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O título do meu projeto em curso é: A relevância da expurgação dos livros nos procedimentos da 
Inquisição portuguesa (1536-1821): uma abordagem sistemática e individualizada. 

Comecemos por uma definição da palavra “expurgação”: trata-se de toda prática corretiva, por 
substração, adição ou reformulação, de um texto literal ou icónico que tem por fim a sua conformidade 
(legibilidade, dizibilidade ou visibilidade) institucional. 

Contemplemos alguns exemplos de invisibilização: 

 

 
1. Uma purga imperial  (Tondo severiano, séc. 2) 

 

 
2. Purgas anti-erasmianas  (retratos de Erasmo, séc. 16) 
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3. Purgas estalinianas  (Politburo do PCUS,  anos 1930) 

 

Tal como nessas imagens de épocas diversas, um número incalculável de textos manuscritos e livros 
impressos foram, durante séculos, o alvo de intervenções censórias. 

 

 

 

 

 
4. Juan Huarte de San Juan, Examen de los ingenios, 

1581 (exemplar da BN Portugal) 
5. Carta de um resistente francês à ocupação nazi, 
Antoine Thomas, à sua familia horas antes de ser 

fusilado em 21 de novembro de 1942. 

 

Aqui, mas também em Espanha e Itália, para ficarmos perto, existem milhares de exemplares nos fundos 
das bibliotecas de Norte a Sul do país que revelam marcas desses controlos, incidindo maioritariamente 
sobre os conteúdos escritos. Em alguns, foram riscadas só algumas palavras ou linhas em diferentes 
sítios da obra, em outros foram numerosas páginas até capítulos inteiros. 

Excepto os especialistas, as pessoas não se dão conta deste fenómeno do passado. No entanto, os livros 
antigos fazem parte do património comum que, como no caso do tratado dado em exemplo, está 
envolvido em processos de autodestruição. Também pode acontecer a qualquer internauta que a 
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curiosidade o conduza a contemplar uma cópia digitalizada e, de repente, dar-se com uma dessas 
páginas vandalizadas há séculos, como no caso deste extrato do Cancioneiro Geral Português de 1516: 

 

 
6. Cancioneiro Geral, 1516, f. 154v-155r (exemplar BNP). 

 

Essas rasuras, ora aparentemente ditadas pela ira como se vê nos retratos de Erasmo, ora 
minuciosamente alinhadas nos versos recolhidos por Garcia de Resende, nada devem à improvisação 
ou à atenta e progressiva avaliação do teor do texto que o censor vai lendo: em todos os casos, resultam 
da aplicação de instruções bem definidas e publicadas. 

É na década de 1540 que aparecem formas sistemáticas de controlo daquilo que para os países de 
confissão católica é o perigo maior, isto é uma heresia, a confissão protestante, chamada de luteranismo: 
os índices de livros proibidos. O primeiro é publicado em Paris em 1544. A primeira lista deste tipo 
elaborada em Portugal data de 1551 mas ficou manuscrita; a primeira lista impressa apareceu em 1559. 
Todas continham, em número crescente conforme as que são feitas por cada país, nomes de autores e 
de obras. Todo o item catalogado não se pode nem ler nem possuir. 

Mas rapidamente, os censores, a começar pelos dos Países Baixos, cujo soberano é D. Felipe II, tomam 
consciência de que proibir uma obra inteira pode prejudicar quando só uma parte dela contem passagens 
heréticas. Para dar um exemplo significativo, seria absurdo proibir a leitura da tradução latina das obras 
de Platão pelo protestante Jean de Serres. Basta suprimir os textos da autoria do tradutor, como o 
prefácio ou os comentários, e deixar correr os do filósofo grego. Em 1571, os teólogos de Lovaina 
publicaram o primeiro índice de livros expurgados.  

Paralela à da proibição, a prática da expurgação, isto é, de uma forma de censura parcial, ou 
microcensura, irá expandir-se com particular importância na Península Ibérica. Em Portugal, serão dois 
os catálogos expurgatórios (1581 e 1624). 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Frontispício do Index Auctorum Damnatæ 
Memoriæ, Lisboa, 1624 (exemplar Biblioteca 
Joanina, Coimbra). 
O catálogo das expurgações ocupa as páginas 
195 a 1047. 

 

As rasuras que o internauta curioso de impressos antigos, que são agora de leitura fácil e imediata graças 
à digitalização e acessibilidade online, foram feitas por um dos muitos profissionais que, ao longo dos 
séculos 16 a 18, cumpriram a sua tarefa burocrática. 

São, já o dissemos, milhares os exemplares de livros com as estigmas da microcensura de outrora. As 
coisas ficariam bastante simples se, por um lado, se tratasse de exemplares visados apenas pelos 
serviços da censura local e, por outro lado, se as instruções proviessem apenas de um dos dois índices 
locais. A Espanha também censurou muito, catalogou mais e teve que lidar com um mercado do livro 
mais amplo. Daí a dimensão, pelo menos, ibérica das investigações, sem falar da sua vertente não só 
europeia, uma vez que a maioria dos livros vêm de fora da Península, como também extra-europeia por 
causa dos impérios ibéricos. Este exemplar expurgado (texto e imagem) pertence à Biblioteca Nacional 
do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Hartmann Schedel (Registrum 
huius operis libri cronicarum cum 
figuris et ymagibus ab inicio mundi, 
Nuremberg, 1493 (BN Brasil). 

 

Foram publicados ao todo onze índices deste tipo até o último, espanhol, em 1790-1805, enquanto o 
último índice de proibição, romano, saiu em 1966. Quererá isto dizer que a microcensura desapareceu 
no século 19? 

Sob a sua forma indexatória, sim: desde 1612, os índices eram elaborados e as suas instruções aplicadas 
sob a tutela das duas Inquisições da Península e, com a extinção das mesmas nas primeiras décadas do 
século 19, acabaram-se os seus procedimentos e, portanto, a expurgação inquisitorial. Mas, obviamente, 
de maneira nenhuma desapareceu o controlo dos textos ou das imagens.  
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Aliás, voltando atrás, todos os livros que, ao abrirmos as suas páginas (na realidade ou em formato 
digital), aparecem mutilados não o foram apenas segundo as instruções dos índices inquisitoriais. Em 
regra geral, os autores mais estudados pelo menos no ensino pré-universitário eram os clássicos da 
Antiguidade Greco-Latina. Muito poucos são referidos nos índices de expurgação a não ser os que são 
editados por hereges, como Platão por Serrenus: não é Platão o censurado, é o seu commentador. Ao 
contrário, no caso dos poetas como Ovídio o Horácio, ou de um dramaturgo como Terencio, e muitos 
mais autores pagãos, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Petrónio, Satiricon, 1590 (exemplar 
Biblioteca Joanina, Coimbra). 

 

veêm-se largamente expurgados: trata-se de evitar o contágio pagão, apagar o obsceno das obras. O 
motivo pedagógico, bem anterior às burocracias censórias, não se extinguiu com o fim do Santo Ofício. 

Pouco a pouco, as sociedades ocidentais secularizaram-se, as censuras passaram cada vez mais sob a 
tutela dos poderes políticos e cíveis enquanto a liberdade de expressão limitava o raio de ação da 
censura: doravante, num regime de liberdade de expressão garantido pelas leis, se se devem impor 
restrições à liberdade de expressão, só pode ser, em princípio, após a publicação (abstração feita da 
questão da autocensura). 

Só umas palavras sobre os dois séculos da cultura do impresso antes de falar da era digital. Os séculos 
19 e 20 em nada foram isentos de microcensura. Em primeiro lugar, observamos continuidades, entre 
as quais nos limitaremos a referir à “bowdlerização”, ou reescrita de um texto num sentido moralmente 
aceitável. A palavra foi criada a partir do nome do médico inglês Thomas Bowdler que, no início do 
século 19, publicou versões aseptizadas do teatro de Shakespeare. Do ponto de vista da história da 
microcensura, não há aqui nada de muito diferente, formal e ideologicamente, do que fizeram os 
editores dos Antigos na coleção Ad usum Delphini, o filho do Rei de França Luís XIV. Outra ilustração 
das analogias, aqui, na tecnologia: a coluna branca de um jornal do século 20 é, embora paradoxalmente, 
solidária da página negra do tratado de Huarte (ilustração n.º 4). 
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10. Censura militar na imprensa quotidiana (Le 
Journal d’Extrême-Orient, 29 de abril de 1955) 

 

e a tesoura do revisor de Coimbra ou de Évora é tão afiada como a de Anastasia, a alegoria francesa da 
censura oitocentista: 

 

 
11. Tesoura, séc. 17, Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, Coimbra. 

 

 
12. Madame Anastasie, alegoria da censura (Gill, 1876) 

 

Por fim, a era digital e da comunicação global é que mais nos preocupa. Já encontramos os impressos 
expurgados de outrora, que ocupam as prateleiras da Biblioteca Virtual, ao lado dos outros e sem que 
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os scans os tenham discriminados dos exemplares intatos. Mas o que pensar dos fluxos gigantescos de 
expressão da opinião e de partilha de informação que nos submergem no dia a dia? 

Para utilizar a mesma tipologia, sabe-se que a censura de proibição continua ativa: basta cortar o acesso 
a esses fluxos. 

 

13. 

 

A instauração, contra o ideal dos fundadores da Web, de fronteiras digitais inscreve-se, antes de outras 
medidas com impacto restritivo direto sobre as liberdades, nos princípios que sempre imperaram na 
visão censória: impedir a comunicação de uma mensagem, seja qual for a sua forma. Mas, também 
como no passado, foram desenvolvidos meios de restrição parcial da expressão. A palavra 
microcensura, cujo campo de definição foi alargardo no decorrer das presentes investigações, apareceu 
em Inglês (microcensorship) nos anos 1990 para referir a processos de suppressão automática de 
palavras em redes sociais. 

Hoje, falamos de blacklists, algoritmos, moderação corretiva, humana ou automatizada, para o controlo 
e eventual suppressão de conteúdos precisos como, em particular, o discurso de ódio ou o apelo à 
violência. Na cadeia dos controlos, pode-se considerar como medidas de preparação os processos de 
verificação de controlo, por exemplo, da veracidade dos factos (factchecks). 

Resta-nos traçar a fronteira entre a censura propriamente dita, arbitrária, e as medidas restritivas 
necessárias, isto é a censura enquanto conjunto de restrições legais e não arbitrárias, como estão 
descritas no Anexo 1 dos Human Rights Guidelines on Freedom of Expression Online and Offline da 
União Europeia (2014). 
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