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1 Introdução  

O objetivo deste trabalho é estabelecer diretrizes sobre a gestão da coleção de ex libris do 

Setor de Obras Raras do Sistema de Bibliotecas (SiB) da Universidade de Brasília (UnB). Portanto, o 

mesmo apresenta informações quanto aos campos estabelecidos para catalogação e o preenchimento 

destes, levando em consideração a proposta original, elaborada pela Professora do Instituto de Artes, 

Stella Maris de Figueiredo Bertinazzo e trazendo novas abordagens. Também são apresentadas 

normas para o acondicionamento físico do acervo e para futuras doações e intercâmbios de itens. 

Segundo Bertinazzo (2012, p. 25), o ex libris pode ser definido como “uma espécie de selo de 

propriedade, incontestável e universal, que vem colado na face interna da capa, no rosto ou 

anterrosto do livro, valorizando-o.” Do ponto de vista ortodoxo, eles devem conter o nome do seu 

proprietário e a inscrição “ex libris”. No entanto, há autores que defendem uma conceituação menos 

rígida, considerando-os como qualquer marca de posse, pois essas regras nem sempre são seguidas.  

Não se sabe exatamente a origem da Coleção do SiB-UnB, devido à ausência de registros que 

indiquem sua procedência. Sabe-se, entretanto, que a BCE adquiriu algumas bibliotecas de grandes 

colecionadores, como Agrippino Grieco, Carlos Lacerda, Pedro Nava e Homero Pires, e com elas 

vieram anexadas pequenas coleções de ex libris.  A maioria dos exemplares foram produzidos no 

Brasil, mas existem também de outros países, como  Alemanha, Espanha e Portugal, sendo em sua 

maioria, de meados do século XX. Conseguimos também identificar que boa parte da coleção veio 

junto ao acervo do Homero Pires, mantendo-se até hoje a organização original dada por este 

bibliófilo. 

Pelo fato de não existirem no Brasil códigos de catalogação e classificação específicos para 

ex libris, optou-se por manter grande parte das medidas adotadas na catalogação da Professora Stella 

Maris, acrescentando a esta outros campos. Isto foi possível por meio da observação de outros 

catálogos brasileiros, assim como por meio da incorporação de normativas internacionais. Entre os 

materiais consultados estão o Catálogo da Coleção da Biblioteca Pública do Paraná, o Livro dos 

Ex-libris com organização de Alberto da Costa e Silva e Anselmo Maciel, que traz as coleções de ex 

libris do Barão do Rio Branco, Paulo Bodmer, Santos Sobrinho, Luiz Felipe Stelling e Academia 

Brasileira de Letras, assim como o livro Ex-libris organizado por Plínio Martins Filho e que traz a 

coleção da Livraria Sereia de José Luís Garaldi, entre outros. Também foram levadas em 

consideração as normas de identificação da técnica de impressão do ex libris adotada pela Fédération 

Internationale des Sociétés d’Amateurs d’Ex-Libris (Fisae). 

 



2 Catalogação 

De acordo com Bertinazzo (2012), a catalogação trata da descrição física do documento 

mediante dados contidos no próprio (ex: autor, título, data), visando a sua organização e recuperação 

da informação. Para a uniformização desses dados, teve-se como base a 2ª edição do Código de 

Catalogação Anglo-Americano (AACR2). A principal fonte de informação será aquela que estiver no 

retro do ex libris, sendo o verso uma fonte auxiliar para a catalogação. 

Na catalogação de ex libris foram utilizados os seguintes campos:  

- Proprietário: que ou aquele que detém a posse legal de um bem. Mantendo a catalogação da 

Professora Stella Maris, esse campo foi realizado com entrada feita pelo sobrenome do proprietário. 

Para entidade, adotou-se a entrada diretamente pelo nome que comumente a identifica. (seguindo as 

normas do AACR2). Para o caso de ex libris comemorativo, referencia-se a instituição ou pessoa 

responsável. 

  Exemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proprietário [Fig.1]: Luella S. de Vasconcellos  Vasconcellos, Luella S. de.   

Entidades [Fig.2]: Sociedade dos Artistas Nacionais  S. A. N. (Sociedade dos Artistas 

Nacionais)  

- Artista /nº - aquele que produziu a arte. Para o caso de artistas serem também os proprietários, 

adota-se o termo “Ipse fecit” do modo escolhido pela Stella Maris e padrão entre os colecionadores 

Stelling (2014). 

 

 

Figura 1 – Ex Libris Luella S. de 

Vasconcellos, Brasil. 

Fonte: Bestinazzo (2012, p.167) 

 

Figura 2 – 2ª Exposição Brasileira de 

Ex-libris, Brasil. 

Fonte: Biblioteca Pública do Paraná 

(2002, p.223) 



Exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artista [Fig.3]: Alberto Lima  Ipse ecit  

- Divisa: Toda informação textual, exceto as palavras ex libris e nome do proprietário e/ou artista. O 

termo “divisa” foi utilizado por Silva e Maciel (2014). 

Exemplo:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divisa [Fig.4]  “fert in omnia rutubam et tristitiam terribilis amor” 

- Publicação: informações referentes ao local e data da produção. Decidiu-se por manter a vírgula 

separando local e data, pois, este é um tipo de objeto que não possui uma editora. Quando não 

Figura 4 – Ex Libris Georges Goury 

Fonte: Silva e Maciel (2014, p.105) 

 

Figura 5 – Termo 

Fonte: Silva e Maciel (2014, p.105) 

Figura 3 – Ex Libris comemorativo ao 

centésimo desenho de Alberto Lima 

Fonte: Bestinazzo (2012, p.166) 

 



houver informações sobre local, usa-se a sigla [s. l.] (sine loco) e de data usa-se [s. d.] (sine data). 

Quando não houver certeza, usa-se “?”. (segundo o capítulo 8 do AACR2)  

Exemplo:   

 

 

 

 

 

 

Publicação [Fig.6]: Ex libris (Lima, Manuela)  Rio de Janeiro, 1948 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicação [Fig.7]: Ex libris (Orduña, Emilio)  [s. l.], 1905.  

Publicação [Fig.8]: Ex libris (Prado, Eduardo)  [s.l.], [s.d.] 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Ex Libris Manuela Lima 

Fonte: Bertinazzi (2012, p.159) 

 

Figura 7 – Ex Libris Emilio Ordunã  

Fonte: Silva e Maciel (2014, p.147) 

 

Figura 8 – Ex Libris Eduardo Prado 

Fonte: Bertinazzi (2012, p.167) 

 

Figura 9 – Ex Libris Ziza Regis 

Batista 

Fonte: Do autor (2018) 

 

Figura 10 – Detalhe Ex Libris Ziza 

Regis Batista 

Fonte: Do autor (2018) 

 



Publicação [Fig.9 e 10]: Ex libris (Batista, Ziza Regis)  [s. l.],1951? 

- Técnica/ Suporte: informações sobre a técnica de impressão usada e referentes ao tipo de material 

da obra, diferente do papel (tecido, madeira, etc. – se possível especificar).  

Quanto à técnica, serão adotados os símbolos indicados por Stelling (2014) que traduz algumas das 

técnicas indicadas pela Fisae, que segundo o autor são as principais técnicas de impressão: 

C1: buril (gravura em aço)  C2: talho-doce 

C3: água-forte  C4: ponta-seca 

C5: água-tinta  C7: maneira-negra 

CGD: matriz digital produzida por 

computador 

 L
1
: litografia 

P1: clichê, com imagens formadas por traços 

e linhas 

 P2: clique meio-tom, com imagem formada 

por uma trama de pontos (retícula) 

P3: heliogravura  P7: offset  

P8: fotografia original ou holograma  S
2
: serigrafia  

T: tipografia (uso de tipos móveis, como na 

feitura de etiquetas) 

 X1: xilografia à veia 

X2: xilografia de topo  X3: linoleogravura 

X6: gravura em plástico   Y: fotocópia  

 

Observação: No caso de identificação de alguma técnica não relacionada acima verificar a lista 

completa no site
3
 da Fisae

4
. 

Foram mantidas as indicações de técnicas feitas pela Professora Stella Maris, mesmo que não exista 

esta informação no ex libris. Caso a informação presente no ex libris seja contrastante com a anotada 

pela Professora Stella Maris, será colocada a informação que consta na obra. 

- Notas: Nesse campo serão incluídas principalmente as informações adicionais ao conteúdo dos ex 

libris (ex: carimbos, riscos, anotações manuscritas, entre outros) e informações sobre suas variantes. 

Para Esteves (1956, p. 119) “variantes” são cópias diferentes que muitos possuidores mandam tirar 

dos seus ex libirs. Por exemplo, “variantes”, em cores, em tamanhão ou porque, por simples descuido 

no desenho ou na impressão, saíram errados. As primeiras provas dos ex libris, provas de escova, são 

consideradas “variantes” e figuram, como exemplares raros, em muitas coleções”. 

 

 

                                                           
1
 No site da Fisae é L1 

2
 No Site da Fisae é S1 

3
 http://www.fisae.org/ 

4
 A Stella Maris usa muito o símbolo X5, que representa gravuras em relevo, em metal. 

 



Exemplo:   

 

 

 

 

 

 

Notas [Fig.11]: Ex libris nº 11 (Academia Valenciana de Letras) - Inscrição, à centa: 

“Prova”  

No caso de variantes, adotou-se a identificação de cada exemplar por letras em ordem alfabética (ex: 

1a, 1b, 1c), modelo não previsto na catalogação da Stella Maris. Para cada nota, deve-se antepor um 

travessão (segundo as normas da AARC2 – cap. 8.7).   

Exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Academia Valenciana de Letras – nº 11  

Fonte: Do autor (2018) 

 

Figura 12 – Ex Libris Geraldo L. do 

Amaral – nº 28 (Exemplar 28a) 

Fonte: Do autor (2018) 

 

Figura 13 – Ex Libris Geraldo L. do 

Amaral – nº 28 (Exemplar 28b) 

Fonte: Do autor, (2018) 

 

Figura 15 – Ex Libris Geraldo L. do 

Amaral – nº 28 (Exemplar 28d) 

Fonte: Do autor (2018) 

 

Figura 14 – Ex Libris Geraldo L. do 

Amaral – nº 28 (Exemplar 28c) 

Fonte: Do autor (2018) 

 



Notas [Fig.12 - 15]: Ex libris nº 28 (Amaral, Geraldo L. do)  - Variante de papel, cor e 

tamanho (Exemplar 28a: impressão cor preta; Exemplar 28b: papel couchê com impressão azul; 

Exemplar 28c: papel na cor azul com impressão na cor preta; Exemplar 28d: papel cor amarela com 

impressão na cor preta.) 

- Dimensões: medição de cada item, em centímetros. Diferente do modelo previsto por Stella Maris, 

optou-se por fazer mais de uma medição, diferenciando a dimensão da área de impressão (I), da 

dimensão do suporte (S) em que a impressão se encontra, de modo a facilitar a identificação das 

variantes. As dimensões são dadas sempre na ordem: altura x largura, tanto da impressão quanto do 

suporte. No caso de suporte tridimensional (ex: suporte em madeira), mede-se: altura x largura x 

profundidade conforme sugere Cândido (2006, p. 58-59)  

Exemplo:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensões [Fig. 16 e 17]: Ex libris nº 4 (Exposição Municipal do Livro)  I: 9,2 x 2,5 / S: 

13 x 5 

- Tombo: manteve-se o tombo estabelecido pela Stella Maris. No caso de novas aquisições que 

forem catalogadas no Pergamum, deve-se anotar o número de acervo e exemplar. 

- Aquisição: Esta opção será preenchida para o caso de novas aquisições, indicando o modo de 

aquisição: doação, compra ou intercâmbio. Para compras serão anotados os nomes dos fornecedores 

e para doação e intercâmbio o nome do doador ou instituição de origem (FERREZ, 1994).  

 

3 Classificação e Indexação 

No catálogo de ex libris também foram acrescentados campos relativos à classificação dos itens e 

à indexação dos exemplares, onde foram estabelecidos termos ligados ao assunto imagético de cada 

obra, de modo a recuperar por suas características visuais. 

Figura 16 ––Exposição Municipal do 

Livro -  Medição Ilustração  

Fonte: Do autor (2018) 

Figura 17 ––Exposição Municipal do 

Livro - Medição Suporte  

Fonte: Do autor (2018) 

 



- Classificação: foram mantidas as categorias estabelecidas pela Professora Stella Maris e serão 

adicionadas outras duas, como Institucional e Comemorativo, adotadas também na Coleção da 

Biblioteca Pública do Paraná (2002), decidido desta forma, pela frequência de exemplares 

encontrados com essas características na coleção de ex libris do Sib-UnB.  

As categorias adotadas são:  

Selo:  quando em forma de etiquetas, contendo o simples nome do proprietário, ou 

ainda ornados com vinhetas tipográficas. 

Exemplo:   

 

 

 

 

 

Monogramático: quando há uma sobreposição, agrupamento ou combinação de duas ou mais 

letras ou elementos gráficos para formar um símbolo.  

Exemplo:   

 

 

 

 

 

Simbólico:  traduzem ideias, aspirações, comportamentos, ocupações habituais, aspectos 

humorísticos, ligados diretamente ao proprietário.  

Exemplo:  

 

 

 

 

 

Figura 18 – Selo Angelita Ruaix de Hospital – nº 35 

Fonte: Do autor (2018) 

 

Figura 19 – Ex libris A.N (Arquivo Nacional) – nº 8 

Fonte: Do autor (2018) 

 

Figura 20 – Ex libris Jayme Borges de Araújo – nº 41 

Fonte: Do autor  (2018) 

 



Paisagístico:  referentes aos diversos tipos de paisagens.  

Exemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Heráldico:  quando no motivo principal constarem brasões ou insígnias de indivíduos ou 

de clãs.  

Exemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erótico:  quando apresentam conotação sensual. Conforme definição do Michaelis 

(1998, p. 841) erótico é: 1 Relativo ou pertencente ao amor sexual; amatório. 2 

Que tende a provocar amor ou desejos sexuais. 3 Que trata de amor sexual, 

descrevendo-o.  

 

 

Figura 22 – Ex libris Ângelo Mendes de Moraes  

Fonte: Biblioteca Pública do Paraná (2002, p.33) 

 

Figura 21 – Ex libris Francisco Marques dos Santos 

Fonte: Martins Filho (2008, p.58) 

 



Exemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institucional:  quando o proprietário for pessoa jurídica  

Exemplo:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comemorativo: quando confeccionado em razão de um evento ou em homenagem a alguém 

ou a algum fato.  

 

 

Figura 23 – Ex libris Kleber Cardoso – nº 136 

Fonte: Do autor (2018) 

 

Figura 24 – Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro – nº 102 

Fonte: Do autor (2018) 

 



Exemplo:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs: No caso de exemplares que se enquadram em mais de uma categoria, deve-se colocar na ordem 

de predominância.  

Exemplo:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria [Fig. 23]: Ex libris (Clube Internacional de Ex libris)  Comemorativo/ 

Paisagístico.  

- Indexação: utilização em média de 5 termos para cada espécime, fazendo dentro do possível uma 

atribuição de termos para a leitura subjetiva da imagem, levando em consideração as noções de 

ícone, índice e símbolo sugeridas por Pato (2015) para indexação de fotografias.  

 Ícone: é um signo cujo caráter é a qualidade de algo que ele suporta. É um signo visual que 

representa um objeto ou coisa.  

Figura 25 – Ex libris Artigas – nº 50 

Fonte: Do autor, (2018) 

 

Figura 26 – Clube Interncional de Ex libris – nº 2 

Fonte: Do autor (2018) 

 



Índice: se define pela relação real com o objeto. O índice só diz algo porque esta vinculado a 

um ícone. Aponta alguma coisa com o qual esta ligada por semelhança ou proximidade no lugar de 

representá-la.  

Símbolo: pela sua natureza, tende para um interpretante. São abstratos, associação de ideias 

produzidas por uma convenção.  

Exemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indexação [Fig.27]: Ex libris (Paranhos, José Maria da Silva)  Barão do Rio Branco. 

Paisagem. Niterói. Praia de Icaraí. Pedra Itapuca. Corcovado. Rio de Janeiro. 

Marc Ferrez
5
. Agry

6
. 

4 Organização 

Para as obras que já foram tratadas, optou-se por manter o modelo da Stella Maris com a 

utilização de caixas de acondicionamento, com revestimento interno em papel livre de acides e 

externo em papel marmorizado.  As caixas serão confeccionadas conforme as medidas da figura 28 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 A paisagem foi inspirada em uma foto do Marc Ferrez. 

6
 Artista que gravou o ex libris (ESTEVES, 1956) 

Figura 27 – Barão do Rio Branco (José Maria da 

Silva Paranhos) 

Fonte: Martins Filho (2008, p.53) 

 

Figura 28 – Molde para confecção de caixas de 

acondicionamento. 

 Fonte: Do autor (2018) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para as obras que ainda não foram tratadas e para futuras aquisições, será adotado o 

armazenamento por meio de envelopes (papel A4 ou filifold), substituindo o método de colagem do 

ex libris em papel livre de acidez com metilcelulose, pois verificou-se que alguns exemplares estão 

se soltado da folha podendo ocasionar a perda dos mesmos no manuseio. As informações de 

identificação da obra serão escritas por fora do envelope.  

5 Normas de doação e intercâmbio de itens  

Para as obras que forem duplicatas, optou-se por manter na coleção o exemplar em melhor 

condição de conservação. Seu semelhante ficará disponível para fazer intercâmbio com outras 

instituições ou colecionadores em troca de exemplares que ainda não constam no acervo. Na troca 

sempre haverá preferência por aquisição de um exemplar de artista ou proprietário brasileiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Caixa desenvolvida para abrigar os exemplares da 

coleção Ex libris da Seção de Obras Raras da BCE. 

Fonte: Bertinazzo (2012, p.162) 
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