questões de linha de ação e atribuições estatutárias, 

não foi possível afiliar a CNBU ao CRUB. 

Como também por questões legais não pudesse ser considerada uma comissão nacional, o Grupo de Implantação 

resolveu transformá-la em Associação Brasileira de Bibliotecas Universitárias (ABBU), tendo, inclusive, ampliado 

sua área de ação, atingindo não mais apenas as bibliotecas centrais, mas todas as bibliotecas universitárias 

brasileiras, federais, estaduais ou particulares” (FERREIRA, 1980, p. 33) 
50 “Os NATs foram criados pelo MEC como um sistema de assistência técnica interuniversitária, por área de 

conhecimento, sob coordenação do Departamento de Assuntos Universitários (DAU), conforme aparece no Plano 

Setorial de Educação 75/79. 

Na área de bibliotecas foi criado o NAT-08 com especialização em sistemas de bibliotecas universitárias, a fim de 

oferecer estágio a profissionais de biblioteconomia e prestar consultoria às Instituições de Ensino Superior (IES), 

de preferência federais, interessadas no assunto” (FERREIRA, 1980, p. 34). 
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i) Realização do I Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias, igualmente em 1978, 

na UFF. 

Identificamos, a partir de Ferreira (1980), que tanto o NAT-08 quanto a ABBU foram 

descontinuados, esta antes da constituição da CBU. 

Outro marco da década é a transformação do IBBD no Instituto Brasileiro de Informação 

em Ciência e Tecnologia (IBICT), criado em 1976, alinhando-se à demanda verificada “[...] nos 

países mais desenvolvidos, onde as informações científicas e técnicas são consideradas como 

recursos nacionais, por intermédio dos quais, torna-se possível atingir o desenvolvimento social e 

econômico” (CORDEIRO, 1975, p. 80). 

Com essa orientação, em 1972, a UNESCO criou o Sistema Mundial de Informação 

Científica (UNISIST). Como estrutura descentralizada, o UNISIST carecia do estabelecimento de 

serviços responsáveis pela cooperação e intercâmbio atuando em áreas específicas e, em termos de 

área geográfica, foi idealizado no Brasil o Sistema Nacional de Informação Científica e 

Tecnológica (SNICT)51, no qual as bibliotecas universitárias desempenhavam papel fundamental, 

pois, além da intenção de serem os centros regionais, para Gomes (1975, p. 72) “Indiscutivelmente, 

a maioria dos recursos informativos se encontra no Brasil em bibliotecas universitárias. Apesar de 

todas as deficiências são elas as privilegiadas em organização, acervo e recursos humanos”, 

percepção corroborada por Cordeiro (1975, p. 82-83), que apresenta como justificativa a existência 

de “[...] fenômeno [...] próprio dos países em processo de desenvolvimento, onde a quase totalidade 

das pesquisas científicas e técnicas estão concentradas nas universidades”. 

No âmbito do Seminário para Estudo dos Problemas de Administração e Funcionamento 

de Bibliotecas Universitárias foram identificadas discussões acerca da importância da existência e 

bom funcionamento das BUs, desempenhando o papel de instrumento dinâmico de ensino, ao 

contrário do verificado no contexto brasileiro, dada a convergência entre os autores para definir 

como aquém do desejável o desempenho dessas unidades de informação. 

Em alguns textos, são delimitados como público alvo da biblioteca universitária a 

comunidade acadêmica (docentes e discentes da instituição); em outros casos é feita menção ao 

atendimento do público externo, como em Pfromm Netto (1975):  

 
51 Conforme Lusimar Ferreira (1980), Hagar Espanha Gomes (1975) e Fernando de Mendonça (1974), o SNICT foi 

mencionado no documento Metas e bases para ação do governo (1970-1972), no I Plano Nacional de 

Desenvolvimento (1972-1974) e no Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (1973-1974). 
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Auxílio ao ensino, auxílio à pesquisa e atendimento à comunidade fora da 

Universidade são os papéis mais gerais que as bibliotecas universitárias 

desempenham. A serviço do ensino, seu papel é prover os estudantes de material 

de estudo e consulta, geralmente sob a forma de livros, publicações periódicas e 

outras publicações. Para fins de pesquisa, seu acervo de informações é colocado 

à disposição dos investigadores-professores ou estudantes. Além de atender às 

solicitações dos corpos docente e discente da universidade, a biblioteca presta 

serviços também, à comunidade local ou do Estado, fornecendo orientação e 

permitindo a consulta de seus livros e revistas a indústrias, empresas, profissionais 

liberais, organismos governamentais, público em geral. Outros papéis podem, 

naturalmente, ser desempenhados pela biblioteca universitária [...] (PFROMM 

NETTO, 1975, p. 23). 

 

Ferreira (1980) indica a vocação da BU como instrumento de apoio ao ensino e a pesquisa, 

ao que Pfromm Netto (1975) acrescenta a extensão, e Gomes (1975, p. 64, grifo nosso) aprofunda 

ao assinalar que “[...] os serviços de documentação/informação constituem atividade associada a 

pesquisa e, por isso mesmo, o desenvolvimento e a expansão de tais serviços assumem um aspecto 

político, e devem corresponder ao desenvolvimento e à expansão daqueles mesmos programas de 

pesquisa”, o que atenderia aos interesses da comunidade científica, na direção de desenvolver 

novos conhecimentos, e da sociedade em aspecto amplo, interessada na aplicação das descobertas. 

Por isso, para Carvalho (1981, p. 17), a BU deve “[...] servir de depositária do conhecimento 

existente de modo a permitir que novos conhecimentos possam ser gerados”. 

Consoante os autores, a falta de recursos orçamentários e a ausência de uma instância de 

gestão centralizadora implicam na inobservância das metas acima citadas, por, respectivamente, 

causarem a desatualização do material informacional e dificultar a obtenção de eficiência 

(operacional, financeira e de recursos humanos), principalmente a partir da sistematização do 

trabalho em cooperação. Uma das possibilidades de trabalho cooperativo, dentro e fora da 

instituição, era a participação no SNICT, o qual, explica Gomes (1975), 

Não interfere na política de aquisição de cada biblioteca; pelo contrário procura 

estimular cada uma a cobrir, dentro da prioridade que julgar conveniente, de 

maneira completa e sistemática, literatura sobre um determinado ramo específico 

do conhecimento (GOMES, 1975, p. 74). 

 

Isto posto, o trabalho em cooperação entre bibliotecas possibilita a diminuição de 

duplicatas, bem como a recuperação de obras solicitadas em coleções de outras unidades de 

informação. 
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A esfera de comando (central), de acordo a Lemos e Macedo (1975, p. 48), deveria ser 

criada com autonomia, “[...] compatível com sua função de subsistema imprescindível ao perfeito 

desempenho do sistema universitário de ensino, pesquisa e extensão”, para que a BU se integrasse 

ao “[...] planejamento e funcionamento global da universidade” (LEMOS; MACEDO, 1975, p. 40), 

o que possibilitaria, a partir da presença dos bibliotecários em instâncias decisórias da política 

universitária, lugar de fala para os interesses das unidades de informação (FONSECA, 1975; 

LEMOS; MACEDO, 1975; PFROMM NETTO, 1975), com destaque para a colaboração delas no 

desempenho das atividades institucionais e, quiçá, fomentaria a participação de outros profissionais 

nos problemas identificados e pesquisas sobre os mesmos (SPILLER, 1975). Todavia, os resultados 

da pesquisa de Ferreira (1980) indicam que não há relação entre o status dos profissionais 

responsáveis pelas bibliotecas e o grau de centralização dessas unidades. 

Para Lemos e Macedo (1975), o órgão coordenador deveria estar subordinado diretamente 

à reitoria e ser autorizado a aplicar os recursos financeiros, ao menos os destinados à aquisição de 

material bibliográfico. Como exemplo de desperdício financeiro, uma discussão retomada com 

frequência (FONSECA, 1975; PFROMM NETTO, 1975) refere-se às publicações periódicas, 

multiplicadas entre diferentes bibliotecas de uma mesma instituição por conta da “[...] dispersão 

dos artigos de interesse para uma especialização em revistas gerais e de outras especializações” 

(FONSECA, 1975, p. 9). 

Nesse aspecto, Carvalho (1981) pondera que  

As próprias bibliotecas, quando chamadas a formular seu orçamento, estão tão 

despreparadas que acabam por adicionar, sem objetividade, percentuais sobre a 

quantia que lhes foi concedida ou gasta no ano anterior. A falta de critérios ou 

estudos que dimensionem as necessidades atuais e a precaução tomada contra os 

infalíveis cortes, fazem com que o orçamento, já fictício, seja superestimado, mas 

nunca calculado satisfatoriamente, ao ponto de corrigir as distorções acumuladas 

ao longo dos anos e atender a programação básica necessária (CARVALHO, 

1981, p. 53). 

 

Outras demandas levantadas concernem às instalações físicas das unidades, em geral 

referidas como insuficientes para acomodação adequada do acervo, dos espaços de trabalho e área 

para os usuários; à integração ao acervo de obras em diferentes suportes, diversificando as 

possibilidades de apoio às atividades de ensino e pesquisa; e à expansão do uso de equipamentos 

de informática pelas BUs, para possibilitar a automação dos serviços e a construção de sistemas de 

recuperação e disseminação da informação (PFROMM NETTO, 1975; CARVALHO, 1981). 
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Ferreira (1980, p. 37) cita, ao tratar da criação de “[...] sistemas automatizados para disseminação 

da informação on-line e em real-time”, trabalhos de cooperação como o projeto de Catalogação 

Legível em Computador (CALCO) e as iniciativas do Centro Latino-Americano e do Caribe de 

Informação em Ciências da Saúde (BIREME). 

Como “Em não poucas escolas, a frequência à biblioteca e a consulta a livros e revistas 

estão longe de corresponder a padrões razoáveis de utilização” (PFROMM NETTO, 1975, p. 25) 

a atratividade das unidades de informação é um fator a ser considerado em relação também a 

costumes sociais, conforme destaque do mesmo autor, devido a existência de “[...] aluno que ainda 

não aprendeu a aprender sozinho, buscando, ele próprio, as informações que necessita, ao invés de 

se valer de um ‘intermediário de informações’, o professor” (PFROMM NETTO, 1975, p. 25), 

percepção ratificada por Carvalho (1981). 

Contudo, é coerente questionarmos se a frequência abaixo do esperado acentuava a questão 

orçamentária, pois a utilização do acervo é justificativa plausível para solicitação de verbas a fim 

de atualização na frequência necessária, atendendo às diferentes especificidades das áreas do 

conhecimento. Outro tópico a ser considerado nos debates sobre o desenvolvimento do acervo, 

especificamente na esfera pública, é a dificuldade para o descarte de materiais, devido a 

classificação do livro como material permanente, tratado por Ferreira (1980) e Carvalho (1981): 

O problema de espaço físico nos parece agravado porque as bibliotecas não 

descartam seus materiais superados. A obsoleta legislação em vigor, que 

considera o livro como material permanente, faz com que as bibliotecas acumulem 

in eternum materiais, que por não possuírem nenhum valor para o ensino e a 

pesquisa não são utilizados, mas ocupam espaço para armazenagem e necessitam 

de recursos para manutenção e conservação. [...] 

Parece-nos falho o argumento utilizado por alguns administradores que ao verem 

a biblioteca com as prateleiras repletas, insistem em que a mesma não precisa 

comprar mais livros. Esta insensatez chega às vezes a provocar a redução dos 

gastos das bibliotecas com material bibliográfico (CARVALHO, 1981, p. 52). 

 

Com a predominância da discussão sobre informação em ciência e tecnologia, Cordeiro 

(1975) menciona diretamente as unidades voltadas às Ciências Humanas e Sociais, lembrando da 

atuação das bibliotecas universitárias em áreas não caracterizadas 

tradicionalmente como científicas e tecnológicas e para as quais não existem, 

no Brasil, programas ou esquemas de informação pré-estabelecidos, devendo 

as mesmas ser objeto de maior interesse para o sistema brasileiro de 

documentação e informação; (referimo-nos aos campos das ciências sociais e 

humanas aos da cultura em geral) (CORDEIRO, 1975, p. 88). 
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Corroborando sobre essa discrepância, uma das análises apresentadas por Carvalho (1981, 

p. 48) é de que “Há diferença significativa entre os orçamentos das bibliotecas de acervo geral, 

área de Ciências Sociais e Humanas e área de Ciências Puras e Aplicadas”52. Outra diferença 

apontada pela autora é o investimento prioritário em diferentes tipos de documento de acordo com 

a especificidade das áreas: enquanto as bibliotecas de Ciências Puras e Aplicadas destinam maior 

parte de seu orçamento na compra de periódicos, as bibliotecas que atendem aos cursos de Sociais 

e Humanas gastam mais na aquisição de livros (CARVALHO, 1981). 

Ademais, foi reivindicado por Lemos e Macedo (1975) um programa de capacitação para 

os profissionais atuantes nas bibliotecas, o que vai ao encontro das intenções presentes em 

documentos governamentais, identificadas por Angela Silva (2009), de fornecer igual formação 

para todos os dirigentes das BCs. Para Mueller (1985, p. 11), qualificar profissionais para atuação 

nas BUs também era de interesse dos órgãos de financiamento dos cursos a nível de pós-graduação. 

Tendo em vista que o Seminário de 1974 foi organizado com auxílio do CRUB durante a 

Ditadura, e que o alinhamento aos padrões do MEC era imprescindível para a manutenção de 

verbas das instituições, falas como a de Lemos e Macedo (1975) defendem a reorganização da BU 

aos parâmetros propostos pela reforma universitária. Estes autores, inclusive, utilizam trechos da 

Lei n° 5.540/68, acerca da racionalização de recursos e da criação de órgãos coordenadores, para 

justificar a existência de instância coordenadora para as bibliotecas universitárias (LEMOS; 

MACEDO, 1975). Ferreira (1980), tal qual Lemos e Macedo (1975), reitera a importância da Lei 

da reforma universitária e do Decreto-lei n° 200, de 25 de fevereiro de 1967, que estabeleceu 

diretrizes para a reforma administrativa. Porém, para Carvalho (1981, p. 17), a racionalização “[...] 

realmente não ocorreu no setor bibliotecário, uma vez que as bibliotecas continuam crescendo 

aleatoriamente, sem planejamento efetivo, sistemático e integrado”. 

O SNBU, realizado no final da década, por sua vez, tornou-se espaço para requerer a criação 

de uma instância ligando o MEC e as bibliotecas universitárias, tendo em vista a elaboração de 

políticas públicas voltadas às BUs. Em sua primeira edição, teve cinco painéis e quatro sessões 

científicas para discutir o tema “A biblioteca como suporte do ensino e da pesquisa no 

desenvolvimento nacional”. 

 
52 Aprofundando mais sobre os aspectos orçamentários das bibliotecas, Carvalho (1981) não identificou diferenças 

entre as IESs públicas e particulares. Para além, “[...] o estudo revelou não haver diferença entre os orçamentos das 

universidades e o das instituições de ensino superior isoladas” (CARVALHO, 1981, p. 54). 
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Deste evento, destacamos os apontamentos de Miranda (1979), que apresentou a 

comunicação “Biblioteca universitária no Brasil: reflexões sobre a problemática” no painel 

referente à administração das BUs. O autor ressaltou a transição vivida pelo país e a importância 

não só do planejamento, mas também das articulações políticas, de modo que os deveres técnicos 

e sociais do bibliotecário fossem desempenhados. Dentre as dificuldades reiterou as discussões 

acerca do lugar administrativo das BUs dentro da universidade, o baixo número de bibliotecários 

e a falta de incentivos para formação continuada; como obstáculos a serem vencidos destacou a 

efetivação do processo de desenvolvimento de coleções e de atividades voltadas aos usuários; e 

dentre os avanços listou a edificação de prédios destinados às bibliotecas, nas quais trabalhavam 

bibliotecários de formação, e a destinação de recursos para aquisição de livros e periódicos. Para 

solucionar as questões voltadas ao planejamento e possibilitar o intercâmbio sistematizado de 

recursos e experiências, Miranda (1979) propõe a criação do Sistema Brasileiro de Bibliotecas 

Universitárias, remontando, de certo modo, a tentativa malsucedida da ABBU. 

Três anos depois (em 1981), o Seminário teve sua segunda edição e firmou-se como evento 

na área. Nesse ano, teve como tema central a avaliação do desempenho da biblioteca universitária 

no Brasil e foi organizado em trabalhos especiais, um grupo de trabalho e em quatro simpósios. 

Tarapanoff (1981), alocada no âmbito dos trabalhos especiais com o texto “Planejamento de e para 

bibliotecas universitárias no Brasil: sua posição sócio-econômica e estrutural”, reitera as 

dificuldades encontradas pelas BUs para se adequarem às demandas da reforma de 1968: 

1. a biblioteca universitária brasileira estava tradicionalmente ligada à faculdade 

isolada e à sua administração fator que impedia a visão sistêmica; 

2. o papel da biblioteca dentro do sistema tradicional de ensino brasileiro 

marginalizava a atuação da biblioteca nos objetivos da universidade, 

deixando-a com a função residual de preservação de acervo; 

3. os bibliotecários não conheciam os objetivos da universidade; 

4. os bibliotecários não possuíam informação sobre a situação das bibliotecas 

universitárias no Brasil, ou, até mesmo, a situação das bibliotecas de uma 

mesma universidade; 

5. os bibliotecários da unviersidade [sic] não tinham tradição de planejamento, 

ainda que experientes não sabiam planejar nem tampouco tiveram formação 

de planejadores; 

6. falta de motivação para mudanças; 

7. falta de consciência da importância da biblioteca dentro da universidade, tanto 

da parte dos professores quanto dos bibliotecários (TARAPANOFF, 1981, p. 

19). 
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Assim como nos pontos 4 e 5 elencados por Tarapanoff (1981), Ferreira (1980) percebe 

uma lacuna na gestão administrativa das bibliotecas, sobretudo no que diz respeito à prática do 

diagnóstico. 

Os resultados da pesquisa de Carvalho (1981), atinentes à formulação de parâmetros para 

avaliação de desempenho das bibliotecas de ensino superior com base em informações reunidas 

pela Assessoria de Planejamento Bibliotecário da CAPES/MEC, demonstraram o círculo vicioso 

no qual as BUs estavam inseridas: por não suprir as necessidades dos usuários e estar em posição 

administrativa inadequada, essas unidades de informação não tinham suas demandas ouvidas nas 

instâncias decisórias das IESs e não possuíam prestígio, agravado pela comunidade fazer uso 

modesto dos serviços oferecidos. Na concepção de Ferreira (1980, p. 11), essa desvinculação das 

BUs em relação ao processo educativo “[...] é, talvez, uma das falhas mais graves do ensino 

superior brasileiro”. 

Observa-se que, a partir de meados da década de 1970, após o período do “milagre 

econômico”, o contexto financeiro do país não era favorável, como Carvalho (1981) indica ao tratar 

da alta das taxas inflacionárias. Outrossim, salienta-se que o SNICT, no qual as BUs teriam papel 

fundamental, apesar de “[...] em 1976 ter sido criado pelo IBICT, na realidade não foi ainda 

implantado” (FERREIRA, 1980, p. 46). 

Percebe-se, com essa exposição, que apesar da movimentação profissional para a troca de 

informações e experiências, as interlocuções não eram feitas a contento, dentro e fora de uma 

mesma instituição, ainda que, consoante Ferreira (1976) em dissertação sobre a estrutura das BUs 

brasileiras, grande parte dessas unidades de informação estivessem centralizadas, fosse apenas 

pelos serviços de aquisição e processamento técnico (parcial), fosse pelo agrupamento do acervo 

em um único prédio (monolítica). Este quadro é retratado por Carvalho (1981), pois 

[...] apesar da literatura e do estudo revelarem que as bibliotecas centrais estão 

cada vez mais assumindo o seu papel, os resultados da análise de grupamento 

revelaram que não há diferença significativa entre as bibliotecas centrais e 

setoriais quanto ao número de bibliotecários, número de auxiliares, área global, 

número de cadeiras para leitor, número de livros, número de títulos de periódicos, 

número de usuários em potencial e orçamento. 

Teoricamente espera-se que as bibliotecas centrais possuam recursos maiores do 

que aqueles concedidos às bibliotecas setoriais, uma vez que além de atenderem 

ao seu próprio público, as bibliotecas centrais também servem de ponto de 

atendimento suplementar às bibliotecas setoriais quanto a assuntos periféricos e 

interdisciplinares. Na realidade, esta semelhança entre os dois tipos de bibliotecas 

pode ser explicada pelo elevado número de bibliotecas centrais de pequeno porte 
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(44,3% das bibliotecas centrais estudadas possuem no máximo 5.000 usuários em 

potencial) e pelo fortalecimento de bibliotecas setoriais, mais notadamente, nas 

áreas de ciências básicas e aplicadas, onde se observa uma maior demanda de 

serviços bibliotecários (50,4% do total) (CARVALHO, 1981, p. 50). 

 

Deste modo, o que para Ferreira (1976, p. 168) seria “[...] condição fundamental de 

sucesso”, não resolvera outros empecilhos, que reforçavam a necessidade de políticas públicas 

voltadas às BUs. Permanecia a carência apontada por Carvalho (1981, p. 17) da BU “[...] ser 

reconhecida como elemento vital no processo de armazenamento e difusão do conhecimento [...]”, 

no âmbito de uma “[...] estrutura defasada, inadequada para cumprir sua verdadeira função nos 

meios acadêmico, científico e social”. 

Ademais, ao mesmo tempo em que a consolidação da pós-graduação durante os anos 70 e 

a indissociabilidade entre o ensino e a pesquisa proporcionaram verbas para as unidades de 

informação, com a assinatura de convênios – recursos utilizados para manutenção e não como 

fomento –, Carvalho (1981) indica que também foram motivo para o aumento no nível de exigência 

de, ao menos, uma parcela dos usuários em relação aos serviços oferecidos. 

Por fim, apenas dezoito anos após a reforma universitária e oito anos depois do I SNBU, já 

no período de redemocratização, foi desenvolvida uma política pública no âmbito do MEC para as 

bibliotecas desse nível de ensino: em 1986, foi publicado o Plano Nacional de Bibliotecas 

Universitárias (PNBU), na esteira dos esforços da Ação Programada em Informação, Ciência e 

Tecnologia articulada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq). 

Assim, considerando o cenário das BUs no período de 1964 a 1985, a manutenção dos 

problemas para o desenvolvimento dessas unidades de informação – principalmente as voltadas às 

Ciências Sociais e Humanas, já que para Angela Silva (2009, p. 42) as mudanças eram direcionadas 

pelas demandas consideradas de ciência e tecnologia – indica, consoante Pfromm Netto (1975) 

que: 

A despeito das [...] modificações ocorridas na concepção e no funcionamento da 

biblioteca a serviço do ensino superior, esta tende ainda a ser encarada como o 

tradicional “depósito de livros” ou como um serviço de importância relativamente 

pequena (PFROMM NETTO, 1975, p. 22-23). 

 

A percepção de Miranda (1981, p. 11) coaduna-se com a fala anterior e aprofunda, tratando 

como um problema de base, desde o objetivo da criação das unidades de informação: 
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Parece que ela [a biblioteca universitária] não foi criada para servir de base ao 

aperfeiçoamento do sistema educacional mas, ao contrário, apenas para o 

cumprimento, em condições mínimas e sem efetiva continuidade, das exigências 

impostas pela legislação que regulamenta o funcionamento de cursos acadêmicos. 

Na medida em que se “desenvolvem” atualmente, as nossas bibliotecas 

universitárias são inviáveis. Elas – salvo as exceções de praxe – são instituições 

desvinculadas do planejamento acadêmico (quando este existe), têm pouca ou 

nenhuma prioridade nos investimentos anuais e estão voltadas para a acumulação 

de acervo e não para a prestação de serviço aos usuários (MIRANDA, 1981, p. 

11). 

 

Em concordância com Miranda (1981), destacamos que: 

Uma universidade que não participa do acervo documentário e ideológico 

universal, que não tem memória e não dá, ela própria, uma contribuição ao avanço 

das ciências, das técnicas e das humanidades, poderá ser uma fábrica de diplomas, 

mas pouco influirá sobre o progresso humano e cultural, sobre a comunidade a 

que deverá servir (MIRANDA, 1981, p. 12). 

 

Deste modo, apesar da previsão das bibliotecas universitárias no quadro normativo do 

ensino superior brasileiro nos decretos e leis de meados do século XIX até a década de 1920, as 

bibliotecas das instituições desse nível foram constituídas de forma precária, recebendo subsídios 

insuficientes para servir à comunidade que deveria atender, situação recorrente mesmo com as 

mudanças ocorridas a partir da década de 1960. Nesse panorama, infere-se que o próprio modelo 

educacional (de viés profissionalizante), continuado no pós-reforma de 1968, é impeditivo para o 

desenvolvimento adequado desses espaços, por colocar como superior o tempo de aula ao estudo 

individualizado, conforme apontado por Teixeira (1989), o que dificulta a emancipação do aluno 

na busca por informação. 

Em relação à estrutura administrativa dessas unidades de informação, foi identificada na 

literatura a intenção de centralização com objetivo de racionalizar os recursos disponíveis, 

sabendo-se de suas limitações, porém tais medidas têm sua abrangência restrita às características 

das instituições de ensino às quais as bibliotecas estão subordinadas. Assim, após 1968, continua-

se encontrando novas bibliotecas setoriais; em outros casos, há reunião das bibliotecas de acordo 

com os centros de ensino; há criação de bibliotecas centrais monolíticas, principalmente nas 

universidades criadas nesse período; e continua-se a formação de bibliotecas centrais parciais, na 

consecução de trabalho em cooperação.  

Com consequências identificadas para a tarefa de desenvolvimento de coleções, 

especialmente para a construção de parâmetros para a seleção, no contexto estrutural de 
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universidades de corte funcionalista, nota-se que a questão do ensino se sobrepõe à cultural, 

restando à biblioteca universitária, alijada dos planejamentos educacionais, ter seu acervo 

caracterizado como recurso curricular em meio a obstáculos de diversas ordens, como 

obsolescência do material, defasagem entre a quantidade de funcionários e potenciais usuários, 

distância física em relação aos espaços de aula, desconhecimento de informações sobre a instituição 

a qual a BU era subordinada, dentre outros, como na UFF, um dos estudos de caso presente na 

seção 3, em que parte do acervo é originário das faculdades isoladas que, aglutinadas por Decreto 

Federal, constituíram a IES. 

Há evidências de que esses déficits se sobressaem, em comparação às bibliotecas dos 

institutos de pesquisa, por exemplo, mesmo que a colaboração das BUs nos sistemas de informação 

fosse ressaltada por diferentes autores. Por outro lado, a obrigatoriedade para a abertura de novos 

cursos justifica a prioridade do desenvolvimento de coleções atender aos programas de ensino, em 

meio aos diferentes obstáculos. 

Assim, retomamos os pressupostos desta pesquisa e questionamos: se temas sensíveis e 

polêmicos como os relacionados à política, à moral e aos ditos “bons costumes”, alvo da censura 

dos governos militares, circulavam nas bibliotecas das áreas de Ciências Sociais e Humanas 

durante a Ditadura Civil-Militar, como e quando ingressaram nestes acervos? Ressaltamos ter 

identificado que os campos supracitados não eram prioritários no desenvolvimento das BUs 

daquela época, já que os debates nos seminários e encontros organizados, como os SNBUs, por 

exemplo, mostram-nos preocupações voltadas para a consolidação de Sistemas Nacionais de 

Informação, por sua vez, correlacionados às questões da ciência e tecnologia. 

A questão da censura, que potencialmente influenciaria em suas atividades, não foi 

localizada como tema de debate nos trabalhos dos eventos sobre BUs organizados pela área53. 

 
53 No final da década de 1980, Vergueiro (1987, p. 21, grifo do autor) pondera que as informações sobre censura, ainda 

que ocorridas em bibliotecas, são geralmente obtidas pela imprensa e não a partir da literatura especializada, 

observando que “Esta, em sua totalidade, manteve-se afastada da questão. Silêncio quase total. À exceção de um 

artigo publicado na Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação em 1980, onde um americano (!), Lester 

Asheim, tece algumas considerações sobre censura em bibliotecas, mais nada específico sobre o assunto, ao que se 

saiba, foi publicado. Reações contrárias à censura, por parte de associações de bibliotecários, não existiram”, restando 

aos profissionais a exposição dos posicionamentos individuais. Diferentemente da percepção de Vergueiro (1987), é 

possível encontrar ao menos um protesto dos bibliotecários contra as práticas censórias no âmbito do CBBD. Sobre 

o assunto ver: FERREIRA, Carminda Nogueira de Castro; TOLEDO, Maria do Rosário de Castro Ferreira; 

FERREIRA, Ruthe Helena Camargo. 1954-1979: jubileu dos Congressos de Biblioteconomia e Documentação: 

temários, autores, trabalhos apresentados, recomendações. Curitiba, PR: FEBAB: Associação Bibliotecária do 

Paraná, 1979. 
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Várias hipóteses se abrem para esse problema, como a de que essas bibliotecas encontraram no 

modelo da reforma de 1968 um caminho para se consolidarem como instituições relevantes para o 

ensino superior e optaram em se destacar como espaços não só voltados para o ensino, mas também 

para o desenvolvimento cientifico e tecnológico, galgando um capital simbólico que anteriormente 

não dispunham. 

Deste modo, na subseção seguinte avançaremos na discussão sobre censura e, por fim, 

analisaremos os acervos de três bibliotecas com vista a aferir o impacto das ações censórias nestas 

instituições. 

 

2.3 CENSURA A LIVROS NO BRASIL 

  

Conforme Vergueiro (1987, p. 22, grifo do autor) “o termo censura vem do latim censere, 

que significa ‘ter acesso’”. No presente, a censura, ao contrário, é a restrição do acesso, consoante 

definição de Murilo Bastos da Cunha e Cordélia Cavalcanti (2008) em dicionário voltado para as 

áreas de Biblioteconomia e Arquivologia: 

1. Proibição de publicar e divulgar ideias, notícias, imagens e conceitos que são 

considerados, pelas autoridades, como elementos capazes de abalar a autoridade 

do governo ou a ordem social e moral. 2. Controle exercido sobre a informação e 

os livros, com a finalidade de decidir sobre a oportunidade, ou inoportunidade de 

sua disseminação (CUNHA, M.; CAVALCANTI, 2008, p. 76). 

 

A censura, “[...] exercida em termos políticos, religiosos ou morais, constituindo as ofensas, 

respectivamente, de traição, heresia ou obscenidade” (VERGUEIRO, 1987, p. 22), no âmbito das 

bibliotecas pode ser exercida de três formas, segundo categorização de Evans, citado por Vergueiro 

(1987, p. 24): a) legal ou governamental; b) pressão individual ou de grupo; e c) autocensura. 

“Segundo o autor, é muito mais fácil lidar com os dois primeiros tipos de censura do que com o 

terceiro, pois naqueles existem apenas duas alternativas: ou se luta contra a censura ou se 

compactua com ela” (VERGUEIRO, 1987, p. 24), o que nos direciona à posterior discussão voltada 

às etapas de seleção e desbastamento do desenvolvimento de coleções (seção 2.3.1). 

Em todo caso, as definições relativas à censura denotam a ideia de superioridade dos 

censores (autoridades responsáveis) em relação aos demais cidadãos, afastando-os de sua 

capacidade decisória (LEITÃO, 2011). 
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Ressaltamos, aqui, a censura aos livros, tal como a centralidade atribuída por Anderson 

(1991) às publicações em papel na construção do ideário nacionalista – afinal, “[...] a sociedade 

propriamente histórica é aquela que não pode, senão sob a forma de violência e da máscara, 

repousar numa identidade fixa, onde se reconheceria a si mesma” (CHAUÍ, 1990, p. 15-16, grifo 

nosso). Assim, com a representação desse tipo de obra como potencial insumo para a promoção de 

“[...] rupturas no modo de ver a realidade de um indivíduo” (LIMA, 2016, p. 70), sua proibição, no 

escopo de limitar e até mesmo eliminar o discordante, é recorrente em governos autoritários: 

O livro é um artefato do saber registrado, produto intelectual e um meio pelo qual 

se veicula e propaga discursos. No entanto, quando empregado como veículo de 

difusão de contraposições à ordem, ele se torna objeto "nocivo", principalmente 

sob a perspectiva dos poderes, sendo, muitas vezes, destruído para se tornar 

exemplo da força impositiva e censória dos que estão no poder. Esses títulos são 

registrados e constituem listas de livros proibidos, para que não possam ser 

publicados, comercializados ou lidos (LIMA, 2016, p. 68). 

 

No Brasil, a censura, consoante categorização de Garcia (2009) em sua pesquisa sobre a 

censura teatral do período imperial até a nova república, tem suas origens sociais durante a época 

da colonização portuguesa, relacionada à Inquisição da Igreja Católica, e institucionais com a 

transferência da corte joanina para o Rio de Janeiro. Para a autora, a censura 

[...] constitui-se num fenômeno histórico de longa duração com trajetória sinuosa. 

Nos períodos democráticos, a função social de combate à licenciosidade e o papel 

pedagógico na formação do indivíduo justificaram a existência da censura 

enquanto que, nos regimes autoritários, os governos brasileiros não só 

apropriaram-se de uma estrutura pré-existente que se orientava pela moral vigente 

como também incorporaram a censura política que se amparava na manutenção 

da ordem (GARCIA, 2009, p. 3). 

 

Hallewell (2012), por sua vez, entende que 

[...] existia, e sempre continuou a existir, a aceitação implícita da interferência 

administrativa na disseminação da informação e da opinião como se fosse uma 

coisa normal no governo da sociedade. Por maior que seja a amplitude dada às 

fronteiras da liberdade, a mentalidade legal brasileira admite, automaticamente, a 

necessidade de definição de algumas dessas fronteiras por parte da autoridade 

(HALLEWELL, 2012, p. 570). 

 

Esses apontamentos convergem aos de Paula Igreja (2019), Bárbara Leitão (2011), Kelly 

Lima (2016) e Carolina Rodrigues (2016), que expõem a presença da prática desde o período 

colonial, perpassando o período monárquico e perdurando mesmo com a transição para o regime 

republicano e em períodos democráticos. Nesta pesquisa, interessa-nos especificamente a repressão 
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imposta no período entre 1964-1985, portanto, trataremos da prática à luz dos aparelhos 

institucionais responsáveis pela mesma, do respaldo legal e das dificuldades impostas à indústria 

editorial. 

Tal como exposto na definição do verbete de censura, para Otero (2003, p. 6) durante a 

Ditadura esta prática “[...] foi um instrumento de coerção, recurso de repressão política, defendida 

pelo governo militar como necessária, por razões de segurança nacional” e um instrumento de 

controle para “preservação do sistema político-ideológico que pertence a sua marca e a liquidação 

do pensamento divergente” (OTERO, 2003, p. 15).  

Destarte, as demandas morais a serem atendidas, segundo exposição de Otero (2003, p. 92), 

eram “[...] o catolicismo, o conservadorismo e o medo do comunismo, que povoava a mente da 

classe média brasileira e dos golpistas de 1964”. O conservadorismo, ainda segundo a autora, 

visava “[...] preservar o padrão moral vigente contra a dissolução da família. Tentavam defender 

os valores consagrados pela tradição” (OTERO, 2003, p. 76). 

Para os apontamentos sobre a censura específica a livros, é importante correlacionar essa 

prática à categorização da Ditadura em três períodos, conforme Igreja (2019). Entre os anos de 

1964-1968, correspondentes à consolidação do governo, a atividade censória de livros tinha 

diretrizes confusas, conforme perceberemos nos relatos a seguir. No ínterim de 1968-1978, 

referente ao período de recrudescimento, a proibição de livros passou a ser regulamentada por lei 

e atingiu seu ápice em números, posteriormente diminuídos (1979-1985) por conta da distensão 

política. 

Todavia, considerando que na Ditadura foram adaptadas estruturas censórias pré-existentes, 

é necessário retomarmos o surgimento delas, a partir do Departamento de Imprensa e Propaganda 

(DIP), concebido no Estado Novo. Extinto em maio de 1945, as atribuições do DIP passaram a ser 

de incumbência do recém-criado Departamento Nacional de Informações (DNI). Com a mudança 

de presidente, numa tentativa “[...] de dissociar a prática da censura do governo anterior sem, 

contudo, cogitar a extinção do mecanismo da Constituição brasileira” (GARCIA, 2009, p. 3), em 

dezembro de 1945 o órgão responsável passou a ser o Serviço de Censura de Diversões Públicas 

(SCDP). 
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O SCDP54, no âmbito do Ministério da Justiça, era subordinado diretamente ao chefe de 

polícia no Departamento Federal de Segurança Pública (DFSP). Este foi reorganizado pela Lei n° 

4.483, de 16 de novembro de 1964, e o SCDP passou a integrar a Polícia Federal de Segurança 

(PFS), junto a instâncias como a Divisão de Ordem Política e Social (DOPS), ainda no âmbito do 

DFSP, órgão ao qual competia, consoante alínea f) do Art. 1°. da lei supracitada, “a censura de 

diversões públicas, em especial, a referente a filmes cinematográficos, quando transponham o 

âmbito de um Estado” (BRASIL, 1964b). Assim, o próprio texto legislativo ressaltava que “[...] a 

censura de diversões públicas permaneceu sob a ingerência do chefe de polícia e atuou de forma 

autônoma nos estados” (GARCIA, 2009, p. 11), o que ocorria desde a década de 1940 e se manteve 

até meados de 1967, tendo como resultado diferentes diretrizes no país. 

O esforço de centralização da censura de diversões públicas a nível federal no período da 

Ditadura, apesar da colaboração com os estados, “[...] respondeu ao plano de expansão do controle 

nacional sobre as manifestações públicas que, por si só, converteu-se em medida administrativa de 

natureza política [...]” (GARCIA, 2009, p. 20-21). 

Essa organização burocrática corresponde ao primeiro momento da Ditadura (1964-1968), 

quando não havia sistematização da censura aos livros. Segundo diferentes autores, como Reimão 

(2005) e Hallewell (2012), apesar dessa inexistência, desde o início da Ditadura proliferavam ações 

arbitrárias, como os exemplos a seguir. 

Um relato, presente no relatório final da Comissão Estadual da Verdade Paulo Stuart Wright 

(2014), atribui ao Exército a invasão da livraria Anitta Garibaldi (Florianópolis, SC), a apreensão 

do material bibliográfico e subsequente incineração do mesmo em via pública, no início de abril 

de 1964. Em 1968, as Editoras Tempo Brasileiro e Civilização Brasileira sofreram atentados a 

bomba (GERMANO, 1994; HALLEWELL, 2012) e a organização de um clube de leitura foi 

relacionada à tentativa de expansão da ideologia comunista, sendo justificativa para a expulsão de 

oficiais da Força Área, conforme relatório da Comissão da Verdade do Rio (2015). 

Por sinal, segundo Hallewell (2012, p. 634) os “[...] confiscos ilegais feitos pela polícia, 

muitas vezes de livros publicados anos antes, parecem ter continuado a ocorrer intermitentemente, 

 
54 Conforme Decreto-lei n° 8.462, de 26 de dezembro de 1945, exercendo as atividades da Divisão de Cinema e Teatro 

do DNI (BRASIL, 1945). 
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desde então até a eleição para a presidência de Tancredo Neves” e tinham critérios dos mais 

variados55: 

[...] 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 vermelhas56. Muitos policiais contentavam-se com qualquer 

coisa que tivesse a marca Civilização Brasileira, enquanto outros demonstravam 

especial preferência por dicionários, obras de referência ou qualquer coisa que se 

vendesse rapidamente como livro usado. Dentre as muitas vítimas totalmente 

inocentes estiveram O Livro Vermelho da Igreja Perseguida (relato dos martírios 

dos cristãos primitivos), editado pela Agir, e o romance A Capital, de Eça de 

Queirós (HALLEWELL, 2012, p. 633, grifo do autor). 

 

Para Reimão (2005), a censura a livros durante a Ditadura tomou outras feições quando o 

AI-5 foi outorgado, porém, apenas em 1970 essa prática agregou a violência simbólica à força bruta 

dos confiscos e repressões policialescas, devido ao respaldo legal (OTERO, 2003; LIMA, 2016) 

com a publicação do Decreto-lei n° 1.077, de 26 de janeiro de 1970. A partir dele, a censura prévia 

de publicações contrárias à moral e aos bons costumes em quaisquer meios de comunicação foi 

regulamentada (BRASIL, 1970). O Decreto, operacionalizado pela Portaria n° 11-B, de 6 de 

fevereiro de 1970, devido a impraticabilidade da tarefa e à reação adversa de diversos profissionais 

do livro, como editores e escritores, foi revisado com a Instrução n° 1-70, de 24 de fevereiro de 

1970, que isentava de verificação prévia as obras de caráter estritamente filosófico, científico, 

técnico e didático e todas as que não tratavam sobre temas referentes a sexo, moralidade pública e 

bons costumes. 

Com a censura prévia restrita, as editoras, com apoio dos autores, resistiam à submissão dos 

originais, principalmente aquelas com área de atuação não estipulada na instrução supracitada, 

pois, além da atitude configurar-se como um atestado de culpa, era provável a retenção da obra, na 

espera da conclusão dos trâmites censórios (HALLEWELL, 2012; LIMA, 2016), dado a 

necessidade do envio de ofício acompanhado por três cópias do texto ao órgão censor. Após o 

parecer dos censores, os documentos seguiam para o gabinete do Ministério da Justiça para o 

despacho final (OTERO, 2003). 

 
55 Outra pertinente categorização da censura foi feita pelo editor Ênio Silveira no mandado de segurança impetrado 

contra o DFSP, cf. Hallewell (2012, p. 637). 
56 “Associava-se a cor vermelha ao comunismo, porque esta era a cor da bandeira da União Soviética (URSS) e muito 

utilizada como símbolo para representar a ideologia política e socioeconômica defendida pelo comunismo” (LIMA, 

2016, p. 82). 
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Um subterfúgio utilizado pelas editoras para obter uma reação do aparato censório sem 

submeter-se à burocracia, segundo o trabalho de Johnson (1978 apud HALLEWELL, 2012) era a 

publicação em outros meios de comunicação (jornais e revistas) de trechos considerados 

“censuráveis” dos livros a serem publicados. 

Conforme subentendido no parágrafo acima, editores, livreiros e o próprio Sindicato 

Nacional dos Editores de Livros (SNEL), foram atores na resistência às coibições governamentais 

(REIMÃO, 2011), diferentemente do posicionamento mais restrito dos profissionais da 

Biblioteconomia57, como visto na seção 2.2.1. Alguns exemplos de resposta foram 

o manifesto assinado por cerca de mil pessoas ligadas à produção cultural 

motivado pela prisão do editor Ênio Silveira, em 1965, e duas grandes 

manifestações no Rio de Janeiro, em 1968: a “Cultura contra Censura”, em 

fevereiro, que reuniu membros da classe teatral indignados com a censura de oito 

peças e “A Passeata dos cem mil” em junho (LIMA, 2016, p. 73-74). 

 

De acordo com o descrito na Introdução desta dissertação (seção 1), chegou-se à lista de 

obras proscritas utilizada neste trabalho a partir do cotejo entre três diferentes documentos, visto a 

dificuldade em precisar os números da censura (GARCIA, 2009). Um destes, a saber a Lista de 

livros proibidos pelo Ministério da Justiça (1964-1979) localizada a partir de Otero (2003), indica, 

em determinados casos, a fundamentação legal da prática dos censores. Por meio desta lista, foi 

possível localizar seis bases legais para as ações censórias desencadeadas durante a Ditadura, sendo 

eles, em ordem cronológica de publicação: a) Decreto n° 20.493, de 24 de janeiro de 1946, no qual 

foi aprovado o regulamento do SCDP do DFSP; b) Lei n° 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, que 

regulava a liberdade de manifestação de pensamento e de informação; c) Decreto-lei n° 31458, de 

 
57 Ao posicionamento dos bibliotecários, em especial os universitários, preocupados em incluir as BUs no SNICT, 

agrega-se a fala dos dirigentes dos Conselhos profissionais (federal e regionais). Marcelly Silva (2014), em estudo 

sobre o posicionamento dessas entidades diante da censura durante a Ditadura, coletou depoimentos, os quais narram 

que: “O Conselho, como instituição vinculada ao Ministério do Trabalho, não chegou a tomar conhecimento oficial 

das decisões sobre censura. Os bibliotecários nunca fizeram chegar ao nosso conhecimento denúncias ou críticas 

sobre atos de censura. Os livros e outras publicações que eram censurados por meio de decisões formais e oficiais 

tinham seus títulos divulgados na imprensa” (DEPOIMENTO apud SILVA, 2014, p. 48). No entanto, ter um regime 

de exceção instaurado era motivo de medo, conforme o depoente reitera: “[...] não tenho lembranças desses episódios. 

Isso não quer dizer que não houvesse censura e que os bibliotecários a ignorassem”, concluindo que o mais comum 

na época era a autocensura praticada pelos próprios bibliotecários (DEPOIMENTO apud SILVA, 2014, p. 48). 
58 Consoante Hallewell (2012, p. 644, grifo do autor), este Decreto-lei tinha amplo alcance, pois o termo “‘Subversão 

da ordem política e social’ existia há muito tempo como uma vaga e quase ilimitada abrangência sempre à mão, mas 

as leis anteriores incluíam a expressão ‘propaganda de guerra ou de processos violentos para subverter a ordem 

política ou social’; agora, tal especificação tinha desaparecido e a mera defesa de mudança, quaisquer que fossem os 

meios preconizados, seria criminosa, punível com dez anos de prisão e multa equivalente a cinquenta vezes o salário 
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13 de março de 1967, que definia os crimes contra a segurança nacional, a ordem política e social; 

d) Lei n° 5.536, de 21 de novembro de 1968, cujo texto criou o Conselho Superior de Censura e 

dispôs sobre a censura de obras teatrais e cinematográficas; e) Decreto-Lei n° 898, de 29 de 

setembro de 1969, no qual são definidos o processo e julgamento acerca dos crimes contra a 

segurança nacional, a ordem política e social; e f) Decreto-lei n° 1.077, de 26 de janeiro de 1970, 

que dispõe sobre a censura prévia de publicações contrárias à moral e aos bons costumes em 

quaisquer meios de comunicação (BRASIL, 1946; BRASIL, 1967c; BRASIL, 1967b; BRASIL, 

1968a; BRASIL, 1969; BRASIL, 1970). 

Deste modo, foi possível perceber que, apesar da sistematização na década de 1970 da 

censura a livros com a legalização da censura prévia, a maior parte das justificativas já existia. 

Ainda nessa direção, no Decreto n° 70.665, de 2 de junho de 1972, que alterou a estrutura 

do Departamento de Polícia Federal59, o órgão responsável pela censura tornou-se a Divisão de 

Censura de Diversões Públicas (DCDP), ratificando a busca por unificação e padronização das 

diretrizes e da atividade censória em todo o território nacional (BRASIL, 1972). 

Observamos, com base em Lima (2016), a concomitância entre o abrandamento gradual da 

censura à imprensa e a alta na proibição de livros, coincidentes também a um período de crise no 

mercado editorial brasileiro por questões econômicas, como a alta do preço do papel 

(HALLEWELL, 2012). O agravamento é relacionado à atuação de Armando Falcão no Ministério 

da Justiça (1974-1979), pois, conforme análise da lista de livros censurados (APÊNDICE A) os 

anos de maior incidência, em ordem decrescente, foram 1975, 1978 e 1976. 

Deste modo, a situação econômica pode ter sido agravada pela maior quantidade de obras 

censuradas (MARCELINO, 2006), ao mesmo tempo em que uma parcela da sociedade protestava 

contra o controle de informação, como a partir do “Manifesto dos 1046 intelectuais contra a 

censura”, entregue ao ministro da Justiça em janeiro de 1977 (REIMÃO, 2011), e do lançamento 

de manifesto contra a censura na sede da Associação Brasileira de Imprensa (ABI) (ARAÚJO, M., 

2014). 

 
mínimo. Além disso, de acordo com essa nova lei, o processo correria em tribunais militares e não civis. Em 

dezembro de 1969 a lei foi invocada para julgar Ênio Silveira por ter publicado a História Militar do Brasil, de 

Werneck Sodré, quase dois anos antes de ela ter sido promulgada”. 
59 Por ocasião do Decreto-Lei n° 200, de 25 de fevereiro de 1967, no Art. 210, o DFSP foi renomeado como 

Departamento de Polícia Federal (BRASIL, 1967a). 
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No final da década, a gestão sucessora da pasta da Justiça, Petrônio Portella (1979-1980), 

promoveu reforma que  

[...] visava resgatar a função pedagógica e a atribuição moral da censura em 

contrapartida à desestruturação da censura política, além de conceder maior 

liberdade às áreas com acesso restrito e pouco público como o teatro ao contrário 

dos meios de comunicação com facilidades de acesso e público numeroso como a 

televisão (GARCIA, 2009, p. 4). 

 

Em sua sucessão, houve interesse no Ministério para a retomada de controle, mas “[...] não 

encontraram ressonância num contexto de abertura política e, mais tarde, alinharam-se ao processo 

de democratização das instituições nacionais” (GARCIA, 2009, p. 4). 

Tratando apenas da censura por motivos ditos políticos, Hallewell (2012, p. 650) identificou 

duas tendências: “[...] a ação oficial contra os clássicos do socialismo teórico foi uma característica 

predominante dos anos de 1960. Na década de 1970, a sensibilidade política do governo limitava-

se, de modo geral, a obras de crítica direta à situação do Brasil”. Já Marcelino (2006), ao longo de 

sua pesquisa sobre a censura a livros na década de 1970, cita diversificados critérios para a 

proibição moral, como os estudos sobre sexualidade, educação moral, além dos romances 

eróticos/pornográficos. 

Em virtude da inexequibilidade da ação, já que havia uma “[...] efervescência cultural [...]”60 

(GERMANO, 1994, p. 116) no período da Ditadura em contraponto ao restrito corpo de 

funcionários destinado à censura de diversões públicas (o que também englobava teatro, música, 

televisão etc.), a prática voltada aos livros era movida, em maior número, por denúncias, conforme 

observado por Reimão (2011), autora que também relata a publicização do procedimento de queixa, 

em periódico de grande circulação, em finais do ano de 1976. 

Sobre os censores atuantes no DCDP, Otero (2003, p. 67) menciona que, diferentemente 

dos responsáveis por outras diversões públicas, não houve formação para aqueles incumbidos dos 

livros, sendo possível “[...] utilizar colaboração de pessoas por eles [delegados regionais do 

Departamento da Polícia Federal] designadas, mesmo não sendo do quadro do serviço da Polícia 

Federal, desde que fossem moral e intelectualmente habilitados para isso [...]”. Leitão (2011, p. 

128), por sua vez, caracteriza uma mudança no perfil desses atores repressivos: “o papel do censor 

 
60 Nem todos os autores convergem a essa percepção, dado que a opressão suscita medo e autocensura em diferentes 

âmbitos de produção de informação (LIMA, 2016, p. 81). 



75 

 

se transformou de funcionário público intelectualizado para autoridade policialesca no exercício 

do autoritarismo gratuito: repressão, delação, impedimento da liberdade de expressão contrária aos 

ideais oficiais”. A partir dessas palavras, fica explícita a subjetividade da censura, especialmente 

aquela efetuada por força bruta. 

Enquanto por um lado a prática censória constava nas hierarquias administrativas e no 

aparato legal, conforme tratado acima, ou efetuada simplesmente pela violência física, formas de 

controle mais sutis eram exercidas pelo governo. 

Assim como Hallewell (2012), Igreja (2019), Lima (2016) e Otero (2003) chamam a 

atenção, destacamos os diferentes direcionamentos em relação à produção cultural, pois, obras 

teatrais censuradas para a encenação tiveram aval positivo do aparato censório para sua publicação 

em livro, coadunando tal ação com outras postas em curso ao longo da década de 1970, como as 

políticas de incentivo à publicação61 e subsídios à indústria editorial, especialmente a partir da 

reestruturação do Instituto Nacional do Livro (INL) como curador para edição de livros. 

Observamos que, consoante Hallewell (2012), o INL, desde sua criação no período do 

Estado Novo, tinha como proposta o controle da produção bibliográfica, pois 

No decreto original de 1937, ao INL haviam sido atribuídas as funções de 

instrumento do controle direto do governo sobre os livros que poderiam ser 

legalmente publicados ou importados. Passados dois anos sem que o INL tomasse 

quaisquer medidas concretas nesse sentido, essas atribuições foram transferidas 

para um serviço de censura criado especialmente para isso, o Departamento de 

Imprensa e Propaganda (DIP).  

Ao lado dessas tarefas específicas, o governo de Vargas atribuiu ao INL duas áreas 

básicas de responsabilidade: desenvolver as bibliotecas públicas [...] e cuidar dos 

interesses mais amplos do livro no Brasil (HALLEWELL, 2012, p. 438). 

 

Leitão (2011, p. 173) constata que com base na Portaria n° 35, de 11 de março de 1970, 

referente ao mesmo Instituto, foi implementado o “regime de coedição pelo qual o Estado 

praticamente renunciou à iniciativa editorial e passou a subsidiar o setor privado, reservando-se o 

poder de veto sobre o material publicado”. Observamos que esta iniciativa influenciou o 

desenvolvimento das coleções das bibliotecas públicas, visto que recebiam a cota de exemplares 

 
61 “A isenção de todos os impostos, exceto o de renda, por exemplo, foi estendida a todos os estágios da produção e 

venda do livro, inclusive à fabricação do papel de impressão, e um dispositivo nesse sentido foi incluído na nova 

Constituição (1967)” (HALLEWELL, 2012, p. 609). 
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referentes ao INL editadas nesse sistema governamental de estímulo e controle cultural 

concomitante62. 

Mesmo relevante, este direcionamento parece ter repercutido menos do que as proibições 

diretas, alinhando-se a caracterização de Germano (1994, p. 102) sobre a Ditadura, pois “[...] trata-

se de grupos [as Forças Armadas] que têm a função de ‘domínio’ e não de ‘direção’, o que se 

traduz, portanto, num regime político em que a função de ‘domínio’ (coerção-repressão) se 

sobrepõe enormemente à função de ‘direção’ (cultural-intelectual) [...]”. 

Como “No âmbito do serviço censório, a prática da censura política orientava-se não só 

pelas diretrizes do Ministério da Justiça e da Polícia Federal como também pelas determinações da 

comunidade de informações e das autoridades políticas” (GARCIA, 2009, p. 4), ressaltamos a 

criação de outros órgãos de controle. 

O Serviço Nacional de Informações (SNI), instituído pela Lei n° 4.341, de 13 de junho de 

1964, hierarquicamente ligado à Presidência da República, tinha “[...] por finalidade superintender 

e coordenar, em todo o território nacional, as atividades de informação e contra informação, em 

particular as que interessem à Segurança Nacional” (BRASIL, 1964a), atuando também em 

proveito do Conselho de Segurança Nacional, e incorporou o Serviço Federal de Informações e 

Contra-Informações (SFICI).  

Tendo como objetivo versar sobre o impacto da censura nas bibliotecas universitárias, 

órgãos como a Assessoria de Segurança de Informação (ASI) e Assessoria Especial de Segurança 

e Informação (AESI), também integrantes do Sistema Nacional de Informações conforme Germano 

(1994), instituídos com base na Portaria n° 10-BSB, de 13 de janeiro de 1971, desempenhavam 

importante papel repressivo na produção de informação e contrainformação e atuavam também na 

censura de livros (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 2016). 

 
62 “Muitas destas, localizadas nas regiões mais pobres do país e destituídas de recursos para a compra de livros, 

dependiam exclusivamente dessas doações, de modo que o programa do INL [...] era que determinava, em grande 

medida, o seu acervo de livros. O programa foi concebido para a publicação de autores novos, mas incluiu a 

reimpressão de clássicos. [...] Um decreto presidencial de fevereiro de 1976 tornou parte obrigatória do programa 

a reimpressão de ‘obras fundamentais da cultura brasileira’ (de literatura, história e sociologia), ao mesmo tempo 

em que determinava que o INL também restabelecesse sua atividade editorial própria nesse campo” 

(HALLEWELL, 2012, p. 620-621). Acrescentamos que, apesar de em 1972 os livros universitários terem sido 

abarcados no projeto de coedições, em 1976 as obras voltadas à área educacional tornaram-se responsabilidade da 

Fundação Nacional do Material (FENAME), cf. Hallewell (2012) e Otero (2003). 
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Rememorando a subseção 2.1.1, na qual discutimos sobre a reforma universitária imposta 

pelo governo militar, Germano (1994, p. 133) caracteriza esses órgãos como polícia-política interna 

às IES, o que atesta o aumento da coerção no pós-reforma, quando “A ordem foi restabelecida 

mediante a centralização das decisões pelo Executivo, transformando a autonomia universitária em 

mera ficção, bem como pelo uso e abuso da repressão político-ideológica”. 

Assim, percebemos que a censura a livros é recorrente no contexto brasileiro e, 

especificamente durante a Ditadura, foi registrada tanto por órgãos governamentais, devido à 

inerente produção de documentos arquivísticos à organização burocrática, quanto por outros tipos 

de instituição, como refletem as listas compiladas pelo SNEL e pelo Sindicato dos Escritores do 

Rio de Janeiro63. 

Para além, encontramos relatos que se contrapõem ao posicionamento dos profissionais 

bibliotecários, mostrando que a repressão não passou de todo incólume, ocasionando que, mesmo 

com todo o contexto censório, a censura não tenha funcionado, sendo a pecha de “proibido” um 

atrativo para posterior busca das obras em livrarias e sebos (OTERO, 2003). Talvez isso se deva 

pelo formato livro ter sido preterido, no âmbito das diversões públicas, em relação a meios de 

comunicação de maior alcance, como a televisão e a imprensa. 

No tocante às bibliotecas universitárias, objeto desta pesquisa, foi possível identificar que 

além da violência física e simbólica do costumeiro aparato censório, aqui entendido como o 

SCDP/DCDP, essas unidades de informação passavam pelo crivo do controle de informação 

interno, representados pelas ASIs e AESIs. À vista disso, na próxima seção propomos a 

comparação entre o desenvolvimento de coleções (especificamente as etapas de seleção e 

desbastamento) e as narrativas de ações repressivas no âmbito das BUs.  

  

 
63 O material cedido por essas instituições foi insumo para a confecção da Lista de livros censurados pela biblioteca 

da ECO/UFRJ (ANEXO A), histórico a ser abordado na seção 3 desta pesquisa. 
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2.3.1 Biblioteca universitária: desenvolvimento de coleções no contexto da Ditadura 

 

A partir da reflexão de Lidia Freitas e Sandra Gomes (2004, p. 8) de que “Longe da 

neutralidade ou da simples reprodução da dominação, são as instituições que, se não espelham, 

‘refrazem’ a correlação de forças sociais de dado momento histórico”, voltamos à atenção para as 

ações no âmbito das bibliotecas universitárias, após termos tratado do aparato censório 

governamental, da vigilância dentro das universidades e das dificuldades impostas à indústria 

editorial. 

Ressaltando o papel das bibliotecas na promoção do pensamento crítico, a partir de um 

acervo diverso, mas também que, perante um governo autoritário, a responsabilidade entre quem 

escreve, edita, produz, vende, promove acesso ou lê um conteúdo proscrito é praticamente igual 

(HALLEWELL, 2012; LIMA, 2016), retomamos a discussão sobre o desenvolvimento de 

coleções, tratando das etapas de seleção e desbastamento, pelo caráter decisório sobre as aquisições 

e retiradas do acervo, respectivamente. 

Contudo, voltamos a salientar que a temática “Desenvolvimento de coleções” foi agregada 

como disciplina no currículo de formação profissional de 1982 (seção terciária 2.1.2) e, conforme 

destacado por Weitzel (2013, p. 16), não era assunto tão presente na literatura da área em português 

até então64. 

Considerado como atividade de planejamento, que reafirma o fazer social das bibliotecas 

por ser realizado com base na comunidade a ser atendida e no contexto que a permeia, o processo 

de desenvolvimento de coleções deve ter participação dos bibliotecários, sendo as justificativas 

aqui apresentadas uma extensão da fala de Vergueiro (2010) sobre o processo de seleção: 

1) o bibliotecário conhece, ou deveria conhecer, o acervo sob sua 

responsabilidade, sabendo melhor do que ninguém em que aspectos ele está fraco, 

em que aspectos ele está forte, em que aspectos ele atingiu um estágio ideal de 

desenvolvimento; 

2) o bibliotecário conhece, ou deveria conhecer, o usuário cujas necessidades 

informacionais tem por obrigação procurar atender, sabendo avaliar 

objetivamente suas demandas e diferenciando as que têm características mais 

duradouras, ligadas a necessidades reais, das que são ditadas por tendências 

 
64 Observamos que, mesmo com a carência de referências, os temas abrangidos pelo desenvolvimento de coleções 

poderiam ser tratados na disciplina “Organização e administração de bibliotecas” do currículo mínimo de 

Biblioteconomia datado de 1962 (MUELLER, 1985). Entretanto, destacamos o currículo de 1982, pois este prevê 

uma disciplina dedicada ao assunto. 
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esporádicas, influência dos meios de comunicação de massa ou de modismos 

(VERGUEIRO, 2010, p. 7). 

 

Novamente, ampliando a fala de Vergueiro (2010) sobre seleção, tratamos da importância 

da elaboração de um documento oficial da instituição para a política de desenvolvimento de 

coleções por conta de seus três aspectos: 

• administrativo, com a finalidade de garantir a continuidade dos critérios além da 

presença física de seus elaboradores;  

• de relações públicas, ao tornar a biblioteca simpática aos olhos da comunidade65; 

e 

• político, ao proporcionar um instrumento para resistência ou gerenciamento dos 

conflitos e pressões em torno da coleção (VERGUEIRO, 2010, p. 71). 

 

A esses, Lima (2016, p. 55) acrescenta o caráter social, pois, como mencionado 

anteriormente, a política “[...] considera o aspecto de etnicidade da comunidade que serve e os 

aspectos históricos que interferiram na vida social dos indivíduos e grupos”.  

Isso posto, trataremos sobre os estágios do desenvolvimento de coleções de forma ampla 

(políticas e processos)66, iniciando pela seleção, que “[...] define o universo de informações a que 

um grupo de usuários terá acesso [...]” (VERGUEIRO, 2010, p. 5). Atividade realizada título a 

título, dá ao bibliotecário o poder de interferir no processo social, conforme exposto por Vergueiro 

(2010, p. 5) na obra “Seleção de materiais de informação”, sendo ponderado “o quanto este poder 

interfere de fato no processo social [...]”. Como critérios básicos para a tarefa, Vergueiro (2010) 

elenca o assunto, a comunidade a ser atendida, o documento e o valor monetário67, baseados na 

tipologia da biblioteca. 

Para Lima (2016), 

A seleção é um momento de escolha, de tomada de decisões sobre a incorporação 

de novos itens de informação ao acervo. O profissional da informação dotado de 

razão e ordens morais e éticas, pessoais e profissionais, ao selecionar, terá de 

articular da melhor forma seus princípios, conhecimento técnico, competência 

gerencial e comunicacional em prol da eficácia no atendimento das demandas 

informacionais de sua comunidade (LIMA, 2016, p. 56). 

 
65 Para Vergueiro (2010, p. 69) publicizar para a comunidade os critérios utilizados no desenvolvimento da coleção 

pode gerar apoio em momentos críticos. 
66 “[...] processo (atividades, procedimentos, tarefas etc.) e política (regras, planos, diretrizes etc.)” (WEITZEL, 2012, 

p. 182). 
67 O autor acrescenta o tópico “questões complementares”, no qual faz considerações mais abrangentes. Destacamos a 

seguinte: “Materiais sobre assuntos polêmicos também podem trazer mais problemas do que benefícios à biblioteca, 

devendo ter sua necessidade para o acervo cuidadosamente estudada, visando uma decisão mais objetiva a seu 

respeito” (VERGUEIRO, 2010, p. 15). 



80 

 

 

Lima (2016) e Vergueiro (2010) observam que a seleção é prática constante do fazer 

bibliotecário, ainda que no âmbito do inconsciente, cujo espaço é propício para atuação das 

ideologias. A dificuldade em reconhecer essa atividade pode se alinhar às considerações do 

segundo (VERGUEIRO, 2010, p. 6) sobre o despreparo dos bibliotecários “[...] para assumir esse 

papel ou utilizar esse poder (presume-se: em benefício da sociedade)”, evitando ceder a qualquer 

uma das três categorias de censura (legal ou governamental; pressão individual ou de grupo; e 

autocensura). 

Entretanto, o ato de selecionar é complexo e deve ser efetuado por colaboração entre 

diferentes atores, tendo em vista conciliar os objetivos estabelecidos para a coleção e as 

necessidades do público alvo, “[...] dentro de um determinado contexto sociocultural, com tensões, 

ambivalências, disputas e negociações” (VERGUEIRO, 2010, p. 9). Para o autor,  

Talvez se possa afirmar que, no que diz respeito à seleção, uma das melhores 

contribuições do bibliotecário esteja em sua capacidade de coordenar demandas e 

necessidades conflitantes, de maneira a garantir que o resultado final seja o mais 

harmonioso possível. Neste sentido ele é, acima de tudo, um negociador68 

(VERGUEIRO, 2010, p. 8, grifo nosso). 

 

O bibliotecário, no papel de negociador, visa a constituição de um acervo coerente a longo 

prazo. Porém, 

É importante, aliás, salientar que infalibilidade é algo que jamais existirá na 

seleção; esta é sempre um trabalho de aproximação, buscando-se dados objetivos 

que permitam prever a importância futura do documento para o usuário e para a 

coleção. Um correto estabelecimento de critérios de seleção contribuirá para que 

essas previsões sejam realizadas da forma mais acurada possível, mantendo-se o 

aparecimento de erros em níveis aceitáveis (VERGUEIRO, 2010, p. 16). 

 

Com base em Leitão (2011), em vista da temática desta pesquisa, diferenciamos a atuação 

do bibliotecário na seleção e a do censor, pois o primeiro deve intencionar o acesso e a emancipação 

 
68 “Talvez o exemplo mais característico desta função de negociador do bibliotecário seja a atividade de seleção 

desenvolvida em bibliotecas especializadas ou mesmo universitárias. [...] Por melhores intenções que possua, ele 

é, usando-se uma expressão popular, apenas um leigo no assunto. E provavelmente jamais passará disso, embora 

os anos de experiência possam vir a trazer-lhe, de modo mais ou menos eventual, um razoável conhecimento da 

literatura da área em que atua. Mesmo querendo ser o mais otimista possível, é difícil acreditar que possa ir muito 

além disso. Daí ser possível afirmar que a melhor contribuição que o bibliotecário poderá prestar ao usuário 

especializado será a de coordenar as diversas demandas ou necessidades existentes, balanceando o acervo segundo 

a importância relativa dos assuntos, priorizando a seleção em função dos projetos em desenvolvimento na 

instituição ou dos cursos existentes, atuando em conjunto com uma comissão de seleção composta por especialistas 

nos assuntos representados no acervo” (VERGUEIRO, 2010, p. 8, grifo do autor). 
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crítica dos leitores, enquanto o segundo procura controlar a informação por não considerar o leitor 

como um igual cidadão. 

As decisões realizadas na seleção são implementadas durante a aquisição, quando serão 

integradas obras ao acervo por meio de compra, permuta ou doação (WEITZEL, 2013). Para 

Miranda (1980, p. 65), até a década de 1980 a aquisição das BUs se limitava às “[...] listas 

preparadas por professores, sem qualquer ingerência do especialista de biblioteconomia no 

processo decisório”, demonstrando que o poder de selecionar era afastado dos profissionais. 

Relativo a empecilhos no decorrer dessas fases do desenvolvimento de coleções durante a 

Ditadura, nos textos de Dilma Azevedo (2003) e de Ieda Souza et al., (2002) é exposta a 

impossibilidade de aquisição de material provindo da União Soviética ou de países a ela alinhados. 

Os profissionais entrevistados por Beatriz Freitas (2016) ratificam a existência de proibições para 

adquirir itens, em maior parte extraoficiais, e atribuem aos bibliotecários um movimento de 

autocensura, evitando sugerir a compra de tais materiais, assim como identificado por Marcella 

Rodrigues (2013). 

Atrelado a esses relatos, diante da caracterização do acervo das BUs como recurso 

curricular, discussão presente na seção terciária 2.2.1, entendemos que as etapas de seleção e 

aquisição sofriam outros empecilhos para além dos limites da biblioteca: pressupõe-se que os 

programas e currículos de ensino eram elaborados com restrição aos títulos proscritos, visto a 

militarização das instituições educacionais e as dificuldades impostas no tocante à indústria 

editorial (GERMANO, 1994). No contexto da USP, por exemplo, Germano (1994) descreve a 

introdução da censura nos programas de ensino a fim de evitar denúncias, afastando-os dos 

princípios científicos e pedagógicos. 

Ratificando essa percepção, um dos depoentes à Comissão da Verdade da Universidade 

Federal do Espírito Santo (UFES) relata: “[...] por exemplo, você estudando Economia, tinha que 

ler certos livros, mas os professores tinham medo da gente. O livro estava na biblioteca e o 

professor tinha medo de deixar a gente ler. As pessoas tinham, imagina você, medo de pegar um 

livro sobre Mais Valia na biblioteca” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 

2016, p. 103). 

Enfocando o aspecto de processo, no desenvolvimento de coleções, para que seja possível 

manter a pertinência do acervo, a aquisição não deve ser ação inerte no tempo, seguindo-se à etapa 
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de avaliação com base na coleção disponível e as necessidades informacionais dos usuários reais e 

potenciais (WEITZEL, 2013), o que pode ser entendido como teste de validação dos critérios de 

seleção. Advertimos que a avaliação tem em vista sinalizar diferentes problemas, como as 

alterações das demandas informacionais ao longo do tempo, materiais informacionais obsoletos, a 

condição física dos itens e, consequentemente, aprimorar as políticas já existentes (LANCASTER, 

2004). 

Com base nos problemas identificados no decorrer da avaliação, a coleção é ajustada com 

o desbastamento, aqui entendido como proposto por Weitzel (2013, p. 66), fundamentada em Nice 

Menezes de Figueiredo, isto é, um conceito que integra as ações de “[...] remanejamento, que 

consiste na retirada de materiais para locais menos acessíveis, e o descarte, que é o processo de 

retirada definitiva da obra do acervo”. 

Controverso como o trabalho de seleção, o desbastamento, por vezes utilizado como 

sinônimo de seleção negativa, gera preocupações de diversas ordens nos bibliotecários, como as 

psicológicas (medo de errar), políticas (orientações de conservação excessiva e documentação dos 

critérios de desbastamento) e legais (no caso de instituições públicas, discordâncias sobre a 

classificação dos materiais informacionais; bem como o controle e segurança do patrimônio 

remanejado), conforme mencionado por Lima (2016) e Weitzel (2013). 

Por isso, faz-se importante cumprir a etapa de remanejamento, seguindo uma política que 

apresente critérios como circulação, valor, qualidade, duplicação e estado físico dos itens 

(WEITZEL, 2013). Contudo, nem sempre os itens são remanejados das coleções visando futuro 

descarte, consoante razões elencadas por Weitzel (2013): armazenamento diferenciado para obras 

raras ou importantes para a instituição; itens com problemas físicos redirecionados 

temporariamente às instâncias responsáveis pela conservação e restauração do acervo69; obras 

ainda relevantes em desuso e/ou coleções retrospectivas. 

No tocante ao descarte, aqui forçado e sem respaldo na avaliação do acervo devido a 

estrutura social na qual as bibliotecas estavam inseridas, a Comissão da Verdade da UFES, em seu 

relatório final, refere-se a um ofício de 1967, encaminhado aos diretores das unidades de ensino 

pela reitoria, que determinava a retirada de 35 títulos das coleções das BUs, seguindo “[...] 

 
69 Para Weitzel (2013, p. 70), ao tratar da elaboração da política de desbastamento, “[...] é altamente recomendável que 

seja elaborada também uma política para conservação e preservação tão logo seja possível”, junto à especialistas 

das referidas áreas. 
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orientações do então subdelegado regional do Departamento de Polícia Federal no Espírito Santo 

[...]” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 2016, p. 50-51). Outros ofícios, 

posteriores à instituição da AESI/UFES, foram localizados: um de 1973, solicitando o recolhimento 

do livro “A revolta estudantil” e posterior envio para o órgão, caso disponível no acervo das 

bibliotecas e dois de 1974, com as mesmas orientações, acompanhados da resposta de uma das 

unidade de ensino, negando a obtenção dos títulos (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 

SANTO, 2016). 

Retomando as pesquisas de Beatriz Freitas (2016) e Bárbara Leitão (2011), seus 

entrevistados mencionam a tática de esconder material censurado, o que pode ser enquadrado como 

remanejamento do material sem visar o futuro descarte. Pelo contrário, nestes casos, ocultavam-se 

itens para posteriormente devolvê-los às estantes. 

Contudo, as unidades de informação não foram afetadas apenas pela censura simbólica 

(recebida via documentos): em entrevista para Azevedo (2003), a bibliotecária Alba Costa Maciel, 

que trabalhou na USP70, relatou o fechamento de uma BU e encaixotamento de livros. Ao encontro 

dessa informação, Leitão (2011) elenca as invasões policiais em duas bibliotecas da USP, bem 

como na biblioteca central da UnB. Especificamente sobre a última, Marcella Rodrigues (2013) 

observa ainda que a BC permaneceu lacrada mesmo após a liberação do campus. 

Marcelly Silva (2014), em pesquisa sobre a atuação dos Conselhos de Biblioteconomia 

durante a Ditadura Civil-Militar, entrevistou três profissionais na ativa à época, dos quais dois 

desconheciam a existência de ações repressivas. Por outro lado, o terceiro categoriza como 

indiferente a postura dos profissionais, assim como as duas entrevistadas por Chaffe (2009) em 

trabalho relativo à UFRGS são incisivas em qualificar o posicionamento da categoria como 

alienado, e acrescenta informações acerca da requisição do governo por informações dos 

bibliotecários71. 

 
70  Posteriormente à sua atuação como bibliotecária na USP, Alba Costa Maciel lecionou no curso de Biblioteconomia 

e Documentação da UFF até se aposentar. 
71 “Os órgãos da ditadura viam no CFB [Conselho Federal de Biblioteconomia] aquilo que ele era e é: um órgão 

fiscalizador do exercício da profissão. Recebíamos, porém, com certa periodicidade, questionários enviados pela 

Divisão de Segurança e Informações do Ministério do Trabalho para que eu informasse sobre a existência de 

atividades/profissionais subversivos. Desnecessário dizer que esses questionários eram devolvidos informando que 

desconhecíamos a existência de atividades desse tipo no meio profissional” (DEPOIMENTO apud SILVA, 2014, 

p. 49). 



84 

 

Nessa direção, retornamos brevemente à discussão sobre seleção de materiais, com base em 

Vergueiro (2010), pois 

Na medida em que os envolvidos na problemática da seleção afastam-se do 

racional, mergulhando no terreno do passional ou do autoritarismo, os critérios de 

seleção tornam-se cada vez mais inócuos. Não existe critério de seleção que possa 

anular ou dissuadir autoridade superior firmemente decidida a fazer valer a sua 

vontade... ou um bibliotecário disposto a imprimir seus preconceitos pessoais ao 

acervo sob sua responsabilidade. Neste sentido, os critérios consubstanciados na 

política de seleção devem ser vistos como uma espécie de constituição: não existe 

nenhuma que consiga resistir a governantes com disposição e força suficiente para 

desrespeitá-la. É claro que isto nunca foi razão para que as constituições não 

fossem elaboradas; da mesma forma, a prepotência de autoridades superiores 

também não é razão para que os critérios de seleção não sejam elaborados. É 

nesses momentos que são ainda mais necessários, visando tornar evidente o 

exercício da prepotência (VERGUEIRO, 2010, p. 17-18). 

 

Nessa perspectiva, apesar do papel crítico e emancipador que atribuímos às bibliotecas, não 

podemos nos esquecer de sua constituição como espaços ligados aos saberes legitimados 

institucionalmente (FREITAS, L.; GOMES, 2004), cujas sujeições históricas podem lesar seus 

princípios, deslegitimados num momento de exceção. Para ilustrar esse tipo de situação, ainda que 

não corresponda à um caso brasileiro durante a Ditadura, citamos Battles (2003): 

Bibliotecas intactas também podem transformar-se em instrumentos de opressão 

e de genocídio, na medida em que disponibilizem os cânones que alimentam 

anseios de pureza étnica e fantasias de um nacionalismo mítico. Naquela que é, 

talvez, a cena mais dramática de sua autobiografia, Black Boy, Richard Wright 

lembra que as bibliotecas no Jim Crow South não se contentavam em proibir a 

circulação de certos livros, como também apoiavam a tese de que a leitura não era 

adequada para certo tipo de gente. As novas bibliotecas ofereciam grandes 

esperanças de progresso pessoal, mas também podiam ser veículos de grande 

sofrimento quando resolviam negar essa esperança a alguém (BATTLES, 2003, 

p. 179-180, grifo do autor). 

 

Para além, um adendo mencionado nos relatos de Lima (2016) e de Vergueiro (2010) refere-

se à inexistência de diretrizes nacionais contra a censura para a categoria profissional de 

bibliotecários, limitados a movimentos, como o contemporâneo “Bibliotecas que não se calam”, 

lançado pela FEBAB em março de 2020, mas sem direcionamentos voltados à temática, como 

ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos. 

Assim, apesar de ressaltada a atuação da censura como “[...] dispositivo de apagamento de 

discursos publicados em livros, interposição na constituição de acervos e restrição do acesso a 

materiais bibliográficos [...]” (LIMA, 2016, p. 19), os registros coletados dos profissionais sobre 
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os empecilhos na consecução de suas atividades são dissonantes. Em certa instância, isso reflete a 

conclusão de Vergueiro (1987) de que os 

Bibliotecários brasileiros, por razões de formação acadêmica e antecedentes 

históricos, encontram-se despreparados para enfrentar censores oficiais ou 

particulares e até para identificar, em si mesmos, práticas de censura e autocensura 

disfarçadas sob o manto da seleção de materiais para as bibliotecas 

(VERGUEIRO, 1987, p. 25). 

 

Isso posto, é perceptível a importância de todo o processo de desenvolvimento de coleções, 

em vista de seu compromisso com a instituição e com a comunidade, objetivando formar uma 

coleção coesa, que atenda às demandas e permita uma boa utilização dos serviços oferecidos pela 

biblioteca. Foram tratadas especificamente as etapas de seleção e desbastamento por serem 

decisivas no tocante ao que integra e é retirado do acervo; correlacioná-las a situações reais 

demonstra o valor da formalização de políticas, a fim de entender sob quais parâmetros os 

profissionais do passado desempenhavam suas funções, dado que, neste caso, apoio como classe 

contra a censura não existia.  

Entretanto, como visto na seção anterior (2.3), a censura constitui-se como obstáculo para 

a progressão do conhecimento e, consequentemente, para a consecução do desenvolvimento de 

coleções, independentemente do momento do processo. Tratando-se de uma censura 

governamental, o caso de obras adquiridas previamente é ilustrado por relatos descritos ao longo 

desta seção, com impacto no desbastamento (remanejamento e descarte). Já na circunstância de 

obras em vias de aquisição, foi possível inferir a prática da autocensura, seja dos docentes na 

constituição de seus programas, base para a seleção, seja do próprio bibliotecário quando do 

desempenho de seu papel precípuo na atividade de seleção, ainda que incomum. 

Apesar do pouco frequente posicionamento, à época, dos profissionais da área sobre a 

censura, o que pode ser considerado como parte da tradição mencionada por Miranda (1980) de 

delegar decisões a outras pessoas, a atividade repressiva atuou nas bibliotecas pelo potencial 

transformador de seus insumos (materiais informacionais) e de seu próprio espaço, pois tanto é 

afetada pelo contexto em que se insere como o afeta, na busca de disponibilizar materiais 

contraditórios a fim de propiciar o desenvolvimento crítico dos leitores (LEWIS, 2008; LIMA, 

2016). Percebemos, também, que a ausência de diretrizes da categoria não significou que a censura 

foi livre nas BUs, mas que restou aos profissionais a atuação individual – outros, simplesmente, 

aceitaram o status quo. 
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Por outro lado, como visto anteriormente, é sabido que os recursos (orçamentários e 

humanos) para as bibliotecas universitárias não correspondiam às demandas, levando a uma 

miríade de discussões para a consolidação e expansão dessas unidades informacionais, em conjunto 

à censura que era efetuada. 

Resgatando apontamentos presentes na subseção 2.3, acerca da tipificação da censura 

(“moral” e “política”), é durante o processo de seleção, com base no currículo a ser atendido, 

quando são estipuladas diretrizes sobre o que será abarcado. Sendo assim, a expressão de obras 

proscritas coaduna-se com o projeto educacional da instituição, de modo que discussões presentes 

na sociedade civil podem não estar na pauta universitária. 

Com todo o exposto, passaremos, na próxima seção, para os estudos sobre os três acervos 

de bibliotecas universitárias escolhidos como caso desta dissertação. 
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3 AS BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS E SUAS COLEÇÕES: IDENTIFICANDO OS 

LIVROS CENSURADOS 

 

O corpus de dados selecionado para essa o estudo de caso dessa investigação, com vista a 

responder as questões e os pressupostos levantados, concentra-se nas coleções de três bibliotecas, 

a saber: Biblioteca Central do Gragoatá, da UFF; Biblioteca A do Centro de Ciências Sociais 

(CCS/A) e Biblioteca B do Centro de Educação e Humanidades (CEH/B) da UERJ, cujos catálogos 

foram cotejados com a lista de livros censurados pelo governo compilada pela pesquisadora 

(APÊNDICE A). 

Observamos, em referência ao desenvolvimento de coleções, dois aspectos sobre as 

bibliotecas escolhidas: em primeiro, o critério de atualização para seleção e avaliação dos materiais 

ser diferente para as Ciências Sociais e Humanas, pois “[...] obras ‘antigas’ costumam ser muito 

valorizadas pelos pesquisadores, por constituírem uma contribuição já reconhecida e incorporada 

ao conhecimento [...]” (VERGUEIRO, 2010, p. 20-21); e, por se tratarem de BUs de instituições 

públicas, a realização do descarte é dificultada pela legislação brasileira, cujo entendimento geral 

sobre o livro é a caracterização do mesmo como material permanente. 

Na lista utilizada nessa pesquisa, elaborada a partir de análise comparativa entre o 

Levantamento da Biblioteca da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(ECO/UFRJ) (ANEXO A), da Listagem da Seção: Censura Prévia – Série Publicações (ANEXO 

B) e da Lista de livros proibidos pelo Ministério da Justiça (1964-1979) (ANEXO C) com os 

critérios de entrada única por título, independente da sua presença em todas as listas, e de múltiplos 

anos de proibição, unificando as informações presentes nas fontes utilizadas, visto a possibilidade 

da mesma obra ser submetida mais de uma vez ao órgão censor, constam 535 títulos. 

O Levantamento da Biblioteca da ECO/UFRJ, que apresenta um total de 428 títulos, foi 

elaborado em 1985, devido a realização da mesa-redonda “Censura no Brasil: ontem e hoje” no 

âmbito da I Semana da biblioteca – ECO. “Segundo consta no material, a lista foi baseada no 

material cedido pelo SNEL e pelo Sindicato dos Escritores do Rio de Janeiro à Biblioteca, e 

complementada com pesquisas em outras fontes” (LIMA, 2016, p. 23). 

A Listagem da Seção: Censura Prévia – Série Publicações, restrita ao período 1970-

1982, apresenta os títulos submetidos à DCDP, seja os vetados, liberados ou até mesmo sem 
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parecer. Especificamente proibidos, são elencados 383 itens, sendo 337 livros e 46 periódicos 

(fascículos). Na coluna de observações, é possível identificar a incidência de censura sem consulta 

à obra. 

Por último, a Lista de livros proibidos pelo Ministério da Justiça (1964-1979) foi 

elaborada por Otero (2003) com base na Relação de livros proibidos publicada no livro “Nos 

bastidores da censura”, de Dionísio da Silva, no fundo do Arquivo Nacional: Divisão de Censura 

e Diversões Públicas e no Diário Oficial da União no período 1964-1978 “[...] pela evidência de 

que praticamente todas as proibições de livros foram feitas através de despachos do Ministro da 

Justiça [...]” (OTERO, 2003, p. 21) e ali publicados. Neste documento, a autora indica, sempre que 

possível, a fundamentação legal da censura. 

Observamos que o Levantamento da biblioteca da ECO/UFRJ e a Listagem da Seção 

Censura Prévia – Série Publicações foram disponibilizados, em versão completa, na pesquisa de 

Lima (2016)72, enquanto a Lista de livros proibidos pelo Ministério da Justiça foi obtida a partir do 

trabalho de Otero (2003). 

De modo a garantir consistência na pesquisa, a partir do catálogo World Cat73, do sítio 

destinados à livros e leitura Skoob74, do sebo Estante Virtual75, da Wikipédia76 e do mecanismo de 

busca Google Imagens77;78, verificou-se autoria e título das 535 obras, a fim de extinguir possíveis 

erros de grafia. Com as correções, foram normatizadas as autorias e títulos da relação conforme 

disposto no Código de Catalogação Anglo-Americano 2ª edição (AACR2R), fundamental para a 

busca, visto que os catálogos bibliográficos correspondem a um “conjunto de entradas 

catalográficas referentes a itens que se encontram em um acervo documentário, redigido de acordo 

com normas apropriadas” (CUNHA, M.; CAVALCANTI, 2008, p. 71). 

As decisões acerca da metodologia da pesquisa de campo foram tomadas mediante três 

empecilhos: o tombamento do acervo das bibliotecas da UFF e da UERJ é realizado pelos órgãos 

 
72 O Levantamento da biblioteca da ECO/UFRJ foi identificado como fonte de pesquisa na pesquisa inaugural da série 

histórica, o trabalho de conclusão de curso de Luciana Araújo (1999). 
73 Disponível em: https://www.worldcat.org/. 
74 Disponível em: https://www.skoob.com.br/. 
75 Disponível em: https://www.estantevirtual.com.br/. 
76 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3%A1gina_principal 
77 Disponível em: https://www.google.com/imghp?hl=pt-br 
78 A escolha dessas ferramentas justifica-se pela possibilidade de, além da correção de erros de digitação, obtermos 

informações sobre possíveis pseudônimos dos autores, bem como recuperar a capa dos livros que chegaram a ser 

publicados. 
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centrais dos respectivos sistemas, o que dificulta a análise específica do recorte (bibliotecas de 

Ciências Humanas e Sociais); a possibilidade de extração das informações de aquisição diretamente 

dos catálogos online foi frustrada por inconsistência nas entradas, como um único exemplar com 

datas de aquisição diferentes; e, por último, a dificuldade de recuperar o histórico das bibliotecas, 

o que reflete a cultura ainda pouco sistematizada nas instituições brasileiras de registrar sua 

memória, também se faz presente no que se refere a vestígios de confiscos, sendo necessário levar 

em consideração a possibilidade desta ser uma estratégia política, a fim de preservar a origem das 

coleções, bem como a identidade dos doadores. 

Assim, devido à metodologia escolhida, ponderamos que os dados levantados 

correspondem ao explícito nos catálogos, isto é, informações sobre possíveis descartes, por 

exemplo, não foram computados, dado que os registros desses itens são extintos. 

A busca por livros censurados no acervo das bibliotecas universitárias escolhidas foi 

realizada em duas etapas: consulta nos catálogos online, devido ao volume de dados, e posterior 

consulta física à coleção79. Na primeira etapa, foram desconsideradas todas as entradas (registros 

de livros) sem indicação de exemplares.  

A fase realizada nos catálogos online das redes de bibliotecas da UERJ80 e da UFF81, teve 

consulta pelo campo “autor” nas unidades de informação escolhidas (CCS/A e CEH/B, no caso da 

UERJ, e BCG, no caso da UFF). Na ocorrência de autorias desconhecidas ou compartilhadas por 

mais de três autoridades, utilizou-se a busca por “título”. Após, foram suprimidas da amostra as 

edições com data de publicação posterior a 1985, visto a inviabilidade de sua aquisição durante a 

Ditadura. 

 
79 No caso da BCG/UFF, biblioteca na qual há um passivo de obras não registradas no catálogo online (adquiridas 

antes de 2000), não foi possível completar a busca no catálogo de fichas. Antes de interrompermos esse exame, 

haviam sido localizados os seguintes títulos (entre parênteses a quantidade de exemplares): “América Latina: ensaios 

de interpretação econômica”, coordenado por José Serra (01); “Classes médias e políticas no Brasil”, coordenado 

por J. A. Guilhon de Albuquerque (07); “Movimento estudantil e consciência social na América Latina”, de J. A. 

Guilhon de Albuquerque (05); “EUA: civilização empacotada”, de Mauro Almeida (acervo não circulante); “Os 

condenados da terra”, de Frantz Fanon, em espanhol (01) e francês (acervo não circulante); “Aracelli, meu amor”, 

de José Louzeiro (exemplar não localizado) e “Memórias: a verdade de um revolucionário”, de Olympio Mourão 

Filho (01). 

Foi possível observar, também, duas situações curiosas: “O despertar da revolução brasileira”, de Márcio Moreira 

Alves, teve sua versão em inglês liberada (“A grain of mustard seed”), disponível no acervo; e “O relatório Hite”, de 

Shere Hite, que trata sobre a sexualidade feminina foi vetado, enquanto a obra da autora sobre sexualidade masculina 

não consta entre os títulos proibidos. 
80 Disponível em: http://catalogo-redesirius.uerj.br/sophia_web/. 
81 Disponível em: https://app.uff.br/pergamum/catalogo/biblioteca/index.php. 
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A segunda etapa, realizada in loco nas unidades de informação, consistiu na identificação 

das informações sobre aquisição (modalidade e data) dos exemplares a partir de marcas de 

proveniência bibliográfica82. A análise foi dividida entre os dados confirmados, obtidos segundo 

etiquetas, carimbos e/ou fichas de bolso presentes nos exemplares, e hipóteses, elaboradas com 

base em informações manuscritas, na ausência dos três elementos citados ou na impossibilidade de 

neles localizar os campos necessários (data e modo de aquisição). 

Entretanto, como não foram encontradas marcas em todos os exemplares, utilizamos 

algumas siglas e acréscimos nos dados obtidos, a saber: sem informação (S.I.), no impedimento de 

identificação a partir do exemplar físico; o acréscimo (H) no modo de aquisição, referente às 

hipóteses supracitadas; e não localizado (N.L.), no caso de exemplares indisponíveis fisicamente e 

sobre os quais não foi possível averiguar quaisquer informações. 

Deste modo, os critérios de resposta no percurso do levantamento de dados foram: sim ou 

não para o campo disponibilidade no acervo; compra, doação, permuta ou sem informação no 

tocante ao modo de aquisição dos exemplares; e resposta aberta para a data (ano) de aquisição. 

Por fim, aferimos a lista de 88 livros censurados por cunho político elaborada por Lima 

(2016)83 e o rol de livros proibidos por caráter subversivo, presente na pesquisa de Igreja (2019)84, 

em relação aos 535 títulos presentes na listagem elaborada para esta dissertação (APÊNDICE A). 

Como resultado desta segunda análise comparativa, foi constituída a relação de livros censurados 

 
82 As marcas de proveniência bibliográfica tornam um livro individual ao indicarem sua origem, propriedade e uso, 

dentre outros aspectos, conforme Campos (2013), em alusão ao manual “Provenance research in book history: a 

handbook”, escrito por David Pearson. Ainda segundo a autora, “Marcar significa apor um sinal mais ou menos 

convencional que torna o bem identificável quanto ao seu legítimo proprietário. Trata-se de uma prática muito antiga 

no que aos livros e bibliotecas diz respeito com uma funcionalidade imediata que consiste em limitar as hipóteses de 

roubo ou extravio de livros. Continua a ser prática corrente quer em bibliotecas particulares, de uma forma mais 

facultativa e segundo o critério do seu possuidor, quer em bibliotecas institucionais, de forma mais obrigatória, para 

garantir uma identificação patrimonial inequívoca” (CAMPOS, 2013, p. 197-198). Podem ser citados como 

exemplos: carimbos, dedicatórias, etiquetas, ex libris e folhas de guarda. 
83 Segundo a autora (LIMA, 2016, p. 31-32) essa listagem é fruto de seguidas revisões das fontes utilizadas em sua 

pesquisa (Levantamento da ECO; Listagem da Seção Censura Prévia – Série Publicações; e Lista de livros proibidos 

pelo Ministério da Justiça (1964-1979), sendo inclusos nesse escopo obras de ficção, poesia e peças de teatro 

transcritas para livro. 
84 As fontes utilizadas por Igreja (2019, p. 40-41, p. 48-49) foram, em geral, documentos recebidos por Assessorias de 

Segurança e Informação de diferentes universidades, atendendo as cinco regiões do país. A autora identificou o 

motivo da censura a partir dos resumos dos livros, localizados online, e dos assuntos indicados nos catálogos 

pesquisados. Na impossibilidade de recuperar informações nessas alternativas, passou à avaliação dos títulos e 

autores. 
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por cunho político/subversivo (APÊNDICE B), base para identificar o tipo de censura (moral ou 

política) sofrida pelas obras localizadas nos acervos consultados. 

Antes de procedermos às análises, relacionamos os 47 títulos localizados, que representam 

8,79% da lista de 535 livros censurados, conforme quadro abaixo: 

 

QUADRO 1 – Livros proibidos localizados nos acervos das bibliotecas investigadas 

N° Autoria Título Biblioteca 
1 Albuquerque, J. A. Guilhon 

de 

Movimento estudantil e consciência 

social na América Latina 

CCS/A (UERJ). 

2 Albuquerque, J. A. Guilhon 

de (coord.) 

Classes médias e políticas no Brasil CCS/A (UERJ). 

3 Althusser, Louis Filosofía como arma de la revolución, La BCG (UFF). 

4 Alves, Márcio Moreira Torturas e torturados BCG (UFF). 

5 Brandão, Ignácio de Loyola Zero: romance pré-histórico CEH/B (UERJ) e BCG (UFF). 

6 Campos, Edson Newton de Caramanchão próximo ao milagre CEH/B (UERJ). 

7 Cangogni, Manlio; Boris, 

Ivan 

Solano Lopes, o Napoleão do Prata BCG (UFF). 

8 Cardoso, Fernando Henrique Autoritarismo e democratização CCS/A (UERJ) e BCG (UFF). 

9 Châtelet, François Logos e práxis CCS/A (UERJ) e BCG (UFF). 

10 Chilcote, Ronald H. Brazilian Communist Party, The CCS/A (UERJ) e BCG (UFF). 

11 Debray, Régis Revolução na revolução BCG (UFF). 

12 Fanon, Frantz Condenados da terra, Os CCS/A (UERJ) e BCG (UFF). 

13 Figueiredo, Guilherme Maria da ponte: peça CEH/B (UERJ) e BCG (UFF). 

14 Fonseca, Rubem Feliz ano novo CEH/B (UERJ) e BCG (UFF). 

15 Fonseca, Rubem Cobrador: conto, O CEH/B (UERJ) e BCG (UFF). 

16 Freire, Roberto Quarto de empregada: teatro BCG (UFF). 

17 Galeano, Eduardo Vagamundo BCG (UFF). 

18 Giáp, Võ Nguyên Guerra del pueblo: ejército del Pueblo BCG (UFF). 

19 Guevara, Ernesto Textos BCG (UFF). 

20 Harkel, Robert L. Picture book of sexual love, The BCG (UFF). 

21 Hite, Shere Relatório Hite, O BCG (UFF). 

22 Huberman, Leo; Sweezy, 

Paul H. 

Socialismo em Cuba BCG (UFF). 

23 Kucinski, Bernardo; Tronca, 

Ítalo 

Pau de arara: la violence militaire au 

Brésil 

CCS/A (UERJ). 

24 Kronhausen, Eberhard; 

Kronhausen, Phyllis 

Art érotique, L' BCG (UFF). 

25 Lenin, Vladimir Ilitch Esquerdismo, a doença infantil do 

comunismo, O 

BCG (UFF). 

26 Louzeiro, José Aracelli, meu amor CEH/B (UERJ). 

27 Löwy, Michael Método dialético e teoria política CCS/A (UERJ) e BCG (UFF). 

28 Mao, Tse-tung Citações do presidente Mao Tsé-Tung CCS/A (UERJ) e BCG (UFF). 

29 Mao, Tse-tung Obras escogidas BCG (UFF). 

30 Marcos, Plínio Abajur lilás: teatro BCG (UFF). 

31 Marcos, Plínio Barrela: teatro BCG (UFF). 

32 Miller, Henry Sexus BCG (UFF). 

33 Moisés, José Álvaro et al. Contradições urbanas e movimentos 

sociais 

CCS/A (UERJ) e BCG (UFF). 
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34 Muraro, Rose Marie Automação e o futuro do homem, A CCS/A (UERJ) e BCG (UFF). 

35 Muraro, Rose Marie Mulher na construção do mundo futuro, A CCS/A (UERJ). 

36 O'Connor, James U.S.A.: a crise do Estado capitalista CCS/A (UERJ). 

37 Poerner, Arthur José Poder jovem: história da participação 

política dos estudantes brasileiros, O 

CCS/A (UERJ) e BCG (UFF). 

38 Poulantzas, Nicos Crise das ditaduras: Portugal, Grécia e 

Espanha, A 

BCG (UFF). 

39 Prado Jr., Caio Revolução brasileira, A CCS/A (UERJ) e BCG (UFF). 

40 Prado Jr., Caio Mundo do socialismo, O BCG (UFF). 

41 Preobrazhenskii, Evgenii; 

Bukharin, Nikolai 

ABC do comunismo BCG (UFF). 

42 Ribeiro, Darcy Universidade necessária, A BCG (UFF). 

43 Rojo, Ricardo Meu amigo Che BCG (UFF). 

44 Serra, José (coord). América Latina: ensaios de interpretação 

econômica 

CCS/A (UERJ). 

45 Sodré, Nelson Werneck História militar do Brasil CCS/A (UERJ) e BCG (UFF). 

46 Sofri, Gianni Modo de produção asiático, O CCS/A (UERJ) e BCG (UFF). 

47 Souto Maior, Mário Dicionário de palavrões e termos afins CEH/B (UERJ). 

Fonte: a autora. 

 

Para as explorações subsequentes, devido à data de publicação das edições ser posterior ao 

período de redemocratização, foram desconsiderados os títulos: “Pau de arara: la violence militaire 

au Brésil” (2013), de Bernardo Kucinski e Ítalo Tronca; e “Feliz ano novo” (1989; 2009), de 

Rubem Fonseca, apenas no acervo da CEH/B (UERJ). Assim, procedeu-se às análises dos acervos 

referente à aquisição e conteúdo das obras com as características expostas no gráfico abaixo, sendo 

P = político e M = moral:  
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GRÁFICO 1 – Títulos censurados por biblioteca com indicação do motivo da censura 

 
Legenda: M: censura “moral”; e P: censura “política”. 

Fonte: a autora. 

 

Com base no Gráfico 1, é possível identificar a maior expressão dos títulos censurados por 

questões consideradas políticas nos acervos investigados. É importante observar, também, o caso 

das bibliotecas setoriais da UERJ, no âmbito das quais os livros ditos subversivos foram 

encontrados apenas na unidade de informação ligada ao Centro de Ciências Sociais, enquanto os 

censurados devido aos preceitos morais compõem o acervo da BU que atende o Centro de Educação 

e Humanidades. A BCG, por se constituir como referência para as áreas de Ciências Sociais e 

Humanas na UFF, representou a maior incidência de livros censurados do conjunto (39 títulos e, 

no caso dos exemplares, 65,78% de 190). 

Ampliando a análise sobre as temáticas das obras censuradas localizadas, elaboramos um 

inventário desse acervo, isto é, verificamos, na Tabela 1, as distribuições percentuais dos 

exemplares pelas grandes áreas de classificação (WEITZEL, 2013), advertindo que as BUs 

analisadas utilizam diferentes instrumentos – a biblioteca da UFF utiliza a Classificação Decimal 

de Dewey (CDD), enquanto as da UERJ utilizam a Classificação Decimal Universal (CDU):  
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TABELA 1 – Inventário do acervo censurado disponível nas três bibliotecas 

Classes Exemplares Percentual 

Filosofia 3 1,58% 

Ciências Sociais 148 77,89% 

Artes 2 1,05% 

Literatura 23 12,11% 

Geografia e História 13 6,84% 

Material especial85 1 0,53% 

TOTAL 190 100% 

Fonte: a autora. 

 

Deste modo, a área de maior importância em termos quantitativos é a de Ciências Sociais, 

validando a preponderância de censura dita política, identificada anteriormente. Por outro lado, 

para a segunda área mais presente, Literatura, cabe observar sua dualidade quanto a divisão 

proibição por caráter “político” x “moral”. 

Nas próximas subseções, por bibliotecas, serão analisadas as seguintes variáveis: motivo de 

censura dos exemplares; ano de aquisição; modalidade de aquisição; modalidade de aquisição 

versus motivo da censura; exemplares em coleções especiais86 versus ano de aquisição versus 

motivo de censura; livros adquiridos durante o regime ditatorial versus ano de proibição versus 

modalidade de aquisição versus exemplares; e livros adquiridos durante o regime ditatorial versus 

motivo da censura. 

 

3.1 UFF: A BIBLIOTECA CENTRAL DO GRAGOATÁ 

 

A Universidade Federal Fluminense, fundada em 1960 a partir da união de diferentes 

faculdades isoladas pré-existentes na cidade de Niterói, constituiu-se segundo o modelo de ensino 

superior vigente no país, isto é, “[...] baseado na cátedra, vitalícia e autoritária, estruturada com 

segmentação e justaposição de cursos, na alta seletividade dos discentes e na exiguidade de vagas” 

(MAYRINCK, 2017, p. 77). Em 1964, a instituição sob a nomenclatura de Universidade Federal 

do Estado do Rio de Janeiro, teve um reitor pro-tempore nomeado pelo CFE (GERMANO, 1994). 

 
85 A obra “Quarto de empregada”, de Roberto Freire, integra a coleção de publicações seriadas na BCG/UFF. 
86 Para Diná Araújo e Alcenir Reis (2016, p. 184) “As coleções especiais em bibliotecas institucionais são distintas dos 

demais acervos de uma biblioteca por sua constituição temática, finalidade, características materiais e significados 

patrimoniais para a instituição que as preservam”. A esta definição, acrescentamos a observação de Ingrid Souza, 

Fabiano Azevedo e Maria Lucia Loureiro (2017, não paginado) de que “[...] são, frequentemente, bibliotecas ou 

arquivos pessoais de indivíduos e possuem, geralmente, o nome de seus proprietários originais”. 
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A Biblioteca Central do Gragoatá, inaugurada em 25 de abril de 1994, foi idealizada na 

década anterior, como reflexo dos convênios entre o MEC e o BID configurados no Programa de 

Expansão e Melhoramento das Instalações do Ensino Superior (PREMESU). Foi composta pelo 

acervo de cinco bibliotecas, a saber: Biblioteca da Escola de Serviço Social; Biblioteca da 

Faculdade de Educação; Biblioteca do Instituto de Arte e Comunicação Social; Biblioteca do 

Instituto de Ciências Humanas e Filosofia; e Biblioteca do Instituto de Letras.  

Atualmente atende aos cursos de graduação e pós-graduação vinculados às áreas de 

Ciências Humanas, Sociais, Sociais Aplicadas, Linguística, Letras e Artes (UNIVERSIDADE 

FEDERAL FLUMINENSE, 2020). Desses, os únicos cursos que ainda estão fora do campus 

Gragoatá são os de responsabilidade do Instituto de Artes e Comunicação Social (IACS)87.  

Como integrante do sistema de bibliotecas e arquivos da UFF, é subordinada ao órgão 

coordenador dele, a Superintendência de Documentação (SDC) da instituição. Assim, apesar de 

denominada como “central”, a BCG caracteriza-se como uma biblioteca setorial conforme 

estipulado por Ferreira88 (1980, p. 25) ao tratar dos casos “[...] em que bibliotecas de faculdades, 

escolas e cursos correlatos se reuniram numa só biblioteca para servir a um determinado centro 

[...]”, comuns em algumas universidades brasileiras instituídas por aglutinação. 

No levantamento do acervo da BCG, foram identificados 39 títulos proibidos, 29 pelo viés 

“político” (74,35%) e 10 pelo viés “moral” (25,64%) (Cf. Gráfico 1), perfazendo a soma de 125 

exemplares, dos quais 7 não constavam no catálogo online (5,60%). 

Encontrou-se dificuldade para localizar marcas de proveniência, como carimbos e etiquetas, 

especialmente àqueles referentes a modalidade de aquisição. Em geral, os exemplares adquiridos 

até os anos 2000 apresentam carimbos, conforme Figura 1 abaixo, na qual consta o número de 

tombo:  

 
87 A planta para construção do IACS neste campus, apesar de aprovada em 1984, devido à falta de recursos só começou 

a ser executada em 2007, com as verbas advindas do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais (Reuni). Posteriormente interrompida, apenas em 2019 a UFF conseguiu recursos para 

finalização da construção, dessa vez em parceria com a Prefeitura de Niterói. 
88 Consideramos como setoriais as bibliotecas seccionais mencionadas por Ferreira (1980). 
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FIGURA 1 – Exemplar com número de tombo 

 
Fonte: fotografia produzida pela autora. 

 

Alguns dos exemplares mais recentes, presumivelmente posteriores à automatização do 

catálogo no ano de 2000, só possuíam número de registro e exemplar concernente ao sistema 

automatizado, como exposto na Figura 2: 

 

FIGURA 2 – Exemplar apenas com número de registro 

 
Fonte: fotografia produzida pela autora. 
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Em alguns casos, identificamos rasura no carimbo de tombo, conforme ilustrado na Figura 

3, que nos fez traçar a hipótese de que os tombos individuais das bibliotecas foram desconsiderados 

quando se iniciou a aquisição centralizada, unificando os registros no tombo do então Núcleo de 

Documentação (NDC), atual SDC, visto que as datas ainda legíveis referiam-se as décadas de 1960 

e 1970. Nestas situações, contabilizamos o item com a data de aquisição sem correção. 

 

FIGURA 3 – Exemplar com carimbo de registro rasurado 

 
Fonte: fotografia produzida pela autora. 

 

No caso das modalidades, utilizamos dedicatórias como fundamento para a hipótese de 

doação do título para o acervo. Já para o caso de compras, identificamos alguns itens com dados 

de valor, exemplares e siglas de biblioteca, o que nos levou a traçar a hipótese de compra. A figura 

abaixo (Figura 4) ilustra uma dessas situações, em que encontramos um livro possivelmente 

adquirido com verba do projeto MEC-BID III:  
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FIGURA 4 – Exemplar com possíveis informações sobre compra 

 
Fonte: fotografia produzida pela autora. 

 

Para a análise de variáveis, compilamos na seguinte ordem: relativas ao motivo de censura; 

sobre entrada dos itens no acervo; referentes à modalidade de aquisição dos exemplares; alusivas 

apenas aos itens adquiridos durante a Ditadura. 

Deste modo, os 39 títulos censurados localizados neste acervo, que totalizaram 125 

exemplares, foram estudados primeiro a partir da variável “motivo de censura” (dita moral ou 

política). O resultado encontrado está expresso no Gráfico 2 abaixo: 

 

GRÁFICO 2 – Motivo de censura dos exemplares (BCG) 

 
Legenda: M: censura “moral”; e P: censura “política”. 

Fonte: a autora. 
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Nesta variável, é ratificada a preponderância da censura “política”, totalizando 111 

exemplares, o que corresponde a 88,80% dos 125 totais. Entretanto, há maior representação pela 

quantidade de exemplares do que a anteriormente vista em relação aos títulos (29 únicos)89, 

enquanto à proibição moral correspondem 10 obras, representadas por 14 exemplares (Cf. Gráfico 

2).  

A segunda variável examinada foi “ano de aquisição” dos exemplares, apresentada no 

Gráfico 3 abaixo: 

 

GRÁFICO 3 – Ano de aquisição dos exemplares – livros censurados (BCG) 

 

Fonte: a autora. 

 

Dos 125 exemplares, 28 (22,40%) não puderam ser analisados na variável “ano de 

aquisição” devido à falta de informações (Cf. Gráfico 3). A baixa incidência de marcas de 

proveniência neste acervo pode ser reflexo de sua constituição diversa: desde a reunião das 

bibliotecas das faculdades isoladas, perpassando pela criação do órgão coordenador do sistema 

(NDC/SDC) e a junção do acervo de outras bibliotecas setoriais para constituí-lo nos moldes atuais. 

 
89 Títulos únicos: isto é, sem contabilizar os exemplares. 
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Por não ter sido localizado exemplar de livro censurado com aquisição anterior a 1970, ratificamos 

a hipótese levantada com as marcas de proveniência, de que, com a criação do NDC (atual SDC) 

em 1969, os acervos das bibliotecas receberam novo registro e passaram a integrar o patrimônio da 

UFF. 

Feitas essas considerações, 97 exemplares (77,60%) foram verificados divididos entre 

1970-1985 e 1986-2004 para averiguar o ingresso das obras durante e após a Ditadura; e, 

posteriormente, separados por décadas para ampliar a análise. 

No primeiro momento, os resultados indicaram que os 59 exemplares adquiridos durante o 

período da Ditadura representam a maioria da amostra referente à BCG (Cf. Gráfico 3). Com a 

segunda análise, foi possível observar que este resultado é justificado pela preponderância de 

aquisições durante a primeira metade da década de 1980 (49 exemplares até 1985, ano incluso). 

Por conseguinte, observamos que o índice de aquisição de livros censurados durante a Ditadura é 

alto, na BCG, por contabilizar àquelas ocorridas no período de distensão política em vista de 

redemocratização.  

Esse dado retrata as novas publicações realizadas pelas editoras a partir de 1978, de livros 

censurados até então, conforme Hallewell (2012), e nos leva a inferir uma sensação de segurança 

para transpor a autocensura que possibilitou a seleção de obras previamente proscritas, num 

contexto em que retornam os partidos políticos, até então na clandestinidade devido ao 

bipartidarismo imposto, bem como há reorganização de movimentos sociais (como o estudantil e 

o sindical). Assim, passamos às variáveis concernentes ao modo de aquisição, a primeira 

representada no Gráfico 4 abaixo: 
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GRÁFICO 4 – Modalidade de aquisição dos exemplares – livros censurados (BCG) 

 
Legenda: C: compra; C (H): hipótese de compra; D: doação; D (H): hipótese de doação; e S.I.: sem informação. 

Fonte: a autora. 

 

Nesta variável, 59 exemplares (47,20% de 125) não puderam ser analisados devido à 

inexistência de marcas (S.I.) relativas à informação buscada (Cf. Gráfico 4). Ao perceber a maior 

dificuldade na distinção do modo de aquisição dos exemplares, o que demonstra a dificuldade de 

analisar um acervo, surgiram novos questionamentos como: será que os livros foram doados por 

pessoas consideradas subversivas e optou-se por não os marcar? É possível que mesmo obras 

compradas numa instituição pública, por serem (ou terem sido) censuradas, não sejam assinaladas 

com informações do processo? Os exemplares que integravam coleções oficiosas (como as dos 

departamentos), que posteriormente foram doadas à BCG, não recebiam marcas de proveniência? 

Os demais 66 exemplares (52,80% de 125) foram apurados primeiro divididos entre as 

informações obtidas por etiquetas e carimbos e as suposições; posteriormente, unificados pelas 

modalidades (compra e doação), em vista de atestar (ou não) o resultado anterior. 

No primeiro exame, os resultados indicaram que os 27 itens doados (Cf. Gráfico 4) 

simbolizam a maioria. A segunda apuração confirmou a primeira, de modo que as doações 

confirmadas e supostas contabilizam juntas 38 exemplares. Observamos que nenhum item 

localizado indicava aquisição via permuta. 
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Deste modo, a preponderância de doações dentre o universo de itens censurados disponíveis 

no acervo da BCG remonta a discussão levantada por autores como Lemos e Macedo (1975) sobre 

a falta de recursos orçamentários para as bibliotecas universitárias. Por outro lado, é plausível 

entender o resultado como reflexo da dificuldade para obtenção dessas obras, seja por terem sido 

proibidas ou por não terem sido reeditadas. 

Na sequência, o Gráfico 5 demonstra a comparação entre “modalidade de aquisição versus 

motivo da censura”: 

 

GRÁFICO 5 – Modalidade de aquisição dos exemplares versus motivo da censura (BCG) 

 

Legenda: C: compra; C (H): hipótese de compra; D: doação; D (H): hipótese de doação; S.I.: sem informação; M: 

censura “moral”; e P: censura “política”. 

Fonte: a autora. 

 

A partir desta variável, foi possível inferir que dos 59 exemplares sem informação (S.I.) 

contabilizados (Cf. Gráfico 5), 56 correspondem à títulos cujo viés político foi considerado motivo 

de censura, o que pode fortalecer os questionamentos acerca da proveniência dessas obras. Faz-se 

necessário observar também que todos os 28 itens categorizados como comprados foram 

censurados por fundamentos “políticos” e, consequentemente, os 14 proscritos por questões morais 

estão abrangidos entre as doações e suas hipóteses, e 3 sem informação (Cf. Gráfico 5). 
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A baixa incidência de títulos censurados por critérios ditos morais, diferentemente do 

observado a nível da lista (APÊNDICE A) em sua completude, é passível de compreensão com 

base em alguns critérios de seleção elencados por Vergueiro (2010) e Weitzel (2013): referente ao 

conteúdo do documento, a reputação dos autores e editoras provavelmente não atendia aos 

objetivos das coleções universitárias; e referente às áreas prioritárias do acervo, tais materiais não 

eram contemplados por possível inadequação aos usuários, percepção que poderá ser analisada de 

forma mais fidedigna com base nos programas de ensino e pesquisas desenvolvidas à época. 

Nessa direção, é plausível inferir que o viés conservador do período se expressava também 

nos currículos, afinal a universidade, como instituição social, estava sujeita a um contexto macro 

repressivo e conservador, que visava “[...] preservar o padrão moral vigente contra a dissolução da 

família e dos valores consagrados pela tradição” (OTERO, 2003, p. 76). Tal posicionamento 

justifica-se porque, como visto, o projeto político da Ditadura se sustentava principalmente pela 

coerção, sendo as universidades lócus de ações de vigilância por meio de serviços de informação 

instalados nas reitorias. 

Tendo sido identificada durante a consulta ao catálogo online a presença de obras em 

coleções especiais, apresentamos, no Gráfico 6, a variável “exemplares em coleções especiais 

versus ano de doação versus motivo de censura”:  
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GRÁFICO 6 – Itens em coleções especiais versus ano de aquisição versus motivo da censura 

(BCG) 

 
Legenda: M: censura “moral”; e P: censura “política”. 

Fonte: a autora. 

 

Assim, ainda que esta seja uma pequena parcela da amostra (8 itens, o que corresponde a 

6,40% de 125) e condicionada a doação post-mortem, pois estão em coleções nomeadas a partir 

dos proprietários originais do acervo, notamos representatividade equânime entre as obras 

proibidas por caráter “moral” e “político” (Cf. Gráfico 6). 

Por fim, passamos a análise específica sobre os títulos adquiridos durante a Ditadura. No 

Quadro 2, abaixo, elencamos esses títulos, repetidos quando necessário, o ano de sua proibição, a 

quantidade de exemplares, ano e modalidade de aquisição dos mesmos. A tabulação foi organizada 

cronologicamente pela primeira entrada de aquisição.  
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QUADRO 2 – Títulos adquiridos durante a Ditadura: aquisição, proibição, modalidade e 

exemplares (BCG/UFF) 

Título Aquisição Proibição Modalidade Exemplares 
Mundo do socialismo, O 1970 1967 S.I. 01 

Mundo do socialismo, O 1977 1967 S.I. 01 

Revolução brasileira, A 1971 1967 C; S.I. 01; 04 

Revolução brasileira, A 1974 1967 S.I. 01 

Mulher na construção do mundo futuro, A 1972 1975 S.I. 01 

Automação e o futuro do homem, A 1974 1975 S.I. 01 

Contradições urbanas e movimentos sociais 1980 S.I. S.I. 01 

Contradições urbanas e movimentos sociais 1982 S.I. C (H) 05 

Contradições urbanas e movimentos sociais 1985 S.I. S.I. 03 

Autoritarismo e democratização 1981 1975 C (H) 03 

Autoritarismo e democratização 1982 1975 C (H) 05 

Autoritarismo e democratização 1983 1975 S.I. 04 

Obras escogidas 1981 1970 C 02 

Obras escogidas 1982 1970 C 01 

Obras escogidas 1984 1970 S.I. 01 

História militar do Brasil 1982 1970 S.I. 05 

Método dialético e teoria política 1982 S.I. C (H) 05 

Poder jovem: história da participação política 

dos estudantes brasileiros, O 

1982 1970 C (H); D; S.I. 01; 01; 01 

Poder jovem: história da participação política 

dos estudantes brasileiros, O 

1984 1970 S.I. 01 

Brazilian Communist Party, The 1983 1977 S.I. 01 

Esquerdismo, a doença infantil do 

comunismo, O 

1985 S.I. C (H); D; S.I. 01; 01; 01 

Relatório Hite, O 1985 1978 D; S.I. 05; 01 

Legenda: C: compra; C (H): hipótese de compra; D: doação; D (H): hipótese de doação; e S.I.: sem informação. 

Fonte: a autora. 

 

O Quadro 2 é composto por 13 títulos únicos proscritos e adquiridos durante a Ditadura. 

Considerando as 39 obras censuradas disponíveis neste acervo, o quantitativo acima representa 

minoria (33,33%). Deste modo, consoante análise do Gráfico 3, o índice de aquisição de livros 

proibidos durante a Ditadura é alto, na BCG, por conta do número de exemplares adquiridos de um 

mesmo título. 

Tratando-se de bibliotecas universitárias, costuma-se compor o acervo com dois ou mais 

exemplares por ordens diversas, tais como: vedação de empréstimo do item de consulta (o primeiro 

adquirido); quantidades apropriadas para propiciar circulação irrestrita; e a possibilidade do mesmo 

livro integrar programas de diferentes disciplinas, seja do mesmo curso, de diferentes cursos ou, 

até mesmo, projetos de pesquisa e extensão. 
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A fim de obtermos maiores insumos para análise do acervo proibido obtido até 1985, o 

Quadro 3 expõe as autorias e editoras responsáveis pelas obras, seguindo a ordem disposta no 

Quadro 2: 

 

QUADRO 3 – Títulos adquiridos durante a Ditadura: autoria, editora e aquisição (BCG/UFF) 

Título Autoria Editora Aquisição 

Mundo do socialismo, O Prado Jr., Caio Brasiliense 1970 

Mundo do socialismo, O Prado Jr., Caio Brasiliense 1977 

Revolução brasileira, A Prado Jr., Caio Brasiliense 1971 

Revolução brasileira, A Prado Jr., Caio Brasiliense 1974 

Mulher na construção do mundo 

futuro, A 

Muraro, Rose Marie Vozes 1972 

Automação e o futuro do homem, A Muraro, Rose Marie Vozes 1974 

Contradições urbanas e movimentos 

sociais 

Moisés, José Álvaro et al. CEDEC90; Paz e Terra 1980 

Contradições urbanas e movimentos 

sociais 

Moisés, José Álvaro et al. CEDEC; Paz e Terra 1982 

Contradições urbanas e movimentos 

sociais 

Moisés, José Álvaro et al. CEDEC; Paz e Terra 1985 

Autoritarismo e democratização Cardoso, Fernando Henrique Paz e Terra 1981 

Autoritarismo e democratização Cardoso, Fernando Henrique Paz e Terra 1982 

Autoritarismo e democratização Cardoso, Fernando Henrique Paz e Terra 1983 

Obras escogidas Mao, Tse-tung Alfa Omega 1981 

Obras escogidas Mao, Tse-tung Alfa Omega 1982 

Obras escogidas Mao, Tse-tung Vitoria 1984 

História militar do Brasil Sodré, Nelson Werneck Civilização Brasileira 1982 

Método dialético e teoria política Löwy, Michael Paz e Terra 1982 

Poder jovem: história da participação 

política dos estudantes brasileiros, O 

Poerner, Arthur José Civilização Brasileira 1982 

Poder jovem: história da participação 

política dos estudantes brasileiros, O 

Poerner, Arthur José Civilização Brasileira 1984 

Brazilian Communist Party, The Chilcote, Ronald H. Graal 1983 

Esquerdismo, a doença infantil do 

comunismo, O 

Lenin, Vladimir Ilitch Global 1985 

Relatório Hite, O Hite, Shere Difel91 1985 

Fonte: a autora. 

 

Tomando os Quadro 2 e 3 como base, referente a variável “anos de aquisição versus 

proibição”, apenas dois títulos foram adquiridos previamente à sua censura, sendo eles “A mulher 

na construção do mundo futuro” e “A automação e o futuro do homem”, escritos por Rose Marie 

Muraro e publicados pela editora Vozes de Petrópolis pela primeira vez em meados da década de 

1960 (IGREJA, 2019). Entretanto, não foi possível identificar a forma de aquisição de ambos. 

 
90 Centro de Estudos de Cultura Contemporânea. 
91 Difusão Européia do Livro. 
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Entre os livros censurados obtidos durante a década de 1970, além dos dois supracitados, 

constam no acervo da BCG “O mundo do socialismo” e “A revolução brasileira”, ambos de autoria 

de Caio Prado Jr. e editorados pela Brasiliense. O maior número de exemplares, dois e seis, 

respectivamente, indicam a existência de demanda por essas obras, ratificada pela compra de um 

exemplar em 1971. Como a censura desses títulos ocorreu em meados dos anos de 1960, é possível 

suspeitar de falhas de comunicação, intencionais ou não, durante o processo de compra, geralmente 

mais controlado a nível institucional em comparação a outras modalidades de aquisição (como 

doações), tendo possibilitado a obtenção dos itens dessa forma. 

Os demais nove livros têm data de ingresso na coleção posterior ao período de abertura em 

vistas à transição política (1979-1985). 

Por fim, para a variável “livros adquiridos durante o regime ditatorial versus motivo da 

censura”, o gráfico foi dispensado, pois todos os 13 títulos, que totalizam 59 exemplares, estão 

compreendidos no âmbito da motivação categorizada como política. 

 

3.2 UERJ: BIBLIOTECAS SETORIAIS DE HISTÓRIA E LETRAS 

 

Devido à formação por aglutinação de instituições de ensino pré-existentes, não há relatos 

extensos sobre a criação das bibliotecas setoriais da UERJ. A criação das bibliotecas isoladas data 

dos anos 50, quando da criação da nova UDF. Em 1961, com a transferência da capital federal para 

Brasília, a instituição passou a se chamar Universidade do Estado da Guanabara (UEG) e, na década 

seguinte, recebeu o nome atual. O Sistema de Bibliotecas da UERJ, por sua vez, foi criado em 1989 

e posteriormente transformado na Rede Sirius (1998) (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO, 2018, 2020). 

As duas bibliotecas escolhidas nesta pesquisa localizam-se no campus Maracanã, Pavilhão 

Reitor João Lyra Filho, na Rua São Francisco Xavier, n° 524, bloco C. Observamos que estão 

localizadas de forma quase centralizada em seus respectivos andares, o que indica observância às 

orientações de localização das bibliotecas centrais, ainda que estas sejam configuradas como 

bibliotecas setoriais – coordenadas pela Rede Sirius. 



108 

 

Diferentemente do encontrado na coleção da BCG/UFF, quase todos os exemplares 

consultados na UERJ apresentavam marcas de proveniência. Entre os diferentes carimbos, 

destacamos dois. O primeiro apresenta a modalidade de aquisição assinalada, conforme Figura 5: 

 

FIGURA 5 – Exemplar com a modalidade de aquisição assinalada (CCS/A – UERJ) 

 
Fonte: fotografia produzida pela autora. 

 

No segundo (Figura 6), é identificada a data da doação da obra, bem como o nome do 

doador, aqui desfocado por questões de privacidade: 
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FIGURA 6 – Exemplar identificando doador e data de doação (CEH/B – UERJ) 

 
Fonte: fotografia produzida pela autora. 

 

Com informações sobre as marcas detectadas (Figuras 5 e 6), passamos a análise dos 

acervos escolhidos, alfabetados pelas siglas. 

A Biblioteca CCS/A, que atende aos cursos de Arqueologia, Ciências Sociais, Filosofia, 

História, Relações Internacionais, Religião e Serviço Social, está localizada no 9° andar do prédio 

supracitado (sala 9002). Neste acervo, foram identificados 17 títulos proibidos, todos pelo viés 

“político”, perfazendo a soma de 53 exemplares. 

Para a análise de variáveis, seguimos a mesma ordem da subseção 3.1, observando que 

quatro (motivo de censura dos exemplares; modalidade de aquisição versus motivo de censura; 

exemplares em coleções especiais versus ano de doação versus motivo de censura; e livros 

adquiridos durante o regime ditatorial versus motivo da censura) não foram investigadas, já que os 

dados referentes à CSS/A correspondem apenas a livros proibidos devido a questões “políticas” e 

não há exemplares em coleções especiais. Assim, no Gráfico 7, abaixo, estão expressos os dados 

obtidos sobre o “ano de aquisição” dos itens: 
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GRÁFICO 7 – Ano de aquisição dos exemplares – livros censurados (CCS/A – UERJ) 

 

Legenda: N.L.: não localizado. 

Fonte: a autora. 

 

De 53 exemplares, foi possível identificar o ano de aquisição dos 51 localizados (96,23%) 

(Cf. Gráfico 7). Repetimos, como no acervo da BCG, a apuração desta variável em dois momentos: 

1975-1985 e 1986-2005; e, posteriormente, por décadas para aprimorar a análise. 

Na primeira verificação, identificamos que os 36 exemplares adquiridos após o período da 

Ditadura correspondem à maioria do conjunto (67,92% de 53), resultado fundamentado pela 

segunda análise, a partir da qual constatamos a preponderância de aquisições durante a década de 

1990 (21 exemplares). É razoável conjeturar essa aquisição tardia dos títulos como uma correlação 

entre a restrição para com as obras proibidas, fosse a nível micro ou macro, e o déficit de recursos 

concedidos às bibliotecas universitárias. Quanto ao segundo aspecto, um fator a ser considerado 

para corroborá-lo é o modo de aquisição das obras, representado no Gráfico 8: 
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GRÁFICO 8 – Modalidade de aquisição dos exemplares – livros censurados (CCS/A – UERJ) 

 
Legenda: C: compra; D: doação; D (H): hipótese de doação; N.L.: não localizado; e S.I.: sem informação. 

Fonte: a autora. 

 

Nesta variável, foram examinados 48 exemplares (90,57% de 53) conforme as informações 

obtidas de modo formal e hipóteses traçadas e, em seguida, reunidos pela modalidade, 

independentemente das conjecturas (Cf. Gráfico 8). Assim como visto no acervo da biblioteca da 

UFF, é perceptível maior supressão das informações sobre o tipo de aquisição em contraposição 

ao ano da mesma. 

No primeiro momento, os resultados demonstraram a predominância das compras: 30 

exemplares (56,60% do total de 53); análise confirmada depois, visto que, mesmo unificadas, as 

doações não superam este valor (18 itens). Mais uma vez, não foram identificados exemplares 

adquiridos por permuta. 

Em consideração ao aspecto da censura dita política, é possível aproximar o acervo da 

CCS/A e da BCG, pois na primeira há predomínio de compras, ao mesmo tempo em que todos os 

itens adquiridos via compra na segunda correspondem a obras censuradas pela motivação 

supracitada. 
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Conforme mencionado anteriormente, as variáveis “modalidade de aquisição versus motivo 

da censura”, “exemplares em coleções especiais versus ano de doação versus motivo de censura” 

e “livros adquiridos durante o regime ditatorial versus motivo da censura” não foram analisadas 

pelo fato de todos os livros referentes à CCS/A corresponderem à proibição dita por motivo 

político, bem como por nenhum dos exemplares integrar uma coleção especial. Destarte, o Quadro 

4, ordenado cronologicamente pela data de aquisição, relaciona os títulos adquiridos durante a 

Ditadura, o ano de proibição, a quantidade de exemplares adquiridos, data e modalidade de compra 

dos mesmos: 

 

QUADRO 4 – Títulos adquiridos durante a Ditadura: aquisição, proibição, modalidade e 

exemplares (CCS/A – UERJ) 

Título Aquisição Proibição Modalidade Exemplares 
Automação e o futuro do homem, A 1975 1975 D (H) 01 

Logos e práxis 1977 S.I. C 01 

Método dialético e teoria política 1977 S.I. C 02 

Classes médias e políticas no Brasil 1979 S.I. C 02 

Modo de produção asiático, O 1979 S.I. C 02 

Movimento estudantil e consciência social na 

América Latina 

1979 S.I. C 02 

Revolução brasileira, A 1980 1967 C 03 

Contradições urbanas e movimentos sociais 1985 S.I. C 02 

Legenda: C: compra; D: doação; D (H): hipótese de doação; e S.I.: sem informação. 

Fonte: a autora. 

 

Em relação ao montante total de títulos proscritos no acervo da CCS/A (17), os oito 

dispostos no Quadro 5 representam minoria (47,05%), ao encontro do resultado observado na 

análise do Gráfico 7 (data de aquisição). 

Para aprofundarmos a análise das aquisições anteriores a 1985, estão listadas no Quadro 5 

as autorias e editoras responsáveis pelas obras, seguindo a ordem disposta no quadro anterior 

(Quadro 4):  
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QUADRO 5 – Títulos adquiridos durante a Ditadura: autoria, aquisição e editora (CCS/A – 

UERJ) 

Título Autoria Editora Aquisição  
Automação e o futuro do homem, A Muraro, Rose Marie Vozes 1975 

Logos e práxis Châtelet, François Paz e Terra 1977 

Método dialético e teoria política Löwy, Michael Paz e Terra 1977 

Classes médias e políticas no Brasil Albuquerque, J. A. Guilhon de (coord.) Paz e Terra 1979 

Modo de produção asiático, O Sofri, Gianni Paz e Terra 1979 

Movimento estudantil e consciência 

social na América Latina 

Albuquerque, J. A. Guilhon de Paz e Terra 1979 

Revolução brasileira, A Prado Jr., Caio Brasiliense 1980 

Contradições urbanas e movimentos 

sociais 

Moisés, José Álvaro et al. Paz e Terra 1985 

Fonte: a autora. 

 

Com base nos Quadros 4 e 5, referente a variável “anos de aquisição versus proibição”, 

nenhum título foi adquirido antes de sua censura. Curiosamente, uma das obras de Rose Marie 

Muraro adquiridas pela BCG enquadradas nessa situação (“A automação e o futuro do homem”) 

passou a integrar o acervo da CCS/A no mesmo ano em que foi proibida e é a única doação da lista. 

Para além, destacamos a predominância nessa amostra de livros publicados pela Paz e 

Terra, que surgiu como uma revista destinada 

[...] a exprimir a reaproximação entre os progressistas religiosos de todas as igrejas 

cristãs, protegida por uma organização legalmente separada e que, depois, passou 

a publicar livros, constituindo assim uma nova editora [...]. Em 1975, 

presumivelmente para aliviar a situação financeira da Civilização Brasileira, a Paz 

e Terra foi vendida a Fernando Gasparian, proprietário do jornal de oposição 

Opinião (HALLEWELL, 2012, p. 635, grifo do autor). 

 

Por fim, assim como identificado no acervo da BCG, a maioria das aquisições de livros 

censurados durante a Ditadura na CCS/A ocorreu a partir de 1979, início da distensão política. 

A Biblioteca do CEH/B, que atende aos cursos de Artes, Educação Física e Letras, localiza-

se no 11° andar (sala 11002). Neste acervo, foram identificados 7 títulos proscritos, todos proibidos 

por questões morais, perfazendo a soma de 12 exemplares, todos localizados. 

Assim como ocorreu no estudo do acervo da biblioteca CSS/A, quatro variáveis (motivo de 

censura dos exemplares; modalidade de aquisição versus motivo de censura; exemplares em 

coleções especiais versus ano de doação versus motivo de censura; e livros adquiridos durante o 

regime ditatorial versus motivo da censura) não serão investigadas, já que todos os itens localizados 
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foram proibidos pelo viés “moral” e nenhum integra coleções especiais. Deste modo, o Gráfico 9 

representa a variável “ano de aquisição”: 

 

GRÁFICO 9 – Ano de aquisição dos exemplares – livros censurados (CEH/B – UERJ) 

 

Legenda: S.I.: sem informação. 

Fonte: a autora. 

 

Dos 12 itens, foi constatado o ano de aquisição de 9 (75%), examinados entre 1983-1985 e 

1986-2001; e, subsequentemente, separados por décadas. Com base nessa separação, verificamos 

a inexistência de exemplares de livros censurados obtidos durante os anos de 1970 (Cf. Gráfico 9). 

A priori, verificamos que os 5 exemplares adquiridos após a redemocratização representam 

a maioria do conjunto (41,67%). Entretanto, a diferença entre os dois períodos é de apenas um 

item, em decorrência da preeminência de aquisições durante os anos de 1980 (58,33% dos 12 

exemplares). 

Abaixo, o Gráfico 10 trata das modalidades de aquisição dos itens: 
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GRÁFICO 10 – Modalidade de aquisição dos exemplares – livros censurados (CEH/B – UERJ) 

 
Legenda: C: compra; D: doação; D (H): hipótese de doação; e S.I.: sem informação. 

Fonte: a autora. 

 

Nesta variável, examinamos 10 (83,33%) dos 12 itens segundo as informações formais e 

hipóteses e, posteriormente, reunidos pela modalidade, independentemente da fonte de informação. 

No primeiro resultado, identificamos as 7 doações como mais representativas do conjunto 

referente à CEH/B (58,33%), inferência ratificada ao unificarmos as representações das doações (8 

itens) (Cf. Gráfico 10). Novamente, não foram identificados exemplares adquiridos por permuta. 

Conforme mencionado anteriormente, as variáveis “modalidade de aquisição versus motivo 

da censura”, “exemplares em coleções especiais versus ano de doação versus motivo de censura” 

e “livros adquiridos durante o regime ditatorial versus motivo da censura” não foram investigadas 

pelo fato de todos os livros referentes à CEH/B corresponderem à proibição por motivos morais, 

bem como por nenhum dos exemplares integrar uma coleção especial. Desta maneira, o Quadro 6, 

com arranjo cronológico a partir da data de aquisição, relaciona os títulos adquiridos durante o 

período de exceção, o ano de proibição, a quantidade de exemplares adquiridos, data e modalidade 

de compra dos mesmos: 
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QUADRO 6 – Títulos adquiridos durante a Ditadura: aquisição, censura, modalidade e 

exemplares (CEH/B – UERJ) 

Título Aquisição Proibição Modalidade Exemplares 
Aracelli, meu amor 1983 1975 D 01 

Zero: romance pré-histórico 1984 1976 D 03 

Legenda: D: doação. 

Fonte: a autora. 

 

Em relação ao montante total de títulos proscritos no acervo da CEH/B (7), os dois 

elencados no Quadro 6 representam minoria (28,57%), o que coincide com o resultado observado 

no Gráfico 9 (data de aquisição dos exemplares). 

A fim de detalharmos as informações sobre os livros censurados adquiridos até 1985 pela 

biblioteca CEH/B, no Quadro 7 encontram-se as autorias e editoras dos mesmos, conforme 

organização do Quadro 6: 

 

QUADRO 7 – Títulos adquiridos durante a Ditadura: autoria, aquisição e editora (CEH/B – 

UERJ) 

Título Autoria Editora Aquisição 
Aracelli, meu amor Louzeiro, José Record 1983 

Zero: romance pré-histórico Brandão, Ignácio de Loyola Codecri 1984 

Fonte: a autora. 

 

A partir dos Quadros 6 e 7, em referência à variável “ano de aquisição versus proibição”, 

conforme análise do Gráfico 9, todas as obras foram adquiridas no período considerado de abertura 

política (1979-1985), oito anos após a censura, em ambos os casos. Tal consideração segue a 

tendência identificada nos demais acervos estudados. 

Hallewell (2012) relata em sua obra “O livro no Brasil” a censura dos dois títulos. Sobre 

“Aracelli, meu amor”, explica que o livro, vendido como ficção, na verdade tratava de um caso 

real sem omitir os nomes dos envolvidos, o que gerou reclamações por parte das famílias 

(HALLEWELL, 2012). A trajetória de “Zero: romance pré-histórico”, entretanto, é diferente: 

[...] escrito em 1968-1969, foi publicado inicialmente em tradução na Itália, onde 

ganhou diversos prêmios literários, antes de ser editado no Brasil, pela Editora 

Brasília, em julho de 1975. Foi, então, incluído nas listas de best-sellers durante 

alguns meses e alcançou uma segunda edição antes de ser subitamente proibido e 

processado como imoral e pornográfico, em 1976. Dado que o livro ataca 

abertamente vários aspectos da política do governo, desde os métodos de 
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investigação da subversão até a exploração econômica, é de se admirar a reação 

excessivamente atrasada do regime [...] (HALLEWELL, 2012, p. 654). 

 

Por fim, constatamos que, na biblioteca CEH/B, os exemplares comprados de livros 

censurados foram adquiridos após a abertura política. 

Deste modo, procedemos na próxima subseção à comparação dos resultados obtidos nos 

três acervos pesquisados, à luz dos pressupostos da pesquisa. 

 

3.3 ANÁLISES SOBRE OS RESULTADOS OBTIDOS NOS TRÊS ACERVOS 

 

Para constituir de forma heterogênea o estudo de campo desta pesquisa, foram escolhidas 

bibliotecas de duas instituições públicas de ensino superior, localizadas no estado do Rio de 

Janeiro, subordinadas a diferentes entes federativos (uma à União e outra a um dos estados da 

Nação), apesar de terem sido igualmente constituídas pelo modelo de aglutinação, característico da 

universidade brasileira, como visto na seção 2 desta dissertação. 

O processo de reunião confunde-se, também, com as histórias das unidades de informação, 

o que refletiu, no caso das bibliotecas da UERJ, no apagamento sobre suas histórias e, no contexto 

da biblioteca da UFF, na frequente ausência das marcas de proveniência do acervo que a compõe, 

de certo modo também dispersando as informações sobre o mesmo. Para além, outra aproximação 

entre as bibliotecas das duas instituições é a sua organização, por integrarem um modelo de 

centralização administrativa com a manutenção das coleções descentralizadas. 

Devido à finalidade com que foi constituída, reunir coleções em vista a atender cursos de 

diferentes faculdades e escolas da UFF nas áreas de Ciências Sociais e Humanas, foram localizados 

mais livros censurados na BCG do que nas duas outras bibliotecas investigadas. Das três, a 

biblioteca da UFF é a única com obras censuradas por motivos tanto “políticos” quanto “morais” 

no acervo, sendo predominante a representação dos primeiros, em títulos únicos e em exemplares. 

No caso das bibliotecas da UERJ, essa variável foi condicionada ao espectro de cursos atendidos: 

Ciências Sociais – censura dita política; Educação e Humanidades – censura dita moral. 

Em atenção à análise realizada no Gráfico 1, cujo resultado expõe a preponderância de 

títulos censurados por motivos considerados políticos, e que a minoria de dados levantados diz 

respeito à CEH/B, constatamos que, no âmbito das BUs estudadas, os títulos proibidos por questões 
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ditas morais foram mais invisibilizados. Essa percepção pode demonstrar, com base na 

identificação das bibliotecas universitárias como apoio curricular e nas discussões sobre 

desenvolvimento de coleções, que a universidade se distanciava das discussões morais e/ou o 

conteúdo das obras era inadequado para o público a ser atendido. 

Nessa direção, atualizamos, na Tabela 2, o inventário do acervo censurado disponível nas 

três bibliotecas, delimitado para os itens adquiridos durante a Ditadura: 

 

TABELA 2 – Inventário do acervo censurado adquirido durante a Ditadura 

Classes Exemplares Percentual 

Filosofia 1 1,28% 

Ciências Sociais 70 89,74% 

Literatura 4 5,13% 

Geografia e História 3 3,85% 

TOTAL 78 100% 

Fonte: a autora. 

 

Em relação a Tabela 1, a concentração das áreas, com base no critério quantitativo 

decrescente, manteve-se, tendo sido excluídas as classificações minoritárias (Artes e Material 

especial). Desta maneira, mesmo restringindo os dados, as áreas de Ciências Sociais e Literatura 

têm destaque entre o acervo censurado. 

Relativo ao período de aquisição dos exemplares censurados, na BCG/UFF a maior 

representatividade é de itens obtidos até 1985. Todavia, esse resultado retrata a tendência, 

identificada nas três bibliotecas, de itens adquiridos a partir da abertura política (1979-1985). Em 

todos os acervos, apenas seis92 títulos foram obtidos antes de 1979, o que ressalta a coibição para 

essas obras. Ademais, no caso da BCG e CEH/B, a maioria dos dados analisados correspondem a 

aquisições efetuadas na década de 1980. 

Por biblioteca, os primeiros anos de aquisição dos livros censurados foram: 1970 (BCG), 

1975 (CCS/A) e 1983 (CEH/B). 

Atinente à modalidade de aquisição, enquanto na CEH/B e na BCG a maioria dos 

exemplares foram doados, na biblioteca CCS/A encontrou-se o inverso (compras). Apesar de um 

 
92 Dos 19 títulos únicos com data de aquisição pré-1985, apenas “A automação e o futuro do homem” nas bibliotecas 

CCS/A – UERJ e BCG/UFF; “O mundo do socialismo”, “A revolução brasileira” e “A mulher na construção do 

mundo futuro” na BCG; “Logos e práxis” e “Método dialético e teoria política” na CCS/A se enquadram na 

característica citada. 
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resultado destoante, a predominância de doações em duas bibliotecas reflete a problemática de 

recursos orçamentários reduzidos, especialmente nas BUs vinculadas às Ciências Humanas e 

Sociais. Como visto, o modelo econômico posto em prática pelos governos militares privilegiava 

as áreas voltadas à ciência e tecnologia, refletindo no viés tecnicista da universidade brasileira, 

pauta de crítica de diferentes autores aqui citados, como Luiz Antônio Cunha (2000, 2007) e Anísio 

Teixeira (1989). Para Chauí (2001, p. 189), este tipo de instituição de ensino passou a atuar, no 

país, em uma concepção produtivista e funcional “[...] voltada para a formação rápida de 

profissionais requisitados como mão-de-obra altamente qualificada para o mercado de trabalho”. 

No tocante à variável “modalidade de aquisição versus motivo da censura”, analisável só 

na BCG, constatamos que todas as compras correspondem a livros censurados por fundamentos 

“políticos” e, consequentemente, os proscritos por questões morais estão abrangidos entre as 

doações e os itens sem informação, recorrentes neste campo. 

Para melhor visualização dos títulos adquiridos entre 1964-1985, elaboramos o Quadro 8: 

 

QUADRO 8 – Comparativo de títulos adquiridos durante a Ditadura 

Título 
BCG 

(UFF) 

CCS/A 

(UERJ) 

CEH/B 

(UERJ) 

Aracelli, meu amor NÃO NÃO SIM 

Automação e o futuro do homem, A SIM SIM NÃO 

Autoritarismo e democratização SIM NÃO NÃO 

Brazilian Communist Party, The SIM NÃO NÃO 

Classes médias e políticas no Brasil NÃO SIM NÃO 

Contradições urbanas e movimentos sociais SIM SIM NÃO 

Esquerdismo, a doença infantil do comunismo, O SIM NÃO NÃO 

História militar do Brasil SIM NÃO NÃO 

Logos e práxis NÃO SIM NÃO 

Método dialético e teoria política SIM SIM NÃO 

Modo de produção asiático, O NÃO SIM NÃO 

Movimento estudantil e consciência social na América Latina NÃO SIM NÃO 

Mulher na construção do mundo futuro, A SIM NÃO NÃO 

Mundo do socialismo, O SIM NÃO NÃO 

Obras escogidas SIM NÃO NÃO 

Poder jovem: história da participação política dos estudantes brasileiros, O SIM NÃO NÃO 

Revolução brasileira, A SIM SIM NÃO 

Relatório Hite, O SIM NÃO NÃO 

Zero: romance pré-histórico NÃO NÃO SIM 

Fonte: a autora. 

 

Nos três acervos pesquisados, a representatividade dos títulos únicos obtidos no período 

ditatorial é minoria. Assim, na BCG, o número de exemplares adquiridos confirma a demanda, 
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ainda durante a Ditadura, pelos títulos censurados no âmbito das instituições de ensino superior. 

Para além, com exceção da biblioteca CEH/B, todos as aquisições de livros censurados até 1985 

foram daqueles considerados subversivos. 

Mantendo o recorte histórico, ao compararmos os anos de proibição com a obtenção dos 

exemplares, apenas dois títulos foram adquiridos de forma prévia (acervo BCG) e um no mesmo 

ano (doação, no acervo CCS/A). Escrito por Rose Marie Muraro, que segundo palavras de 

Hallewell (2012, p. 729) foi uma “[...] fervorosa feminista [...]”, o título “A automação e o futuro 

do homem”, foi coincidentemente obtido nas duas bibliotecas no contexto das situações recém 

mencionadas. 

Correlacionando as informações de modo de aquisição e delimitando ao período anterior à 

distensão do governo ditatorial, foram identificados exemplares de obras proscritas obtidas tanto 

por doação (CCS/A) quanto por compra (BCG e CCS/A), o que pode ser justificado pela censura, 

recorrentemente efetuada com base em denúncias, ocorrer de forma tardia, após a publicação dos 

mesmos. 

Por último, sobre as coleções especiais, a análise só foi possível referente a BCG, quando, 

apesar de constituir pequena parte do total de exemplares referentes a este acervo, a 

representatividade entre as obras proibidas por caráter “moral” e “político” é equânime, 

possibilitando reafirmarmos a modalidade de doação como porta de entrada do acervo para os 

títulos proscritos por motivos morais. 

Assim, os dados apurados no estudo do acervo das bibliotecas aqui analisadas mostraram 

que, de fato, o desenvolvimento das coleções foi afetado pela censura, apesar de não ser possível 

precisar em qual momento, ou, quiçá, se foi uma soma de fatores. Segundo Sandra Reimão (2011, 

p. 111), uma de suas constatações no estudo do tema foi “[...] a de que a censura, durante a ditadura 

militar brasileira, foi parte de um aparelho de coerção e repressão e resultou em enormes prejuízos 

para o exercício da cidadania e da cultura”. 

Conforme discutido na seção 2, a função da BU é apoiar o currículo oferecendo materiais 

bibliográficos que proverão de sua coleção básica, de modo a apoiar o ensino, a pesquisa e extensão 

do corpo docente e dos discentes, satisfazendo-os intelectualmente. No entanto, conforme ressalta 

Goergen (2002, p. 17) “[...] não basta a universidade dispor-se a atender determinadas demandas 

sociais para cumprir a sua função social”, o que, em extensão, atende às BUs: é necessário conhecer 
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e identificar a origem das demandas, “[...] saber de onde efetivamente emanam e a quem servem” 

(GOERGEN, 2002, p. 17), pois para além da função técnico-pedagógica de prover bibliografias 

para os cursos, espera-se que as BUs se configurem como espaços de produção de conhecimento 

crítico. Por isso, sua relação com a sociedade e com o Estado “[...] não pode ser uma relação de 

adaptação e subserviência, mas [...]” (GOERGEN, 2002, p. 18) de aproximação e distanciamento 

críticos. 

Diferentemente do modelo de universidade europeu, as instituições de ensino superior 

brasileiras se consolidaram visando a formação de profissionais, relegando a pesquisa à segundo 

plano. Não à toa, as bibliotecas universitárias enfrentaram diversos empecilhos de ordem prática 

para a consecução de suas atividades, como restrições de recursos humanos e orçamentários, ao 

mesmo tempo em que precisavam alinhar as coleções às demandas deste modelo restritivo de 

universidade. Isso posto, fica a desconfiança de que os livros censurados eram excluídos das 

bibliografias das disciplinas, insumo para a confecção da lista de compras nessas unidades de 

informação. 

Ainda que não tenha sido possível afirmar a existência de recomendações explícitas, por 

não termos conseguido consultar as políticas de desenvolvimento de coleções deste período, o 

contexto no qual as bibliotecas universitárias estavam inseridas era de tensão, num misto entre a 

coerção governamental, cujo direcionamento atendia indivíduos e grupos com pensamentos 

conservadores, os problemas enfrentados pela indústria editorial e, consoante Nascimento (2018, 

p. 37), “[...] com a sua própria autocensura, visto que o bibliotecário é um ser social, as suas 

vivências influenciam as suas escolhas e atitudes”. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento curricular da Biblioteconomia no Brasil foi contemporâneo a criação 

de universidades no país, o que, para Lemos e Macedo (1975), justifica as presenças e ausências 

da biblioteca universitária na legislação sobre o ensino superior, este que não se estabilizou como 

direito para todas as camadas sociais brasileiras. Com base nesse contexto, é possível inferir 

obstáculos pela consolidação pari passu das IES e dos profissionais, tendo a última ocorrido de 

fato apenas na década de 1960, próxima à instauração da Ditadura Civil-Militar no país. 

A organização dos profissionais atuantes nas BUs em associações e congressos específicos 

a sua realidade, por sua vez, ocorreu a partir do decênio seguinte (anos 1970), em meio à 

obrigatoriedade da existência dessas unidades de informação, à necessidade de equipe qualificada 

a atender universidades em expansão na direção da pesquisa e extensão, à repressão pela 

militarização das instituições de ensino e à infraestrutura deficitária em um contexto político-

econômico desfavorável especialmente para as bibliotecas que não atuavam com as temáticas de 

ciência e tecnologia, como as de Ciências Humanas e Sociais, objeto desta pesquisa. Reiterando a 

importância da seleção para o crescimento coeso de uma coleção, os empecilhos citados só reiteram 

a obrigatoriedade dessa atividade. 

Nesse sentido, de forma consciente ou não, inferimos, com base nas comunicações de 

eventos da área, na ausência de publicações e diretrizes profissionais voltadas à censura citadas por 

Lima (2016) e Vergueiro (1987, 2010), que os profissionais atuantes nas bibliotecas voltaram seus 

esforços principalmente às áreas de ciência e tecnologia, inseridos no modelo brasileiro de 

universidade tecnicista, herdeiro das escolas profissionais instaladas no país com a chegada da 

corte joanina. Entretanto, isso não expressa inexistência da resistência por parte dos bibliotecários, 

como os relatos obtidos em outras pesquisas e os resultados dos casos aqui investigados nos 

mostraram. 

As dificuldades encontradas pelas BUs para ofertarem suas atividades e serviços refletiram 

também na busca por reorganização com base na racionalização administrativa preconizada pela 

reforma universitária, nem sempre atendida, o que levou a uma diversidade de modelos de 

centralização, descentralização etc. Esses percursos, conforme o levantamento de dados nos 

permitiu verificar, acabaram por fragmentar a história das unidades de informação. 
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Como visto, a censura é prática recorrente no Brasil, sendo necessário, durante a Ditadura, 

apenas reformulações de um aparato já existente. No âmbito do Ministério da Justiça, a proibição 

a livros foi sistematizada a partir de 1970, com base no decreto responsável por instaurar a censura 

prévia, período próximo à criação das Assessorias de Segurança de Informação. Entendemos, dessa 

forma, que o desenvolvimento das coleções universitárias foi afetado de forma dupla, isto é, se a 

coibição na indústria e comércio editorial (atuação do SCDP/DCDP) não fosse o suficiente para 

impedir a seleção de obras consideradas subversivas ou contrárias à moral e aos bons costumes 

(ou, ao menos, provocar autocensura por parte dos profissionais responsáveis pela atividade), os 

órgãos de informação e contrainformação forçavam o descarte de tais títulos. Além disso, a coerção 

física também foi sentida nessas bibliotecas, como consequência da repressão efetuada nas 

instituições de ensino superior como um todo. 

Ao esperar que esta dissertação instigue outros pesquisadores a fim de ampliar o 

mapeamento dos acervos censurados, reiteramos a influência da censura governamental no 

desenvolvimento das coleções de bibliotecas universitárias de Ciências Humanas e Sociais, pois 

dos 535 títulos identificados como censurados apenas 47 foram recuperados nas unidades de 

informações investigadas. 

Ainda que não seja possível generalizá-los, os resultados obtidos indicam maior ausência 

de obras censuradas pelo viés moral nas BUs, o que remonta discussões sobre adequação dessas 

temáticas e autores para a comunidade a ser atendida – próprias do desenvolvimento de coleções –

, mesmo que este tenha sido o tipo de censura mais visado pelo governo. 

Para mais, identificamos uma tendência de aquisições durante a década de 1980, época em 

que títulos anteriormente proibidos voltaram a ser reeditados e coincidente à efetivação de 

importante acordo financeiro na área da Educação, o Programa MEC/BID III, essencial no contexto 

da UFF. Evidenciamos que dos 47 títulos únicos recuperados nos acervos investigados, apenas seis 

foram obtidos antes de 1979. 

Quanto a modalidade de aquisição, ainda que as doações sejam predominantes, foram 

distinguidas compras de livros censurados durante a década de 1970, o que suscita questões sobre 

a realização desse processo que, possivelmente, burlou a censura governamental (representada 

pelos órgãos de informação) e a autocensura dos profissionais envolvidos na seleção das obras, 

fossem eles professores e/ou bibliotecários. 
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Conforme a série histórica de trabalhos sobre censura em bibliotecas retrata, existe uma 

inquietação para visibilizar o profissional como agente social, de modo a desnaturalizar a dimensão 

técnica que cerca o seu fazer, circunscrevendo-o nas relações de poder, dado que “[...] os 

bibliotecários [...] sempre estarão a serviço de algum grupo” (MATTOS, 2001, p. 76). Iniciativas 

a nível de classe, como a recente “Bibliotecas que não se calam” da FEBAB, indicam não apenas 

uma mudança em comparação ao visto no período 1964-85, mas também a atualidade da temática. 

Deste modo, como estímulo para pesquisadores interessados pelo estudo da censura, outras 

abordagens são aventadas, seja diversificando as localidades das bibliotecas, ampliando o escopo 

de áreas investigadas (supomos pertinente a consulta àquelas destinadas aos cursos de Economia, 

por exemplo, ou até mesmo das Ciências da Saúde tendo em vista a censura dita moral), a partir 

das bibliografias dos programas de ensino, de temáticas de dissertações e teses e, considerando as 

coedições do INL, estendendo a análise para os acervos de bibliotecas públicas. 

Por fim, tal como Lima (2016), conjecturamos as novas pesquisas, direcionadas ao aspecto 

social das atividades relacionadas à informação, que passarão a integrar a série história sobre livros 

censurados pela Ditadura em comparação aos acervos de diferentes bibliotecas, visando não só 

encontrar novas peças para esse quebra-cabeça, mas, quem sabe, gerar inquietações o suficiente 

para a formalização de diretrizes contra a censura no âmbito dos Conselhos e Associações 

profissionais. 
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APÊNDICE A – Lista de livros censurados durante a Ditadura Civil-Militar (1964-1985) 

 

Legenda: 

  Levantamento ECO. 

  Listagem da Seção: Censura Prévia - Série: Publicações. 

  Lista de livros proibidos pelo Ministério da Justiça (1964-1979). 

 

N° Autoria Título Editora 
Proibição 

(Ano) 
Observação 

001 Abelow, Dan Total sex 
Sucessos 

Publicações 
1977 

 

002 Ableman, Paul Beleza mora com o sexo, A Edrel 1976  

003 Ableman, Paul Boca sensual, A Artenova 1975  

004 Abreu, Helio Miranda de Classificados do sexo, Os  Cedibra 1979  

005 Adrian, Michael Pick-up Noblet 1974  

006 Adrian, Michael Slut ship Noblet 1974  

007 Albuquerque, J. A. Guilhon de 
Movimento estudantil e consciência social na 

América Latina 
s.n. S.I. 

 

008 
Albuquerque, J. A. Guilhon de 

(coord.) 
Classes médias e políticas no Brasil s.n. S.I. 

 

009 Alencar, Claudovino Cabo e a normalista, O s.n. 1976  

010 Allmen, Rick Don Juan da Segunda Avenida, O  s.n. S.I.  

011 Almeida, Hélio Basta bastardos s.n. 1970  

012 Almeida, Mauro EUA: civilização empacotada Fulgor S.I.  

013 Althusser, Louis Filosofía como arma de la revolución, La Siglo XXI 1975  

014 Althusser, Louis Marxismo s.n. S.I.  

015 Alves, Márcio Moreira Despertar da revolução brasileira, O Abril 1976  

016 Alves, Márcio Moreira Torturas e torturados Idade Nova 1967  

017 Amew, Alice Mulher sem fronteiras, A  s.n. 1971  
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018 Amin, Dorothy Virgem de jade, A s.n. 1979  

019 Andrews, Mark Massagistas para executivos Monterrey 1979  

020 Aratangy, Lídia Rosenberg et al. 
Programa de saúde: projetos e temas de 

higiene e saúde 
Nacional 1978 

 

021 Arriagada, Riola Confidências íntimas A. C. Fernandes 1975  

022 Arsan, Emmanuelle Emanuelle, a anti-virgem Artenova 1975  

023 Arsan, Emmanuelle Emmanuelle, a virgem 
Nova Época; 

Artenova 
1974; 1975 

 

024 Arsan, Emmanuelle Emmanuelle s.n. S.I.  

025 Arsan, Emmanuelle Novelas da erosfera Artenova 1975; 1979  

026 Ashbee, Henry Spencer Homem irresistível, Um  s.n. S.I.  

027 Ashbee, Henry Spencer Minha vida, meus amores Hemus 1969  

028 Ashley, Robert S. Pussy in the penthouse Casa do Livro S.I.  

029 Banyon, C. C. Hot porsuit Noblet 1974  

030 Barnes, R. Amante amada Mek 1978; 1979  

031 Barreiros, Luis Novas páginas eróticas Lider 1975  

032 Barreiros, Luis Páginas eróticas Edrel 1974; 1975  

033 Barreiros, Luis Saigon, meu amor Edrel 1975  

034 Barva, R. Bar Contos eróticos Roval 1974; 1975  

035 Barva, R. Bar Inteirinha nua e sua Luzeiro 1975  

036 Barva, R. Bar Mulheres eróticas Kultus 1975  

037 Behr, Nicolas Iogurte com farinha s.n. S.I.  

038 Béjar, Héctor Apuntes sobre una experiencia guerrillera s.n. 1970  

039 Belinho Gíria sensual, A  Luzeiro 1975  

040 Bell, John Kevin’s big number Noblet 1974  

041 Bijou, Brigitte Amor a três Dis-Livros 1976 

Brigitte Bijou foi usado como 

pseudônimo pelo artista Paulo 

Silvino. 

042 Bijou, Brigitte Caminhos eróticos 
Panamericana; 

Arelux 
1978 

 

043 Bijou, Brigitte Chinezinha erótica Líder 1975  
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044 Bijou, Brigitte Chinezinha, A s.n. 1970  

045 Bijou, Brigitte Clube dos prazeres Panamericana 1978  

046 Bijou, Brigitte Duelo entre duas mulheres L. Oren 1975  

047 Bijou, Brigitte Em busca das aventuras L. Oren 1975; 1976  

048 Bijou, Brigitte Garota cobiçada, A Movedi 1978  

049 Bijou, Brigitte Garotas em apuros Gótica 1978; 1979  

050 Bijou, Brigitte Inocente, A Montanha 1975  

051 Bijou, Brigitte Na voragem do êxtase Arelux 1978  

052 Bijou, Brigitte Padre fogoso de Boulange, O L. Oren 1975; 1976  

053 Bijou, Brigitte Play sexy Panamericana 1978  

054 Bijou, Brigitte Prazer sem pecado Arelux 1978; 1979  

055 Bijou, Brigitte Tarde??, A Terra 1968  

056 Bijou, Brigitte Tentação sexual Panamericana 1979  

057 Bijou, Brigitte Vamos querida s.n. 1977  

058 Bijou, Brigitte Viagem do êxtase Arelux 1978  

059 Blair, Janice 
Novas confissões íntimas de Paulette, a 

aeromoça 
Panamericana S.I. 

 

060 Bogner, Norman Fazendo amor Artenova 1975  

061 Brandão, Ignácio de Loyola Zero: romance pré-histórico Brasília 1976 

A 2ª. ed. foi censurada, após a 

primeira tiragem ser sucesso de 

vendas. 

062 Brooks, Barbara Só nós duas Aquarius 1976  

063 Brooks, Tom Anel do desejo, O Aquarius 1978  

064 Brooks, Tom Deusa do sexo, A Aquarius 1981  

065 Cabral, Alexandre Português em Cuba, Um s.n. S.I.  

066 Camille (La Femme) Ahmmm... Lampício 1979  

067 Camille (La Femme) Copa mundial do sexo Lampião 1979  

068 Campei, N. Meu amor o bode s.n. S.I.  

069 Campel, N. Sensuais: meu amante o bode, As s.n. 1975  

070 Campell, N. Gatinha erótica, A  Mek 1975  
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071 Campos, Edson Newton de Caramanchão próximo ao milagre 
Serviço Nacional 

do Teatro 
1970 

 

072 Cangogni, Manlio; Boris, Ivan Solano Lopes, o Napoleão do Prata s.n. S.I. 
 

073 Cardoso, Fernando Henrique Autoritarismo e democratização Paz e Terra 1975 
 

074 Cardoso, José Adalto Devaneios de uma virgem Mek 1975  

075 Carraro, Adelaide Amantes, Os Global; L. Oren 1978  

076 Carraro, Adelaide Carniça L. Oren 1976  

077 Carraro, Adelaide Castrado, O s.n. S.I.  

078 Carraro, Adelaide Comitê, O L. Oren 1977  

079 Carraro, Adelaide De prostituta a primeira dama s.n. S.I.  

080 Carraro, Adelaide Escuridão e podridão L. Oren 1976  

081 Carraro, Adelaide Falência das elites L. Exposição Livro 1965 

Parecer "liberado" na Listagem da 

Seção: Censura Prévia - Série: 

Publicações. 

082 Carraro, Adelaide Mulher livre L. Oren 1978  

083 Carraro, Adelaide Padres também amam, Os L. Oren 1976  

084 Carraro, Adelaide Podridão L. Oren 1976  

085 Carraro, Adelaide Sexo em troca de fama s.n. S.I.  

086 Carraro, Adelaide Submundo da sociedade s.n. S.I.  

087 Carraro, Adelaide Verdadeira estória de um assassino, A  Global 1975  

088 Casanova, Jacques, de Seingalt Diário íntimo de Casanova, O Hemus 1976 
 

089 Casanova, Jacques, de Seingalt Memórias de Casanova, As  Hemus 1976 
 

090 Casey, M. Possua-me e depois... Mek 1975  

091 Casey, Ross Orgia I Cinema Close-Up 1981  

092 Casey, Ross Tara Cinema Close-Up 1981  

093 Cassey, M. Violentadas, As Mek 1975  

094 Cassidy, Thomas Meet Marilyn Noblet 1974  

095 Castro, Fidel et al. Aventura boliviana: Che Guevara, A s.n. S.I.  
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096 Chapelle, Jean Charles Fêmeas de luxo s.n.; Líder 1974; 1975  

097 Chapman, A. H. Adaptação sexual perfeita Nova Época 1975 
O nome completo do autor é 

Arthur Harry Chapman. 

098 Chartham, Robert Guia para o amor sensual Artenova 1975  

099 Chartham, Robert Mulheres, o amor e o sexo, As Artenova 1976  

100 Chartham, Robert Que excita as mulheres, O s.n.; Artenova 1975; 1976  

101 Chartham, Robert Sexo para jovens e adultos Artenova 1975  

102 Châtelet, François Logos e práxis Paz e Terra S.I.  

103 Chilcote, Ronald H. Brazilian Communist Party, The Oxford University 1977  

104 Church, Vicent Wild Noblet 1974  

105 Clair, René Adoráveis gatinhas Rodolivros 1975  

106 Clair, René Elas são de morte Rodolivros 1976  

107 Clair, René Sexo e prazer s.n. 1976  

108 Claude (Madame) Alô sim... s.n. S.I.  

109 Clements, Mark Cedo para a cama Kultus 1974; 1975  

110 Colby, Carolyn Deliciosas loucuras em Monte Carlo Diana 1979  

111 Collins, Jackie Vendetta do sexo Record 1975  

112 Comfort, Alex Mais prazeres do sexo Sérgio Guimarães 1977  

113 Comfort, Alex Prazeres do sexo, Os Sérgio Guimarães 1977  

114 Conrad, Thomas Blue love Noblet 1974  

115 Conway, Trey Proposta indecorosa, Uma s.n. S.I.  

116 Crawford, Vivian Férias amorosas Panamericana 1978  

117 Cuba. Ministério da Educação Educação em Cuba, A 
Ministério da 

Educação/Cuba 
S.I. 

 

118 Cunha, N. Deuses eróticos, Os Mek S.I. 

Parecer de "liberado" na Listagem 

da Seção: Censura Prévia - Série: 

Publicações. 

119 Cunha, Nelson C. Luíza a cigana sexual s.n. 1975  

120 Cunhal, Álvaro Rumo à vitória s.n. S.I.  

121 Darck, Jack Titilators, The Casa do Livro 1975  

122 David, Moisés MO: nova vida revolucionaria s.n. 1979  
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123 David, Moses Free sex s.n. 1976  

124 Debray, Régis Revolução na revolução 
Casa de las 

Americas 
1967 

 

125 Demarst, Mylène Sexo para principiantes Luzeiro 1979  

126 Demarst, Mylène Confissões de uma estrela Luzeiro 1977  

127 Demarst, Mylène Mundo pecaminoso em que vivi, O Luzeiro 1975  

128 Demarst, Mylène Por trás das câmaras Luzeiro 1977  

129 Demourgart, Paul Paris, sexo, prazeres e crimes Luzeiro 1975  

130 Diderot Diário de uma freira s.n. S.I.  

131 Doughty, Ben Reckless flesh Noblet 1974  

132 Douglas, John C. Hot and tought Noblet 1974  

133 Dubois, Sylvana Camila, modista de alta costura Guaíba 1979  

134 Duggan, Rock For adult Xavantes 1978  

135 Elcord, Don Neighborhood swap Noblet 1974  

136 Emediato, Luiz Fernando Rebelião dos mortos, A s.n. 1978 
Livro censurado após recebimento 

de prêmio literário. 

137 Eten, Mary Singl Pecado nos seus olhos, O Aquarius 1976  

138 Evans, Emerald Sugar Noblet 1974  

139 Evans, Emerald When she was bad Noblet 1974  

140 Fanon, Frantz Condenados da terra, Os  
Civilização 

Brasileira 
1970 

 

141 Fanon, Frantz Sociologia de una revolución s.n. 1975  

142 Faria, Álvaro Alves de 
Quatro cantos de pavor e alguns poemas 

desesperados 
s.n. 1973 

 

143 Felício, Brasigóis Diário de André Oriente 1975  

144 Félix, Eurico Swing: sexo sem segredo Top Livros 1979  

145 Ferreira, José Ildemar 
O sótão e o rés-do-chão, ou, Soninha toda 

pura 

Serviço Nacional 

do Teatro 
1970 

 

146 Fichter, Helmut Seja feliz na vida sexual Edições Sociais 1975  

147 Fichter, Helmut Técnicas amorosas s.n. S.I.  

148 Figueiredo, Guilherme Maria da ponte: peça s.n. S.I.  

149 Flaubert, Jean Sexo, delírios e tormentos Luzeiro 1976  
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150 Fonseca, Rubem Feliz ano novo Artenova 1976  

151 Fonseca, Rubem Cobrador: conto, O s.n. 1978  

152 Freire, Roberto Quarto de empregada: teatro s.n. S.I.  

153 Freitas, Diderot Copacabana em trajes íntimos s.n. 1971  

154 Friday, Nancy Meu jardim secreto s.n. 1975  

155 Gaddis, Peggy Excitadas, As  s.n. S.I.  

156 Galeano, Eduardo Vagamundo s.n. S.I.  

157 Garan, James Amante insaciável, O Montanha 1975  

158 Garcia, Oscar Vieira Elas o esperam s.n. 1971  

159 Garrett, Jean Ilha do desejo, A Mek 1975  

160 Garrity, Joan Mulher sensual, A Artenova 1971  

161 Gaye, Marcel Jogo do amor T. Boschini 1970  

162 Giáp, Võ Nguyên Guerra del pueblo: ejército del pueblo s.n. 1970  

163 Giáp, Võ Nguyên Lucha armada: fuerza armada s.n. 1970  

164 Gletter, Yuri Mulheres ardentes Colorado 1977  

165 Gletter, Yuri Prazer e desejo s.n. 1977  

166 Gordon, Jack Mares da perdição Aquários 1978  

167 Gover, Robert Quinteto sensual, O Nova Época 1975  

168 Graham, Virgínia Jóia do sexo, A  Nova Época 1975  

169 Graham, Winston Marnie: seus vícios e encantos Hemus 1975  

170 Greco, Sonder House of pleasures Casa do Livro 1975  

171 Greene, Jay Colonel's boy, The Noblet 1974  

172 Greene, Jay Cruise ship Midwood Books 1974  

173 Grey, Virgínia Office boy das arábias, Um Panamericana 1978  

174 Guevara, Ernesto Nossa luta em Sierra Maestra Saga 1970  

175 Guevara, Ernesto Socialismo y el hombre en Cuba s.n. 1970  

176 Guevara, Ernesto Textos Saga S.I.  

177 Guillén, Abraham Estrategia de la guerrilla urbana s.n. 1970  

178 Hagaerre, Francis Armadilha erótica Gótica 1978; 1979  

179 Hagaerre, Francis Confissões de uma estudante Gótica 1979  
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180 Hagaerre, Francis Levianas, As Gótica 1979  

181 Hagaerre, Francis Resistência sexual Gótica 1978  

182 Hagaerre, Francis Trio sensual Dis-Livros 1979  

183 Halley, Robert Último tango em Paris, O  
Civilização 

Brasileira 
1973 

 

184 Harkel, Robert L. Picture book of sexual love, The s.n. 1975  

185 Harris, Paul  Férias no Havaí Sucessos Literários 1978  

186 Harrison, Chris Gigolô, O Americana 1975  

187 Harrison, Chris I confess Noblet 1974  

188 Hauser, Herbert Tagebuch einer modernen... Noblet 1974  

189 Heis, Wedge Tóxico, sexo e mortes Clandestina 1975  

190 Hernani, de Irajá Confissões de um conquistador de criadas Americana 1975  

191 Hershey, Richard; Berger, Annie Do namoro à noite de núpcias Luzeiro 1975 
 

192 Herzfeld, Bertha Liebesschude, Die s.n. S.I.  

193 Herzog, Philippe União popular e o domínio da economia, A s.n. S.I.  

194 Hill, Fletcher Sweet lips Noblet 1974  

195 Hite, Shere Relatório Hite, O Difel 1978  

196 Hitler, Adolf Mein kampf s.n. 1971  

197 Hollander, Xaviera Aliciadora feliz, A Nova Época 1973  

198 Hollander, Xaviera Cartas à Xaviera Nova Época 1976  

199 Hollander, Xaviera Selvagem Xaviera, A Nova Época 1973  

200 Huberman, Leo; Sweezy, Paul H. Socialismo em Cuba s.n. 1970 
 

201 Hudson, Jeffrey N. Make me Casa do Livro 1975  

202 James, Rommie Aventuras das secretárias, As Global 1976  

203 Jobbert, Danielle Rainha do strip-tease Panamericana 1978  

204 Johns, Gil Sheila’s sin Noblet 1974  

205 Jonathan, N. Hughes Vôo erótico Americana 1975  

206 Jones, Jeff Grab your joystick Casa do Livro 1975  

207 Jones, P. I. Amores frenéticos s.n. 1979  
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208 Jubilus, Máximo Casal de duas, Um s.n. S.I. 

Parecer "liberado" na Listagem da 

Seção: Censura Prévia - Série: 

Publicações. 

209 Kane, Henry Violador, O Nova Época 1977  

210 Kappa, Marcel Sensuais, As Hemus 1975  

211 Karystyse, Ivonit Amado amante Rodolivros 1975  

212 Karystyse, Ivonit Amor e sexo Phoenix 1978  

213 Karystyse, Ivonit Emoção sexual Phoenix 1978  

214 Karystyse, Ivonit Para cada gosto, Uma s.n. 1976  

215 Karystyse, Ivonit Sexo em conflito Phoenix 1978  

216 Karystyse, Ivonit Sexo proibido Phoenix 1978  

217 Khan, Peter Volúpia sensual Colorado 1978  

218 Kisnerman, Natalio  Servicio social pueblo s.n. S.I.  

219 
Kronhausen, Eberhard; Kronhausen, 

Phyllis 
Art érotique, L' Artistes 1976 

 

220 Kucinski, Bernardo; Tronca, Ítalo Pau de arara: la violence militaire au Brésil Maspero S.I. 
 

221 Kulp, Peter Wollust Noblet 1974  

222 Laderer, Ian Imitation to sin Noblet 1974  

223 Lafond, Rita Garotas calientes Guaíba 1978  

224 Lahdo, Bernardo Elias Vícios, tuberculose e sexo L. Oren 1975  

225 Lahdo, Bernardo Elias Sexo impetuoso s.n. S.I.  

226 Laird, Andrew Abby opens up Noblet 1974  

227 Lamont, F. Delírio sensual s.n. 1979  

228 Lamont, F. Fraqueza da carne Gótica 1978  

229 Lamont, Lili Sou Lilly, atriz de cinema Panamericana 1978  

230 Lamont, Michael Cruzeiro dos amantes, O Panamericana 1978  

231 Lamont, Michael Machos e fêmeas Panamericana 1978  

232 Lamont, Michael 
Última noite de amor de um condenado à 

morte, A 
Panamericana 1978 

 

233 Larkin, R. T. Supermercado supermacho Mundo Musical 1976  
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234 Larry Minha vida com Xaviera Nova Época 1975  

235 Larson, Rex Odd Ball Casa do Livro 1975  

236 Laupinaitis, Meldutis 
Eu acuso: genocídio soviético: S.O.S. aos 

países bálticos, Lituânia, Letônia, Estônia 
L. Oren 1976 

 

237 Laurent, P.; Barran, R.; Faure, J.-J. Comunistas e o desporto, Os s.n. S.I. 
 

238 Laus, Yeira Strasse der Geildeit Noblet 1974  

239 Lazarento Sindicatos e a gestão de empresas, Os s.n. S.I.  

240 Lee, Lee van Amante de Kung Fu, A Edrel 1975  

241 Lee, Lee van Na rota do sexo Edrel 1975  

242 Lee, Lee van Voragem sensual s.n. S.I.  

243 Lenin, Vladimir Ilitch 
Catástrofe iminente e os meios de a conjurar, 

A  
s.n. S.I. 

 

244 Lenin, Vladimir Ilitch Imperialismo e a cisão do socialismo, O s.n. S.I.  

245 Lenin, Vladimir Ilitch 
Sobre a caricatura do marxismo e o 

economismo imperialista 
s.n. S.I. 

 

246 Lenin, Vladimir Ilitch 
Citações de Lenine sobre a revolução 

proletária e a ditadura do proletariado 
s.n. S.I. 

 

247 Lenin, Vladimir Ilitch 
Esquerdismo, a doença infantil do 

comunismo, O 
s.n. S.I. 

 

248 Lévi-Strauss, Claude Estruturalismo s.n. S.I.  

249 Lima, João Francisco de Angélica das madrugadas L. Oren 1975  

250 Lima, João Francisco de Carne e sangue s.n. 1971  

251 Lima, João Francisco de Eterno sexo, O s.n. 1976  

252 Lima, João Francisco de Galante Mister John, O  L. Oren 1975; 1976  

253 Lima, João Francisco de Gavião do asfalto, O L. Oren 1976  

254 Lima, João Francisco de Meus amores secretos L. Oren 1976  

255 Lima, João Francisco de Sexo e boêmia L. Oren 1976  

256 Lipton, Lawrence Revolução erótica, A Ibrasa 1977  

257 Lloyd, Pamela Book of pot, The 
A&WV. Library 

The Ridge Press 
1977 

 

258 Lopes, Marcelo Meu nome é Marcelo L. Oren 1975  
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259 Lord, Ephram Camera cuties Noblet 1974  

260 Louzeiro, José Aracelli, meu amor 
Civilização 

Brasileira 
1975 

 

261 Lover, Anny Teatro dos prazeres Lampião 1978; 1979  

262 Lover, Anny Linka, a mestra do sexo Lampião 1979  

263 Lowenzahan, Leopold Strand party Noblet 1974  

264 Löwy, Michael Método dialético e teoria política s.n. S.I.  

265 Luhan, Maria Sadismo e masoquismo da princesa russa Gótica 1978; 1979  

266 Luhan, Maria Fascinadoras, As Gótica 1979  

267 Luhan, Maria Lupanar de luxo da princesa russa, O Luhan 1979  

268 Luhan, Maria Prazeres de uma princesa russa, Os Gótica 1978  

269 Luhan, Maria Resistência sexual Gótica 1979  

270 Maes, Pierre Concepção das superpotências, A s.n. S.I.  

271 Malagola, Gedeone; Rosso, Nico Lobisomem Minami-Cunha 1974 

Conforme a Listagem da Seção: 

Censura Prévia - Série: 

Publicações, em 1976 esse título 

foi submetido no formato de 

revista à censura prévia, sem o 

segundo autor, e teve parecer 

"liberado". 

272 Manson, Gabrielle Liselle, massagista para cavalheiros Panamericana 1978  

273 Manson, Gabrielle Massagista para cavalheiros Panamericana S.I.  

274 Mao, Tse-tung Ten poems and lyrics by Mao Tse Tung 
Univ. 

Massachusetts 
1976 

 

275 Mao, Tse-tung Citações do presidente Mao Tsé-Tung s.n. 1970  

276 Mao, Tse-tung Obras escogidas s.n. 1970  

277 Maranhão Filho, Luiz Farsa do bode expiatório, A 
Serviço Nacional 

do Teatro 
1970 

 

278 Marchais, Pierre Louras ardentes s.n. S.I.  

279 Marcos, Plínio Abajur lilás: teatro Global S.I.  

280 Marcos, Plínio Barrela: teatro s.n. S.I.  

281 Marques, Cláudio Despertador, O s.n. S.I.  

282 Martínez Estrada, Ezequiel Mi experiência cubana s.n. 1970  
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283 McCurtin, Peter Escalada do prazer, A Americana 1975  

284 Medina, Enrique Tumbas, As Brasiliense 
1974; 1975; 

1976 

 

285 Mello, J. 
Sem retoque: a vida íntima de um jovem 

universitário 
L. Oren 1975 

 

286 Metcalfe, Jay D. Três gatas e uma cama Lampião 1979  

287 Michon, Jean Lust duett, Das Noblet 1974  

288 Miller, Francis Simplesmente amor s.n. S.I. 

Parecer "liberado" na Listagem da 

Seção: Censura Prévia - Série: 

Publicações. 

289 Miller, Francis Companheiras noturnas L. Oren 1975  

290 Miller, Francis Duas amantes, As Hemus 1975  

291 Miller, Henry Dias de Clichy Americana 1975  

292 Miller, Henry Mundo do sexo, O s.n. S.I.  

293 Miller, Henry Noite em New Haven, Uma s.n. S.I.  

294 Miller, Henry Sexus Americana 1976  

295 Miller, Herman Mundo erótico de Isadora Duncan, O Denel 1970  

296 Mills, Roy Orgienkeller, Der Noblet 1974  

297 Ming, Veronica All juiced up s.n. 1974  

298 Mirabeau, Honoré Gabriel Riquetti Erotika biblion Mirabeau S.I. 
 

299 Miranda, Lima de Teribre, o místico do sexo Cátedra 1976  

300 Mirow, Kurt Rudolf Ditadura dos cartéis, A 
Civilização 

Brasileira 
[1977?] 

 

301 Moisés, José Álvaro et al. Contradições urbanas e movimentos sociais s.n. S.I.  

302 Monray, Marilyn Adelaide, uma enfermeira sensual Cristal 1978  

303 Monray, Marilyn Cassandra Sucessos Literários 1978; 1979  

304 Monray, Marilyn Cartas eróticas de Marilyn Luzeiro 1975  

305 Montier, Maurice Insaciáveis de Paris, As Diana 1979  

306 Moore, Robert Sitting Idol (Silken idol) Midwood Books 1974  

307 Moore, Robin Novas aventuras da aliciadora feliz Nova Época 1974  

308 Moore, Stella Lucille Lopes 1979  
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309 Morris, Vicky Nas asas do sexo Panamericana 1979  

310 Morris, Vicky Paulette, aeromoça 
Infantil Cultura; 

Panamericana 
1978; 1979 

 

311 Morrison, Stephen Peggy getshers Noblet 1974  

312 Moura, J.; Sutherland, J. Com carinho e amor s.n. S.I.  

313 Mourão Filho, Olympio Memórias: a verdade de um revolucionário L&PM S.I.  

314 Movimento Comunista Internacional Guerra popular en el Brasil, La s.n. 1970 
 

315 
Movimento Comunista 

Internacional 

Revolución politica del Partido Comunista en 

Colômbia 
s.n. 1970 

 

316 Muraro, Rose Marie Automação e o futuro do homem, A  Vozes 1975  

317 Muraro, Rose Marie Mulher na construção do mundo futuro, A Vozes 1975  

318 Musset, Alfred de Duas noites de paixão s.n. S.I.  

319 Myrdal, Jan Aldeia da China Popular, Uma s.n. 1970  

320 Napoleão (Comendador) Humor negro em terceira dimensão s.n. S.I.  

321 Novaes, Antonio Galvão N. Pavana para um macaco defunto 
Serviço Nacional 

do Teatro 
1970 

 

322 O'Conner, L. R. Photographic manual of sexual intercourse s.n. 1975  

323 O'Connor, James U.S.A.: a crise do Estado capitalista s.n. S.I.  

324 Oliveira, Benedito Antonio de Momento, escute-me: homossexualismo, Um 
s.n. 

1977 
 

325 Olsberg, Frederic Amores insaciáveis de uma estrela Nova Época 1975  

326 O'Noal, Rob Miss stuck up Noblet 1974  

327 Palmer, Christopher Amor sem limite Artenova 1975  

328 Palmer, Christopher Ela Artenova 1975  

329 Palmer, Christopher Ele Artenova 1975  

330 Palmer, Christopher Hora do amor, A Artenova 1975  

331 Palmer, Christopher Hora inesperada, A s.n. 1971  

332 Palmer, Christopher Nós Artenova 1976  

333 Paul, F. W. Garanhão da Cosa Nostra, O  Mundo Musical 1976  

334 Paul, F. W. Vampiras do sexo Mundo Musical 1976  
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335 Perkins, D. M. Caso de sexo especial, Um  
Grafisa; Nova 

Época 
1974; 1975 

 

336 Perkins, D. M. Novas aventuras de Linda Lovelace Nova Época 1978  

337 Phelan, Bert Degrading affair, A Noblet 1974  

338 Pierry Duas faces de uma secretária, As  s.n. S.I.  

339 Pinto, Welington Marise, minha colega e outros contos s.n. 1972  

340 Piter, Ignácio Carvoeiro, O L. Oren 1975  

341 Poerner, Arthur José 
Poder jovem: história da participação política 

dos estudantes brasileiros, O 

Serviço Nacional 

do Teatro 
1970 

 

342 Polari, Alex Meu companheiro querido s.n. S.I.  

343 Pomeroy, Wardell B. Guia sexual da moça moderna Artenova 1975  

344 Pop, G. Bruxas estão soltas, As s.n. S.I.  

345 Pop, G. Astúcia sexual L. Oren 1978  

346 Pop, G. Cidinha, a incansável L. Oren 1975  

347 Pop, G. Coisa incrível, A L. Oren 1977  

348 Pop, G. Coisas amargas da doce vida, As s.n. S.I.  

349 Pop, G. Contrabandistas de escravas L. Oren 1975  

350 Pop, G. Duas flores do sexo Gorrion 1975  

351 Pop, G. Filha de ninguém, A L. Oren 1975  

352 Pop, G. Gina à procura de Kukla s.n. 1975  

353 Pop, G. Graciela amava e... Matava L. Oren 1976  

354 Pop, G. Homem que desafiou o diabo, O L. Oren 1975  

355 Pop, G. Horas tardias L. Oren 1978  

356 Pop, G. Kukla, a boneca L. Oren 1975  

357 Pop, G. Lágrimas das virgens, As  

L. Oren; 

Distribuidora 

Livros 

1975; 1978; 

1979 

 

358 Pop, G. Loira vestida de branco L. Oren 1978  

359 Pop, G. Louco, O L. Oren 1978; 1979  

360 Pop, G. Menina cor de rosa, A L. Oren 1977  

361 Pop, G. Quando o diabo se diverte s.n. S.I.  
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362 Pop, G. Sensação em Portugal L. Oren 1977  

363 Pop, G. Trigêmeas, As L. Oren 1976  

364 Pop, G. Vida amorosa de um médico, A L. Oren 1977  

365 Pop, G. Vida e o sexo, A L. Oren 1975; 1976  

366 Porfírio, Pedro Belo burguês, O s.n. S.I.  

367 Porfírio, Pedro Canteiro de obras s.n. S.I.  

368 Portiere, Alarico Soluços e sorrisos s.n. 1970  

369 Poulantzas, Nicos 
Crise das ditaduras: Portugal, Grécia e 

Espanha, A 

s.n. 
S.I. 

 

370 Prado Jr., Caio Mundo do socialismo, O Brasiliense 1967  

371 Prado Jr., Caio Revolução brasileira, A Brasiliense 1967  

372 
Preobrazhenskii, Evgenii; Bukharin, 

Nikolai 
ABC do comunismo Centelha 1975 

 

373 Quarantotto, Claudio Tutti fascisti! Il Borguese 1976  

374 Quaresma Filho, Rodolfo Memórias de um varão castrado s.n. S.I.  

375 Rabel, Maxine Sexo e morte em Paris: último tango em Paris Edimax 1975  

376 Ramirez, Ricardo Autobiografia di uma guerriglia Feltrinelli 1978  

377 Rank, Claude Train de nuit pour Fortaleza Fleuve Noir 1972  

378 Réage, Pauline História de Ó, A José Álvaro 1970; 1972  

379 Renoir, Catherine Minha vida íntima Luzeiro 1976  

380 Reuben, David Como aumentar a satisfação sexual s.n. S.I.  

381 Reynolds, Rita Massagistas de Tóquio, As  Panamericana 1978  

382 Rezende Filho Túmulo, O 
Livros do Mundo 

Inteiro 
1973 

 

383 Rezende, Irany Cristina Última besta Moça 1978  

384 Ribeiro, Darcy Universidade necessária, A s.n. S.I.  

385 Richardson, Edward W. Cartas eróticas de Edward Luzeiro 1977  

386 Rimbaud, E. Fornecedores do vício, Os Nova Época 1978  

387 Rios, Cassandra Borboleta branca, A Mundo Musical 1976  

388 Rios, Cassandra Breve história de Fábia, A  Mundo Musical 1976  

389 Rios, Cassandra Copacabana posto seis Mundo Musical 1975  
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390 Rios, Cassandra Georgette Mundo Musical 1976  

391 Rios, Cassandra Macária s.n. S.I.  

392 Rios, Cassandra Marcella Record 1975  

393 Rios, Cassandra Mulher diferente, Uma Mundo Musical 1975  

394 Rios, Cassandra Nicoleta ninfeta Record 1976  

395 Rios, Cassandra Paranóica, A Global 1978  

396 Rios, Cassandra Sarjeta, A Mundo Musical 1976  

397 Rios, Cassandra Serpentes e a flor, As s.n. S.I.  

398 Rios, Cassandra Tara s.n. S.I.  

399 Rios, Cassandra Tessa, a gata Mundo Musical 1976  

400 Rios, Cassandra Traças, As Mundo Musical 1975  

401 Rios, Cassandra Veneno Record 1976  

402 Rios, Cassandra Volúpia do pecado Mundo Musical 1976  

403 Robbins, Harold Machão, O  Record 1975  

404 Robbins, Jhan Anatomia de uma prostituta s.n. S.I.  

405 Robbins, Lana Emoção e frenesi em Veneza Diana 1979  

406 Rodrigues, Miguel Urbano Opções da revolução na América Latina s.n. 1970  

407 Rodrigues, Raimundo Pereira Espelho/Seminário s.n. S.I. 
 

408 Rojo, Ricardo Meu amigo Che 
Civilização 

Brasileira 
1970 

 

409 Routsie, Albert de Irene Artenova 1975 

Foi identificado que o nome 

grafado na autoria é um 

pseudônimo. 

410 Rovetta, Vicente Derecho a rebelar-se, El s.n. 1970  

411 Runyon, Charles W. Possuída, A Nova Época 1975  

412 Ruston, Oliver Degenerados, Os  Carioca 1975  

413 Sade, marquês de 
Filosofia de alcova, ou, Escola de 

libertinagem 
Coordenada 1969 

 

414 Saramon, David Sexo e amor s.n. S.I.  

415 Saxon, Grant Tracy Xaviera masculino Nova Época 1978  

416 Schindler, Rex Há muito não tenho relações com o leitão s.n. 1975  
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417 Schwab, Larry; Markham, Karen Descubra seu Q. I. sexual Artenova 1975 
 

418 
Schwenda, Istvan; Leuchner, 

Thomas 
Pictorial guide to sexual intercourse, The Pent-R Book 1977 

 

419 S.I. Eu, Margô Artenova 1975  

420 S.I. 
Actas tupamaras: uma experiência de 

guerrilha urbana no Uruguai 
s.n. S.I. 

 

421 S.I. Amantes do sexo Edrel 1978  

422 S.I. Anti-Justine s.n. S.I.  

423 S.I. Ardente e sensual Lili Divon 1979 

Aparece como revista na Listagem 

da Seção: Censura Prévia - Série: 

Publicações. 

424 S.I. Belas e perigosas s.n. S.I.  

425 S.I. Bondinho Cia. Comunicação S.I.  

426 S.I. Casa dos sexos, A s.n. S.I.  

427 S.I. Chamas eróticas s.n. S.I.  

428 S.I. Desperte sua sensualidade Abril 1976  

429 S.I. Dois na cama Gepe 1980  

430 S.I. Elas e o sexo Edrel 1975  

431 S.I. Elas fazem aquilo Edrel 1975  

432 S.I. Elas não escondem nada Edrel 1975  

433 S.I. Elas, as eróticas Roval 1978  

434 S.I. Escravas do sexo Edrel 1975  

435 S.I. Esculturas de barro 
Língua Estrangeira 

Pequim 
1970 

 

436 S.I. Ex, o melhor de ex Ex. Editora S.I.  

437 S.I. Fogo sensual Edrel S.I.  

438 S.I. Grafia erótica Livros do Brasil 1978  

439 S.I. Gravuras de Picasso Artenova 1973 

Parecer "liberado" na Listagem da 

Seção: Censura Prévia - Série: 

Publicações. 

440 S.I. Guerriglia in Italia, La Feltrinelli 1978  
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441 S.I. Holy men Edrel S.I.  

442 S.I. Homem sensual, O  s.n. S.I.  

443 S.I. Labaredas sensuais Kultus S.I.  

444 S.I. Lili, a vamp sexy s.n. 1977  

445 S.I. Masterpiece of erotic photography 
Harbor House 

Book 
S.I. 

 

446 S.I. Memórias eróticas de um burguês Livros do Brasil 1978  

447 S.I. Minha vida secreta: autobiografia erótica, A Livros do Brasil 1978  

448 S.I. Nua e sua Edrel S.I.  

449 S.I. Nuas e carinhosas Edrel 1975  

450 S.I. Only for men, v. 3 s.n. 1974  

451 S.I. Only men Edrel 1975  

452 S.I. Páginas sensuais Rodolivros S.I.  

453 S.I. Pátio de cobrança das rendas, O 
Língua Estrangeira 

Pequim 
1970 

 

454 S.I. Pérola: um jornal erótico 2, A Livros do Brasil 1978  

455 S.I. Protocolos dos sábios do Sião, Os Farmalivros S.I.  

456 S.I. Sexo ardente Edrel S.I.  

457 S.I. Sexo e tentação Rodolivros S.I.  

458 S.I. Sexo no paraíso Edrel 1975  

459 S.I. Tantris das funfech Noblet 1974  

460 S.I. Última hora s.n. 1976  

461 S.I. Verdadeiro manual das 1001 posições, O Yara 1980 

Aparece como revista na Listagem 

da Seção: Censura Prévia - Série: 

Publicações. 

462 S.I. Vip's Lemar 1980 

Aparece como revista na Listagem 

da Seção: Censura Prévia - Série: 

Publicações. 

463 S.I. We love sexto sexty s.n. S.I.  

464 Serra, José (coord.) 
América Latina: ensaios de interpretação 

econômica 
s.n. S.I. 

 

465 Seyffertitz, C. von Psychiatrists tales Casa do Livro 1975  
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466 Sheng, Lanling Xiaoxiao 
Jing Ping Mei (Flor de ameixa no vaso de 

ouro) 
s.n. S.I. 

 

467 Sills, Jennifer Garotos da massagista, Os Global 1977  

468 Sills, Jennifer Massagistas, As  Global 1976  

469 Sills, Jennifer Novas aventuras das massagistas, As Global 1976; 1978  

470 Silva, Aguinaldo Dez histórias imorais Record 1976  

471 Silva, Deonísio da Reflexões de dois amigos: conto s.n. S.I.  

472 Silva, Felisbelo da Essas virgens de hoje L. Oren 1976  

473 Silva, Felisbelo da Explosão sexual L. Oren 1975; 1976  

474 Silva, Felisberto da Liberdades sexuais Sem informação 1975  

475 Silva, Fernando Menezes da Grande comédia, A  L. Oren 1976  

476 Sinclair, Jeanette Primo Charlie, O Sucessos Literários 1979  

477 Sisson, Roberto Gênio nacional da história do Brasil, O Unidade 1972  

478 Skroski, P. (trad.) Viva: a super estrela Nova Época 1976  

479 Sloan, Humphrey A. Humpy’s nudist camp Casa do Livro 1975  

480 Sodré, Nelson Werneck História militar do Brasil 
Civilização 

Brasileira 
1970 

 

481 Sofri, Gianni Modo de produção asiático, O  s.n. S.I.  

482 Sollers, Philipe Teoría revolucionaria, La La Rosa Blindada 1975  

483 Souto Maior, Mário Dicionário de palavrões e termos afins S.I. 1978  

484 St. Clair, Roger Jeff's trade Midwood Books 1974  

485 Starr, Frederick Come again Noblet 1974  

486 Stewart, Rex Última conquista de Don Juan, A Panamericana 1978  

487 Stieg, William Male Female St. S.I. 1975  

488 Sulton, Samuel Doing daddy Noblet 1974  

489 Takagui, Tako História de Kim il Surig S.I. S.I.  

490 Tapajós, Renato Em câmara lenta Alfa-Ômega 1977  

491 Taylor, Denise Bolero sensual Panamericana 1978  

492 Teixeira, João Carlos C. Poesis S.I. S.I.  

493 Tereshova, Unikelajeva 
Papel da mulher na sociedade: do problema 

feminino nos países socialistas, O 
S.I. S.I. 
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494 Thomas, Roy Boca de fogo Ebex 1977  

495 Thomas, Roy Doze mulheres e um andrógino Ebex 1975  

496 Thomas, Roy Posições amorosas Health 1975; 1978  

497 Thomas, Roy 12 mulheres e um andrógino Ebex 1975  

498 Thompson, Robert Médico sensual, O S.I. S.I.  

499 Thorne, Edward Garotas que dizem sim, As Artenova 1975  

500 Tomim, Vlas Noites de Moscou Montanha 1976  

501 Tourinho, Nazareno Lei é lei e está acabando S.I. 1971  

502 Trebla, Al Aventureiras, As Montanha 1976  

503 Trebla, Al Ele não brincava com o amor L. Oren 1975  

504 Trebla, Al Férias em Mar del Plata Montanha 1975  

505 Trebla, Al Flores para o Dr. Oscar S.I. S.I.  

506 Trebla, Al Mistério de uma doutora L. Oren 1976  

507 Trebla, Al Palácio das ninfas L. Oren 1976  

508 Trent, Dick Everybody does it Casa do Livro 1975  

509 Trevisan, Dalton Mister Curitiba: conto Três S.I.  

510 Trótski, Leon 
Internacional Comunista desde la muerte de 

Lenine, La  
Materiales Sociales 1975 

 

511 Valinieff, Pierre Carícias do casal, As A. C. Fernandes 1975  

512 Valinieff, Pierre Guia das cariocas S.I. S.I.  

513 Văn Thái, Hoàng Guerras de guerrilhas em Vietnam S.I. 1970  

514 Varella, Márcia Fagundes Lenita e o padre Edrel 1975 

Parecer "liberado" na Listagem da 

Seção: Censura Prévia - Série: 

Publicações. 

515 Varella, Márcia Fagundes Dois corpos em delírio L. Oren 1978  

516 Varella, Márcia Fagundes Mulher pecado S.I. 1975  

517 Varella, Márcia Fagundes Noviça erótica L. Oren 1976  

518 Varella, Márcia Fagundes Preço de Marta, O L. Oren 1975  

519 Varella, Márcia Fagundes Sexo super consumo L. Oren 1975  

520 Vaste, Jack Carnal cousins Noblet 1974  

521 Vellen, Porno Sexhauf reisen Noblet 1974  
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522 Vermon, John Teacher taught us Midwood Books 1974  

523 Vianna Filho, Oduvaldo Papa Highirte 
Serviço Nacional 

do Teatro 
1970 

 

524 Vianna Filho, Oduvaldo Rasga coração: teatro S.I. S.I.  

525 Wallace, John Homem, a mulher e a cama, O  Palmeiras 1975  

526 Warren, Joy Mulher erótica, A  S.I. 1975  

527 Warren, June Amado amante negro Sucessos Literários 1979  

528 Westlake, Donald E. 
Vida secreta de um homem sensual, A, ou, 

Adios Scheherazade 
S.I. 1976 

 

529 Whinter, Gwen Herança de Dena, A Aquários 1978  

530 Wilhelm Von Gloeden Taormina: début de siècle Editions du Chène 1977  

531 Willingham, Calder Forasteira, A Nova Época 1977  

532 York, Wesley Simon Amantes e exorcistas Artenova 1975  

533 Young, Rogers ou Sorrel, Gisele Sexo em alta rotatividade Samantha 1979 
 

534 Yu, Li Aventuras de um sádico Livros do Brasil 1977; 1978  

535 Yu, Li Jou pu tuan: o livro erótico chinês Livros do Brasil 1977  
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APÊNDICE B – Relação de livros censurados por cunho político/subversivo 

 

N° Autoria Título 

001 Albuquerque, J. A. Guilhon de 
Movimento estudantil e consciência social na América 

Latina 

002 Albuquerque, J. A. Guilhon de (coord.) Classes médias e políticas no Brasil 

003 Almeida, Hélio Basta bastardos 

004 Almeida, Mauro EUA: civilização empacotada 

005 Althusser, Louis Filosofía como arma de la revolución, La 

006 Althusser, Louis Marxismo 

007 Alves, Márcio Moreira Despertar da revolução brasileira, O 

008 Alves, Márcio Moreira Torturas e torturados 

009 Béjar, Héctor Apuntes sobre una experiencia guerrillera 

010 Cabral, Alexandre Português em Cuba, Um 

011 Cangogni, Manlio; Boris, Ivan Solano Lopes, o Napoleão do Prata 

012 Cardoso, Fernando Henrique Autoritarismo e democratização 

013 Carraro, Adelaide Falência das elites 

014 Castro, Fidel et al. Aventura boliviana: Che Guevara, A 

015 Châtelet, François Logos e práxis 

016 Chilcote, Ronald H. Brazilian Communist Party, The 

017 Cuba. Ministério da Educação Educação em Cuba, A 

018 Cunhal, Álvaro Rumo à vitória 

019 David, Moisés MO: nova vida revolucionaria 

020 Debray, Régis Revolução na revolução 

021 Fanon, Frantz Condenados da terra, Os  

022 Fanon, Frantz Sociologia de una revolución 

023 Felício, Brasigóis Diário de André 

024 Fonseca, Rubem Feliz ano novo 

025 Giáp, Võ Nguyên Guerra del pueblo: ejército del pueblo 

026 Giáp, Võ Nguyên Lucha armada: fuerza armada 

027 Guevara, Ernesto Nossa luta em Sierra Maestra 

028 Guevara, Ernesto Socialismo y el hombre en Cuba 

029 Guevara, Ernesto Textos 

030 Guillén, Abraham Estrategia de la guerrilla urbana 

031 Herzog, Philippe União popular e o domínio da economia, A 

032 Hite, Shere Relatório Hite, O 

033 Hitler, Adolf Mein kampf 

034 Huberman, Leo; Sweezy, Paul H. Socialismo em Cuba 

035 Kisnerman, Natalio  Servicio social pueblo 

036 Kucinski, Bernardo; Tronca, Ítalo Pau de arara: la violence militaire au Brésil 

037 Laupinaitis, Meldutis 
Eu acuso: genocídio soviético: S.O.S. aos países bálticos, 

Lituânia, Letônia, Estônia 
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038 Laurent, P.; Barran, R.; Faure, J.-J. Comunistas e o desporto, Os 

039 Lazarento Sindicatos e a gestão de empresas, Os 

040 Lenin, Vladimir Ilitch Catástrofe iminente e os meios de a conjurar, A  

041 Lenin, Vladimir Ilitch Imperialismo e a cisão do socialismo, O 

042 Lenin, Vladimir Ilitch 
Sobre a caricatura do marxismo e o economismo 

imperialista 

043 Lenin, Vladimir Ilitch 
Citações de Lenine sobre a revolução proletária e a 

ditadura do proletariado 

044 Lenin, Vladimir Ilitch Esquerdismo, a doença infantil do comunismo, O 

045 Lévi-Strauss, Claude Estruturalismo 

046 Löwy, Michael Método dialético e teoria política 

047 Maes, Pierre Concepção das superpotências, A 

048 Mao, Tse-tung Citações do presidente Mao Tsé-Tung 

049 Mao, Tse-tung Obras escogidas 

050 Martínez Estrada, Ezequiel Mi experiência cubana 

051 Medina, Enrique Tumbas, As 

052 Mirow, Kurt Rudolf Ditadura dos cartéis, A 

053 Moisés, José Álvaro et al. Contradições urbanas e movimentos sociais 

054 Mourão Filho, Olympio Memórias: a verdade de um revolucionário 

055 Movimento Comunista Internacional Guerra popular en el Brasil, La 

056 Movimento Comunista Internacional Revolución politica del Partido Comunista en Colômbia 

057 Muraro, Rose Marie Automação e o futuro do homem, A  

058 Muraro, Rose Marie Mulher na construção do mundo futuro, A 

059 Myrdal, Jan Aldeia da China Popular, Uma 

060 O'Connor, James U.S.A.: a crise do Estado capitalista 

061 Poerner, Arthur José 
Poder jovem: história da participação política dos 

estudantes brasileiros, O 

062 Polari, Alex Meu companheiro querido 

063 Porfírio, Pedro Belo burguês, O 

064 Porfírio, Pedro Canteiro de obras 

065 Poulantzas, Nicos Crise das ditaduras: Portugal, Grécia e Espanha, A 

066 Prado Jr., Caio Mundo do socialismo, O 

067 Prado Jr., Caio Revolução brasileira, A 

068 Preobrazhenskii, Evgenii; Bukharin, Nikolai ABC do comunismo 

069 Ramirez, Ricardo Autobiografia di uma guerriglia 

070 Rank, Claude Train de nuit pour Fortaleza 

071 Ribeiro, Darcy Universidade necessária, A 

072 Rodrigues, Miguel Urbano Opções da revolução na América Latina 

073 Rojo, Ricardo Meu amigo Che 

074 Rovetta, Vicente Derecho a rebelar-se, El 

075 Ruston, Oliver Degenerados, Os* 
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076 S.I. 
Actas tupamaras: uma experiência de guerrilha urbana no 

Uruguai 

077 S.I. Pátio de cobrança das rendas, O 

078 Serra, José (coord.) América Latina: ensaios de interpretação econômica 

079 Sisson, Roberto Gênio nacional da história do Brasil, O 

080 Sodré, Nelson Werneck História militar do Brasil 

081 Sofri, Gianni Modo de produção asiático, O  

082 Sollers, Philipe Teoría revolucionaria, La 

083 Takagui, Tako História de Kim il Surig 

084 Tereshova, Unikelajeva 
Papel da mulher na sociedade: do problema feminino nos 

países socialistas, O 

085 Văn Thái, Hoàng Guerras de guerrilhas em Vietnam 

086 Tourinho, Nazareno Lei é lei e está acabando 

087 Trótski, Leon Internacional Comunista desde la muerte de Lenine, La  

 

Legenda: 

  Político (LIMA, 2016) 

  Subversivo (IGREJA, 2019) 

          

* Classificado como pornográfico em Igreja (2019).  
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ANEXO A – Levantamento da Biblioteca da ECO/UFRJ 
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Fonte: Lima (2016). 



180 

 

ANEXO B – Listagem da Seção: Censura Prévia – Série Publicações 
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Fonte: Lima (2016). 
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ANEXO C – Lista de livros proibidos pelo Ministério da Justiça (1964-1979) 
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Fonte: Otero (2003). 


