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RESUMO 

 

Durante os períodos de guerra a produção bibliográfica e seu abrigo – a biblioteca – se 

encontram ameaçadas, colocando em risco a memória que elas guardam. Cada um dos ataques 

faz com que a Biblioteca invisível, metáfora para a destruição da memória, cresça em 

tamanho e valor. O presente trabalho tem como objetivo chamar atenção para o tema e o 

quanto esse acontecimento é prejudicial para a humanidade. Abordando questões como o 

potencial de conhecimento e seus perigos, a destruição da memória por meio da biblioclastia, 

definindo Biblioteca invisível e sua formação e algumas guerras que o conhecimento 

enfrentou. Percebe-se que continuar os ataques contra as bibliotecas traz apenas danos à 

memória e história e manter o assunto em silêncio é a forma errada de impedir o crescimento 

da Biblioteca invisível. Por fim, as bibliotecas têm um ciclo de vida tortuoso e perceber esse 

fato é o primeiro passo para a mudança, conscientizar sobre os danos que as guerras causam 

ao conhecimento é de extrema importância para evitar a construção da Biblioteca invisível. 

 

Palavras-chave: Biblioclastia. Memória. Danos de guerra. Biblioteca.  

 

ABSTRACT 

 

During periods of war, bibliographic production and its shelter - the library - are endangered, 

putting at risk the memory they hold. Each of the attacks makes the Invisible Library, 

metaphor for the destruction of memory, grow in size and value. The present work aims to 

draw attention to the theme and how this event is harmful to humanity. Addressing issues 

such as the potential for knowledge and its dangers, the destruction of memory through the 

biblioclasty, defining Invisible Library and its formation and some wars that knowledge 

faced. It is perceived that continuing attacks against libraries only brings damage to memory 

and history and keeping the subject silent is the wrong way to prevent the growth of the 

Invisible Library. Finally, libraries have a tortuous life cycle and realizing this fact is the first 

step towards change, raising awareness about the damage that wars cause to knowledge is of 

utmost importance to avoid building the Invisible Library. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No ilustre ensaio A biblioteca de Babel, Borges coloca alguns axiomas relativos às 

bibliotecas, o primeiro é “A Biblioteca existe ab aeterno.”, ou seja, ela existe eternamente. 

Porém, a história das bibliotecas é cercada por momentos conflituosos, as mesmas vêm sendo 

atacadas e destruídas desde sua criação.  Os culpados variam, mas o motivo não se altera: 

destruir o conhecimento e memória de um povo. Suas estantes preenchidas podem transmitir a 

ideia de uma construção que persiste ao tempo, um local silencioso, inofensivo, que 

sobrevive. Infelizmente, não é essa a realidade. 

Vistas de dentro de grandes monumentos, elas parecem indestrutíveis. Mas, de fato, 

a história mostra que bibliotecas estão sempre sendo destruídas, e cada vez que uma 

biblioteca vem abaixo muito da civilização desaba com ela. (DARTON, 2001, p. 1). 

 

Dentro deste cenário, as guerras são sem dúvida um dos atores que mais contribuem para 

a ruína das unidades de informação, em especial as bibliotecas. Momentos sombrios que 

facilitam a tentativa de sepultar os rastros do que é alheio a si, levando junto pedaços da 

história. Santos (2016, p. 315), afirma que “Nada é comparável à tragédia patrimonial causada 

pelas guerras, porque são elas a destruição da cultura.” 

Entendendo que as bibliotecas carregam a responsabilidade de preservar a memória 

humana, a guerra contra os materiais bibliográficos, é um obstáculo em seu caminho, visto 

seu atento contra o livre acesso e democratização da informação. O transtorno que essa 

destruição causa à ciência e ao mundo é incalculável, entretanto, existe uma enorme 

imprecisão nos dados sobre a perda informacional, não se consegue quantificar essas perdas e 

por vezes não é possível definir um culpado, pouco ou nada é discutido sobre o assunto. 

Percebe-se a falta de devida importância ser creditada ao tema e principalmente ao 

entendimento do valor que a memória de um grupo ou país possui para a humanidade.  

Constatando que a perda de um acervo não pode ser tratada com naturalidade nem ser 

esquecida, o presente trabalho pretende discutir a biblioclastia das guerras, os danos que causa 

para a história e como ela afeta a biblioteconomia. Buscando resposta à questão: entende-se a 

dimensão dos danos para a humanidade, que a construção da Biblioteca invisível, ocasionada 

pelas guerras, causa?  
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2 CONHECIMENTO, LIVROS E MEMÓRIA 

 

Ao se falar sobre bibliotecas destruídas, o discurso vai além do território dos livros, é 

no fundo sobre a perda do conhecimento e memória que elas acolhem. Apesar dos materiais 

bibliográficos registrarem informações, quando examinadas a partir de um olhar humano elas 

se transformam em conhecimento e por isso são ao mesmo tempo, valiosas e perigosas. Báez 

(2006) defende a teoria de que as ameaças sofridas pelos materiais bibliográficos não ocorrem 

na dimensão de objeto na qual ele se encontra, e sim por causa de sua propensão ao 

conhecimento, o trabalho em questão vai de acordo com essa vertente.  O conhecimento e 

registro informacional são matérias primas essenciais na construção da memória humana. 

No dicionário Michaelis (2017, não paginado), são encontradas algumas definições 

para conhecimento: “2. O ato de conhecer por meio da razão e/ou da experiência, 4. 

Consciência que cada indivíduo tem da sua própria existência, 8. Fato ou condição de estar  

ciente de algo.”. Conhecer seria então, uma forma de visualização para além da ignorância, 

uma expansão das possibilidades, método necessário para a criação de identidade. Sendo 

assim, mesmo que as bibliotecas, e mais especificamente os materiais bibliográficos, não 

armazenem o conhecimento propriamente dito, eles guardam as informações necessárias para 

que alguém as analise e converta-as em conhecimento.  

Já a memória, segundo Silveira (2010, p.73) “[...] não pode ser considerada como uma 

evocação literal do passado, mas antes, uma reaproximação, ou melhor, uma recriação do 

vivido. Sendo assim a memória está presente em tudo e em todos. Nós somos tudo aquilo que 

lembramos; nós somos a memória que temos.”, dessa forma, a memória constrói o 

pensamento, interfere na forma de adquirir novos conhecimentos e tem relação direta com os 

materiais bibliográficos e bibliotecas. Muito da memória chega ao futuro a partir do registro e 

armazenagem que estes possibilitam.  

O patrimônio, de acordo com a organização especialista no assunto UNESCO (2017, 

não paginado) “[...] é o legado que recebemos do passado, vivemos no presente e 

transmitimos às futuras gerações. Nosso patrimônio cultural e natural é fonte insubstituível de 

vida e inspiração, nossa pedra de toque, nosso ponto de referência, nossa identidade.”. 

Portanto, o patrimônio, que no caso bibliográfico é cultural, são as criações intelectuais 

humanas, é insubstituível, compõe as características individuais e coletivas de um povo. 



 

___________________________________________________ 

Anais do XLI ENEBD  
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ 

Universidade Federal Fluminense, Niterói - RJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ 

22 a 28 de julho de 2018 

Livros e documentos são suportes informacionais, que podem contar histórias, 

demonstrar culturas, ilustrar estilos de vida, ideologias e toda a situação política, social e 

cultural das nações. Eles são a memória e patrimônio intelectual tendo como teto as Unidades 

de Informação, dentre elas a biblioteca. Portanto, existe uma clara ligação entre biblioteca e 

memória, sendo uma o abrigo da outra, a biblioteca protege a produção do conhecimento, 

preserva e assim a memória persiste. Ligação essa que não passou despercebida pela 

UNESCO:  

Há um número especial do Correio da Unesco, de 1985, intitulado: Memória da 

humanidade: bibliotecas e arquivos. Também da Unesco o documento Lost 

Memory: libraries and archives destroyed in the Twentieth Century, de 1996, que 

faz parte do programa Memory of the World. (SILVA, 2006, p. 86, grifo do autor). 

 

O que mostra a percepção da biblioteca como parte essencial da memória humana e 

em contraste nota-se que a capacidade dos materiais bibliográficos conterem a memória os 

coloca em risco. Apesar do grande privilégio para a biblioteca ser morada da memória, essa é 

também a sua sentença. 

 

3 DEFININDO BIBLIOTECA INVISÍVEL 

 

As bibliotecas passaram por diversas fases desde sua criação, já foram os laboratórios 

de grandes filósofos, cientistas e artistas, estúdios da formação intelectual, templos do saber, 

privilégio de poucos, local de fascinação para muitos. Com o tempo, alteraram-se questões 

relativas ao acesso e função de uma biblioteca, mas em comum, independente do momento 

histórico, está o valor que lhes é agregado por ser o receptáculo da memória humana. Indo 

além é possível perceber que a fronteira entre “abrigar memória” e “ser memória” é tênue, 

quase imperceptível, se é que existe.  Ao relacionar biblioteca e memória é importante 

lembrar, como Silveira (2010, p. 68) disse, que: 

[...] a memória, por mais vigorosa que seja, é frágil demais para reter 

voluntariamente a totalidade das experiências humanas, sendo necessário, pois, criar 

arquivos; museus; monumentos; [...] como recurso para manter viva a história e 

cultura de todo um tecido social. 

 

Deixar que a produção intelectual alcance o futuro sozinha é aceitar as perdas de 

grande parte dos registros informacionais. Portanto, as bibliotecas, como lugares de memória, 

têm por objetivo perpetuar a possibilidade de conhecimento e construção dos valores 
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identitários de uma pessoa ou povo, dando acesso e preservando seu acervo para propiciar que 

este chegue às próximas gerações.  Infelizmente, sua missão vem sendo dificultada ao longo 

dos anos, por conta das destruições à que bibliotecas vêm sendo sujeitas, afinal esses espaços 

não persistem ao tempo com tanta facilidade assim. 

[...] embora se apresentem como lugares mistos e, em ampla medida, perpassados 

por tensões ideológicas, paradoxos e contradições, os mais de 6000 (seis mil) anos 

de história das bibliotecas lhe conferem o status de espaços privilegiados do saber, 

nos quais o patrimônio, a memória coletiva e a herança cultural dos homens 

encontram solo profícuo para edificarem as bases onde seus vínculos identitários se 

constituem, se nutrem e se valorizam. Ou seja, captar, conservar, preservar e 

compartilhar o conhecimento do e de nós mesmos são alguns dos poderes (e 

perigos) que as bibliotecas oferecem. (SILVEIRA, 2010, p. 69, grifo nosso). 

 

Em outras palavras, as bibliotecas são a tentativa de reunir o conhecimento de mundo 

adquirido por determinada população e, em contrapartida, a destruição de livros pretende 

impedir essa reunião, fato que está intimamente ligado à busca por controle e poder sobre um 

grupo. 

O repórter do jornal Le monde, Nathaniel Herzberg, criou e utilizou no título e 

conteúdo de seu livro Le musée invisible (2010) o termo Museu invisível, qual de acordo com 

Herzberg seria um museu composto por todas as obras de arte roubadas. Caso estas fossem 

agrupadas, fariam parte de um dos maiores e mais ricos museus do mundo. A escolha da 

palavra “invisível” não é desprovida de significado, parte do preceito de que por não ser 

conhecida a localização ou se ainda existem as tais obras, esse acervo não pode ser visto, está 

escondido do olhar geral ou destruído para sempre, tornando-se então, impossível o acesso.  

No presente trabalho, inspirado no termo de Herzberg, vai ser denominado Biblioteca 

Invisível àquela qual o acervo é composto por obras bibliográficas destruídas ou danificadas 

durante a guerra, de forma que o acesso a elas seja prejudicado permanentemente e tendo 

como biblioclasta – quem destrói livros – o homem. Uma biblioteca “invisível” não atende 

seus objetivos, ao invés de ser memória é a representação da destruição dela.  A biblioteca 

invisível, metáfora para a destruição do conhecimento e memória, cresce constantemente. 

 

4 BIBLIOCLASTIA 

 

Muito antes das bibliotecas deixarem de ser idealizadas para classes específicas, 

governos e indivíduos já se utilizavam da destruição dos livros e outros suportes para apagar 
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os registros de informação de um povo e junto a eles, sua história. Ao longo dos séculos 

existiram diversas formas de controle intelectual – a proibição, censura e destruição -, 

métodos intencionais nos quais se alteram as condições para criar ruídos entre o passado e 

presente. Ao longo desse percurso diversos nomes foram relacionados ao assassinato dos 

livros: memoricídio, bibliocausto, biblioclastia, entre outros que ainda estão por vir. Este 

trabalho utiliza o termo biblioclastia, que se refere à destruição de materiais bibliográficos e 

bibliotecas, sem se ater a um período específico, e sim a qualquer ato contra a existência 

deles. Biblioclastia é aqui entendida como “Conductas, prácticas, procedimientos, 

dispositivos y políticas que conducen a la destrucción, desvalorización o invisibilización de 

recursos de información y conocimiento, de los espacios físicos donde se alojan y circulan 

[...]” (BOSCH; CARSEN, 2017, p. 10). E é a biblioclastia da guerra uma das maiores 

contribuintes para a formação da Biblioteca invisível. 

O poder de destruição dos lugares de memória (arquivos, bibliotecas e museus) tem 

ocupado espaço em todas as sociedades por motivos políticos, ideológicos ou 

religiosos. (CASTRO, 2006, p. 11 apud CASTRO, 2005). 

 

Para entender essa destruição é suficiente olhar para os objetivos das bibliotecas: 

reunir, preservar e dar acesso. Talvez passe despercebido o quanto a própria ideia de ser 

biblioteca a coloca em risco, Castro (2006, p. 4, grifo nosso) faz uma alusão a maior obra de 

Umberto Eco, dizendo que O nome da rosa: 

[...] metaforiza, num sentido mais amplo, o sonho de todos os povos, desde as mais 

antigas civilizações, de ter sob sua guarda toda a memória do mundo, como fonte de 

importância e poder. Por outro lado, evidencia as estratégias de destruição da 

identidade de uma sociedade através da censura e da queima de livros. 

 

Isso significa dizer que sob uma perspectiva surgiu a brilhante invenção dos povos 

armazenarem tanto quanto se conhecesse em um único lugar, a biblioteca, um tesouro de 

informações sobre o que se possui entendimento, mas em troca, centralizar o conhecimento 

não é do interesse de todos. 

O patrimônio de uma sociedade costuma ser atacado pela crença de que “apagar” o 

precedente é abrir espaço para o renascimento da história, impondo novos valores, culturas e 

normas. Assemelha-se à ideia de ter uma pintura cheia de detalhes e cobri-la com tinta branca 

na tentativa de possuir um quadro novo, mas o quadro, independente da cor da tinta, continua 

já pintado.  
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Faz-se a destruição contra tudo que se considera ameaça direta ou indireta a um 

valor considerado superior. [...] Os biblioclastas (termo com que são designados os 

destruidores de livros) possuem seu próprio livro, que julgam eterno. (BÁEZ, 2006, 

p. 24–25). 

 

Desta forma as bibliotecas se encontram em risco cada vez que alguém quiser atentar 

contra a identidade e história de determinada região, pois se conhecimento é poder, alguns 

vão perseguir o controle dele e privá-lo para outros. O dito livro eterno seria aquele que 

possui as ideias aceitas e permitidas pelos biblioclastas, que deve ser superior às demais. 

E nessa tentativa de reescrever a história, são formadas lacunas no registro da 

produção intelectual, ela não deixa de existir apenas passa a não ser completamente contada. 

O tempo, naturalmente, já ocasiona perdas na memória, não é possível nem desejoso registrar 

tudo, mas o processo humano de destruição amplifica os danos, impossibilitando a 

compreensão de determinados aspectos culturais e científicos, produzindo lapsos, por vezes 

irreparáveis, na história da humanidade e impedindo a difusão do conhecimento. Logo, na 

busca pela supressão da erudição, as bibliotecas são alvos certeiros.  

 

5 GUERRA NA BIBLIOTECA 

 

A maior causa da destruição nos espaços nomeados biblioteca durante os séculos foi e 

é a guerra. Entende-se guerra como qualquer combate entre nações ou grupos com interesses 

distintos que tentam impor, a força, sua ideologia. No mesmo solo que as guerras eclodiram 

se enterraram milhões de livros. Épocas frágeis e cruéis como uma ogiva são quando as 

maiores barbáries alcançam os materiais bibliográficos.  

A inquisição, as guerras espanhola, do Iraque, Irã, Palestina, Israel, destruições na 

China, Grécia, Roma e seu império, Bósnia, América do Sul e suas ditaduras, Oriente Médio, 

Síria. Milhões e milhões de materiais bibliográficos desapareceram para sempre, milhares de 

bibliotecas que nunca vão poder ser visitadas. Incontáveis memórias que não chegarão ao 

futuro. Novas obras adicionadas à Biblioteca invisível. 

 

5.1 Segunda guerra mundial 
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A segunda guerra mundial foi uma provação do poder de destruição entre nações. Os 

campos de concentração, bombas atômicas e mortes ocorridas durante o período se tornaram a 

maior preocupação do planeta. Entretanto, muito antes já se viam traços do que estava por vir, 

um dos primeiros atos de guerra utilizados consiste em destruir quem é o inimigo, sua 

história.   

Nos anos anteriores a 1939 estudantes alemães adentraram bibliotecas em diversas 

cidades, removeram livros considerados “impuros” e fizeram deles fogueiras, a mensagem era 

clara para quem queria ver, fora declarada guerra contra o intelectual divergente, uma ameaça 

de apagar o rastro de tudo e todos que iam contra o que o nazismo acreditava. Iniciou-se aí o 

bibliocausto nazista, um dos maiores atos de biblioclastia existentes, que não se ateve a 

Alemanha, como também bombardeou bibliotecas de quase toda a Europa. 

[...] era apenas o começo, uma das primeiras das trinta queimas de livros 

universitários ocorridas na primavera de 1933. Nos doze anos seguintes, cem 

milhões de livros (segundo algumas estimativas) iriam fazer companhia a seis 

milhões de seres humanos nas chamas do Holocausto. (BATTLES, 2003, p. 167). 

 

Em contrapartida, uma batalha precisa de pelo menos dois lados. Os países aliados 

deram a resposta mais cruel possível, fizeram ruir bibliotecas alemãs e de quem mais estivesse 

ligado a eles.  

Os aliados bombardearam as cidades mais importantes da Alemanha e milhões de 

livros desapareceram. Na noite de 9 de março de 1943, foram destruídos quinhentos 

mil livros sobre humanidades e ciências naturais na biblioteca da Baviera, onde se 

perdeu a maior coleção de bíblias do mundo [...] Cerca de vinte mil volumes foram 

reduzidos a cinzas durante os ataques à Universidade de Berlim. (BÁEZ, 2006, p. 

256). 

 

Tal poder de destruição foi repetido por dezenas de cidades da Alemanha. E também 

em diversos países, que para revidar os horrores da guerra decidiam atentar contra os livros 

dessa nação, é o caso de algumas comunidades no Sul do Brasil, onde desapareceram obras 

alemãs com a justificativa de que incitavam o nazismo. Por fim, tornou-se pó milhões de 

livros e documentos, entre eles obras raras e únicas, além das centenas de bibliotecas, tudo 

isso entre 1933 e 1945 - apesar da guerra ter, efetivamente, começado em 1939- somente 13 

anos. Durante quase uma década por trás de um cenário de horror se encontrava outro menos 

comentado, o da guerra contra o conhecimento. 

 

5.2 A guerra não acabou 
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Contudo, a biblioclastia não se iniciou e também não acabou nas grandes guerras 

mundiais, muito antes os egípcios, gregos, romanos, chineses, imperadores, reis e sultões já 

destruíam manuscritos, pergaminhos, livros e bibliotecas completas. Báez (2006, p. 40, grifo 

nosso), em História universal da destruição dos livros: das tábuas sumérias à guerra do Iraque, 

faz uma passagem pelo Oriente Médio, no que fala: 

[...] no período que vai de 1500 a.C. a 300 a.C., em pelo menos 51 cidades do 

Oriente Médio existiram mais de 233 arquivos e bibliotecas. Duzentos e vinte e 

cinco eram propriamente arquivos, e só 55 bibliotecas. Dessas bibliotecas, 25 foram 

do período de 1500 a.C. a 1000 a.C. e trinta do período de 1000 a.C. a 300. a.C. E 

todas estão em ruínas. 
 

Casos como este ocorreram muito antes de Gutenberg realizar sua brilhante invenção, 

desta forma, destruir essas bibliotecas significava acabar também com qualquer vestígio do 

que suas prateleiras abrigavam, visto que muitos materiais bibliográficos não possuíam cópias 

ou essas eram muito escassas. Mesmo nos dias atuais, com a digitalização, impressão e 

internet o fim de uma unidade de informação leva ao desaparecimento de livros e documentos 

que tenham grau de raridade. Não somente na antiguidade bibliotecas foram alvos da 

destruição humana, as guerras se fizeram presentes no passado e ainda se fazem na atualidade. 

Guerras já no século XXI, por exemplo, a do Iraque, também usaram estratégias para 

desmoronar não apenas paredes de uma biblioteca como a identidade do seu povo. Santos 

(2016, p. 315, grifo do autor), ao falar sobre a guerra sofrida em Bagdá no ano de 2003, diz 

que: 

Em 13 de abril, a Biblioteca Nacional (Dar al-Katubwa al-Watha’iq), na qual se 

encontravam os arquivos nacionais e que guardava os livros mais antigos do mundo, 

assim como a Biblioteca Islâmica, onde havia milhares de exemplares do Alcorão, 

incluindo o mais antigo volume conhecido, arderam em chamas.  

 

O fogo que atingiu a biblioteca não causou perdas apenas para determinadas culturas e 

religiões, mas sim para a história da humanidade que não vai ter mais a possibilidade de 

estudar livros tão antigos que eram capazes de mostrar a vida e ideais dos antepassados. 

 

6 PARA OS BIBLIOTECÁRIOS E PARA A BIBLIOTECONOMIA 

 

O maior temor dos profissionais da Biblioteconomia se repete diariamente, o 

conhecimento é destruído, negado e torna-se inacessível aos interagentes da informação – 
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aqueles que têm uma interação, troca, com a informação, nas mais diversas necessidades e 

usos, não só a informação interfere nele como o contrário, o mesmo ocorre com o ambiente. 

Com ele, é enterrado o papel do bibliotecário, preservar e dar acesso, além disso, passam a 

surgir buracos na função da biblioteca, ser a muralha que protege o castelo da erudição. 

As bibliotecas e bibliotecários, personagens presentes nessa constante destruição não 

permaneceram indiferentes aos problemas enfrentados. Infelizmente, nem sempre agiram de 

forma neutra, impedindo o modelo igualitário de opiniões e crenças que devem estar dispostos 

a propagar.  Nas épocas conflituosas as funções que esses devem desempenhar por vezes 

acabam comprometidas. 

Como exemplo de controle ou censura perpetrada por bibliotecários, tem-se a 

participação das bibliotecas e dos bibliotecários na formação e expansão do 

pensamento e das práticas nazistas na Alemanha. (CASTRO, 2006, p. 7). 

 

Em oposição, enquanto alguns ajudavam a dificultar a busca pelo conhecimento e sua 

destruição, outros faziam exatamente o contrário, se esforçavam para preservar a memória 

da humanidade, subvertendo medidas. Esses profissionais, que deixaram de lado opiniões 

políticas, religiosas e patrióticas foram responsáveis por salvar milhares de livros e 

documentos, por se manterem firmes aos objetivos da profissão, reunir, dar acesso e 

preservar a pluralidade do registro da informação.   

Não se espera que o os bibliotecários coloquem suas vidas em risco. Contudo, se 

preocupar com a biblioclastia causada pelas guerras apenas quando elas ocorrem mostra a 

falta de preparo e entendimento da significância que possuem a biblioteca e a memória que 

ela abriga.  Ser conivente com ordens durante a guerra é compreensível, porém, se discute 

aqui, que não abordar o assunto, não dar visibilidade à biblioclastia da guerra e aumento da 

biblioteca invisível, em tempos pacíficos, é também uma forma de conivência.  

O bibliotecário precisa, então, entender que é responsável pela disseminação da 

informação. Burke (2003, p. 57), diz que os “Bibliotecários, segundo um reformador, John 

Durie, deveriam se ‘agentes para o progresso do saber universal’”. Portanto, o profissional 

da informação deve discutir o assunto e estuda-lo, junto a Biblioteconomia, a fim de que ele 

e quem mais estiverem ao seu alcance passem a enxergar a importância de evitar a 

ampliação da Biblioteca Invisível. Essa última é extremamente prejudicial para a ciência da 

informação e para os bibliotecários, pode-se observar pelas bibliotecas que até hoje tentam 

se recuperar dos efeitos das guerras. 
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7 METODOLOGIA 

 

O trabalho a seguir foi realizado a partir de pesquisas bibliográficas de maneira 

exploratória e explicativa, a fim de aumentar o conhecimento sobre o tema em questão, 

firmando-se em uma abordagem qualitativa. Os materiais bibliográficos consultados 

consistem em artigos, livros e matérias de jornal onde foram abordados temas como a história 

do livro, a destruição das bibliotecas, memória e guerra. Autores como Fernando Báez, 

Matthew Battles, Peter Burke e outros foram essenciais para a construção desse pensamento. 

Em vista da pequena quantidade de referências e estudos sobre o tópico é possível ter 

apenas um simples noção do tamanho de perdas e danos causados ao longo dos séculos. O 

trabalho se inicia com a relação entre os livros, conhecimento e bibliotecas em seguida são 

explicados o termo biblioclastia e definido o que é a biblioteca invisível, mais adiante foi 

necessário se colocar historicamente, abrindo espaço para falar das guerras, partindo para o 

papel do bibliotecário e Biblioteconomia na questão. Por fim, apresentam-se os resultados e 

considerações finais. Essas últimas seções deixam claro que a destruição causada pelas 

guerras acarreta em um imenso dano na memória e história mundial. 

 

8 QUANDO A GUERRA TERMINA 

 

A falta de documentos e informações que quantifiquem as perdas ocasionadas pela 

guerra dificulta a tentativa de dimensionar o estrago para a memória humana. Não se sabe o 

número nem o conteúdo de todos os materiais bibliográficos destruídos, propositalmente, ao 

longo da história.  

 De certeza, existe apenas o fato de que os ataques aos quais bibliotecas foram 

submetidas durante as guerras aconteceram por conta da sua capacidade de proporcionar o 

conhecimento, tanto em relação a questões de mundo quanto de indivíduo. Numa tentativa de 

dominar os povos apagando suas memórias, a fim de causar um renascimento cultural, 

ideológico e político, onde seja formada uma nova história com base nos valores do 

biblioclasta.   
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Haveria, pois, uma relação problemática entre os livros e o poder. Na escala da 

história, nos confrontamos com dados contraditórios. De um lado, o poder político – 

a partir, digamos da dinastia dos Ptolomeus, ou em Roma, a partir de Augusto – 

patrocina a criação das bibliotecas; de outro, o poder exerce um controle mais ou 

menos rigoroso sobre a circulação dos livros, e mesmo sobre sua existência. O 

imperador chinês Houang-ti mandou queimar todos os livros em 213 a.C. (trata-se 

do mesmo imperador que encerrou seu país dentro da Grande Muralha). 

(CANFORA, 2000, p. 236). 

 

As famosas bibliotecas, quais são referências, costumam ser as mais atacadas – casos 

como das bibliotecas da universidade e Nacional de Bagdá, Nacional de Belgrado, Nacional 

de Turim, Nacional e universitária da Bósnia-Herzegovina. Grande parte dos materiais 

bibliográficos que ultrapassaram as barreiras do tempo só o fez, pois ocupavam estantes de 

coleções particulares e bibliotecas de personalidades. As bibliotecas com tendências 

universais, que deveriam conseguir preservar o registro das informações, por vezes foram 

bombardeadas, queimadas, saqueadas e atacadas até sobrarem apenas ruínas. 

Os relatos sobre bibliotecas e coleções bibliográficas destruídas durante as guerras são 

muitos. Ao contrário das pesquisas sobre o tema, que parece sempre estar em segundo plano. 

Nota-se que apesar da relevância para a ciência e história, não se reconhece o valor de 

preservar o patrimônio intelectual humano.  

Muito se lamenta sobre o assunto, mas pouco se estuda a fim de evitar e inclusive 

aumentar o problema. A falta de referências e dados consistentes atrasa a conscientização 

sobre o tema. De acordo com Maciel e Abalgli (2007), nunca se produziu tanta informação 

quanto atualmente e este número tende a crescer.  Contudo as constantes guerras enfrentadas 

na história constroem uma gigantesca biblioteca invisível, causando um vácuo na memória 

humana, isso leva a crer que a atual sociedade do conhecimento pode, facilmente, passar a ser 

lembrada como a sociedade do esquecimento.  

 Todos esses fatores levam a uma única resposta viável, de que a humanidade ainda 

não entende a proporção dos danos que a construção da Biblioteca invisível, por conta das 

guerras, causa.  

 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A perda informacional que as guerras causam é incalculável e parecem distantes da 

realidade no Brasil. Contudo, guerras ainda acontecem em muitos países e pensar que a 
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destruição informacional, só afeta o local na qual ocorreu é um equívoco. A memória humana 

vai acumulando essas fissuras até que sejam intransponíveis. Perdas bibliográficas atingem 

qualquer um que tenha interesse, seja científico ou pessoal, em determinada informação.  

A existência das bibliotecas não se dá com sutileza, e sim, por meio da resistência e 

resiliência às adversidades e provocações enfrentadas pelas instituições responsáveis por 

preservar a memória humana. Enquanto essa verdade não se alterar, a biblioteca de Borges – 

Babel e tantas outras – sofrem com a incerteza da eternidade. 

As guerras, além de todos os horrores, buscam destruir a memória de determinados 

povos, a começar por sua produção bibliográfica. Infelizmente, não é possível mensurar o 

poder de destruição ao conhecimento que as guerras causam, pois não existem dados exatos 

sobre o assunto.  Raramente o tópico é colocado em pauta e com exceção de alguns poucos 

pesquisadores, o mundo não discute esse tema, no que ele continua a se repetir. 

 Encontra-se necessário, primeiramente, reconhecer a importância dos materiais 

bibliográficos e das bibliotecas. Um mundo que não entende seu potencial além de objeto não 

será capaz de defendê-los. Em segunda instância, é válido lembrar que cabe ao bibliotecário e 

a biblioteconomia a promoção dos valores de memória que possuem tanto o seu acervo 

quanto local de trabalho. Disseminar esses princípios é de extrema relevância para construir 

uma sociedade que, futuramente, esteja ciente da preocupação em manter viva sua história.  

 Além disso, espera-se que os governantes, militares, líderes e qualquer um com poder, 

percebam que os meios necessários para construir o conhecimento e salvar a memória, não 

são descartáveis ou ilimitados e, portanto, não devem ser submetidos a uma execução injusta. 

Ao fim, por mais mística e fantasiosa que uma Biblioteca Invisível pareça ser, ela é inútil. 
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