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Resumo 

Repressão e resistência discute, a partir de documentos de arquivos oficiais, a censura a 

livros durante a ditadura militar brasileira (1964-1985). Com base em pareceres de censores 

e descrevendo minuciosamente os caminhos da proibição, Sandra Reimão analisa diferentes 

casos de veto ocorridos no período. O estudo concentra-se em casos relativos a livros de 

ficção, entre eles, Zero, de Ignácio de Loyola Brandão, e Feliz Ano Novo, de Rubem 

Fonseca, mas não deixa de mencionar também livros considerados pornográficos, como os 

de Adelaide Carraro e Cassandra Rios, e também relevantes obras de não ficção, a exemplo 

de A Revolução Brasileira, de Caio Prado Jr. Reconstituindo episódios, a autora acaba por 

desvendar mecanismos, motivações e objetivos da censura que nem sempre eram aqueles 

explicitados pelos órgãos de repressão. Formato: 20 X 24 cm., 184 páginas, R$ 78,00. 
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