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RESUMO

Este trabalho apresenta o registro do processo de criação artística de uma obra de arte na linguagem artística do 
Ex-Libris, com a finalidade de relacionar os conhecimentos adquiridos na disciplina de Cultura, Memória e Educa-
ção do Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Educação/PPGEFB  da UNIOESTE - Campus de Francisco 
Beltrão com a memória e o processo de identidade, sua relação de resgate histórico do referido estilo artístico, 
a relação entre retratante e retratado, o uso da temática da Guerra do Contestado e a contextualização, fruição e 
produção como artista e arte-educador, ao qual são feitas análises das escolhas estéticas e conceituais, visando a 
sistematização e reflexão como pesquisador em Educação.
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1 INTRODUÇÃO

Este artigo é resultado das análises bibliográficas e debates realizados na disciplina 
de Cultura, Memória e Educação do Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Educação/
PPGEFB  da UNIOESTE - Campus de Francisco Beltrão, sob orientação da professora doutora 
Sônia Maria dos Santos Marques,  fomos instigados a refletir sobre a nossa realidade e a cons-
trução da identidade e memória e sua relação com a educação.

A memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade, é um fenômeno 
construído coletivamente e submetido a flutuações, transformações, mudanças constantes, ne-
cessário para a coerência e continuidade de uma pessoa ou de um grupo, segundo o sociólogo e 
pesquisador austríaco Michael Pollak. Assim sendo, se a informação neuronal não se restringe 
apenas aos aspectos biológicos da captação e armazenamento de dados, mas dependente tam-
bém das associações culturais e sociais às quais os indivíduos estão imersos, pode servir de 
objeto de estudo em uma investigação estética. Com este intuito me desafiei na criação uma 
obra de Arte, em uma linguagem artística mediadora entre as informações disponíveis em meios 
impressos e minhas lembranças, buscando sistematizar e teorizar sobre o a prática como artista, 
pesquisador e arte-educador.

 (...) é necessário pesquisa e investigação sobre a arte e o próprio ser artista. Conside-
rando que a sociedade mudou com o passar do tempo, o sujeito também sofreu modi-
ficações; ele modificou a sociedade e vice-versa. Durante o século XX, graças, princi-
palmente, à globalização, o mundo passou a ter acesso, participar e discutir de forma 
ativa sobre movimentos sociais e questões identitárias de seu tempo, influenciando 
a descentralização e a crise que vive o sujeito pós-moderno - mais especificamente 
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ocidental. O sujeito pode ser visto como uno e dividido ao mesmo tempo, porque a 
ideia de unicidade é mais confortável, então ele vivencia sua identidade como se esta 
já estivesse resolvida, mas a identidade não é algo inato, ela está sempre em processo, 
sendo construída com base na dualidade presente no ser humano, em sentimentos e 
emoções contraditórias e não resolvidas. (CARMO, 2012). 

Para isso, a linguagem artística escolhida foi o Ex-Líbris, por suas características únicas 
de hibridismo entre palavra, texto, indivíduo, autor, forma e função. Concomitantemente, esta 
escolha  é igualmente um processo de resgate histórico de uma maneira praticamente esquecida 
de manifestação cultural. Depois, relacionei a identidade retratada na obra com o Doutor em 
História, professor Delmir José Valentini, da Universidade Federal da Fronteira Sul, expondo os 
motivos e escolhas artísticas, buscando um diálogo entre a linguagem, o retratante e o retratado. 

2 A INSPIRAÇÃO

A escolha da linguagem da Ex-Libris tem uma justificativa no resgate da memória e sen-
timentos pessoais. Em dezembro de 2013 fiz, juntamente com referido professor Delmir José 
Valentini, pesquisando sobre uma obra que realizou com a temáticado Contestado. A pesquisa 
nos levou ao autor, o senhor Jorge de Oliveira, natural de Valência, no estado do Rio de Janei-
ro em 1936 e atualmente morando no bairro Berger no município de Caçador. Em entrevista 
revelou ser a obra em questão um Ex-Libris, que etimologicamente significa “dos livros de“ 
(expressão advinda do latim), e é uma gravura que os bibliófilos, estudiosos e pesquisadores 

Fotografia 1 - O artista Jorge de Oliveira,em dezembro de 2013.

Fonte: Arquivo do autor. 2013.
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que possuem acervo próprio optam pela assinatura artística com uma gravura singular para não 
macular os tomos com assinaturas, rubricas ou ainda carimbos com vinhetas tipográficas com 
ou sem números de telefones, endereços e indicativos profissionais, que podem refletir traços de 
predileções artísticas, científicas, filosóficas inerentes ao possuidor de livros de sua biblioteca. 

Com este objetivo, o dono pode pedir a um artista que crie uma imagem que represente 
o dono dos livros, com os dizeres “Ex-Libris”, além de seu nome. Existe bastante liberdade 
criativa mas é interessante que possa ser relacionado com a pessoa, assim se tornando uma in-
terpretação do artista o processo de identidade imagética de outro indivíduo. 

Na arte da sua elaboração o Ex-libris carrega características de origem da  heráldica,  
mas a evolução do seu desenvolvimento permitiu  abordagens específicas, propician-
do ao surgimento de sua própria linguagem estética e artística, com maior liberdade 
na criação de símbolos e significados que podem ir além da identificação dos traços 
do proprietário da biblioteca, utilizando várias formas de gravura na reprodução deste 
instrumento de marcar a posse de um livro. Entre as técnicas de sua criação pode partir 
de um simples clichê até uma bela e difícil litografia, mas podendo passar também 
pela xilogravura, ponta-seca, talho-doce, água-forte, serigrafia, linóleogravura, offset, 
entre outras (OLIVEIRA, 2013).

Fotografia 2 - Ex-Libris produzido pelo artista Jorge de Oliveira.

Fonte: Arquivo do autor. 2013.
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 Na entrevista realizada, Jorge de Oliveira comentou que o desaparecimento dos artistas 
de Ex-Libris foi acontecendo gradualmente após os anos 1960, que foi o auge da linguagem 
artística no Brasil. O falecimento dos principais autores sem conseguirem influenciar outros 
artistas foi decretando seu esquecimento no Brasil, mas ainda em uso na Europa. Não consegui 
dados da pesquisa de ainda existir outro artista brasileiro de Ex-Libris ainda atuando e assim 
observo seu esquecimento dentro da cultura brasileira.

A pesquisa me despertou o desejo realizar uma obra de artística nesta linguagem, com  
o objetivo de resgate artístico e histórico, como uma maneira de preservar e prosseguir este 
legado. Mas o Ex-Libris necessita de que a imagem seja realizada com a função de identificar 
os livros pertencentes à biblioteca de uma pessoa específica. As opções para mim deveriam 
ser baseadas neste contexto, se resumindo aos protagonistas da referida pesquisa, a citar Jorge 
de Oliveira, Delmir José Valentini e eu, Gerson Witte. Primeiramente fiz a exclusão de minha 
pessoa, porque era intenção estudar a relação de memórias do passadocom a construção da 
identidade para um “outro” , realizando diálogo entre o novo e e revistando o passado, como 
diz Homi K. Bhabha:

O trabalho fronteiriço da cultura exige um encontro com o “novo” que não seja parte 
do continuum de passado e presente. Ele cria uma ideia do novo como ato insurgente 
de tradução cultural. Essa arte não apenas retoma o passado como causa social ou 
precedente estético,  ela renova o passado, refigurando-o como um “entre-lugar” con-
tingente, que inova e interrompe a atuação do presente. O “passado-presente” torna-se 
parte da necessidade, e não da nostalgia, de viver. ( BHABHA 1998, pag. 29).

Então a escolha da pessoa foi para o professor Delmir, pelo motivo de me sentir mais 
confortável neste momento para fazer este diálogo entre sua figura como retrato e o retratado, 
mas como toda escolha não foi realizada sem renúncia, um sentimento de perda de oportunida-
de para realizar algo a um mestre como o senhor Jorge de Oliveira, mas precebo a necessidade 
de mais estudos e produções antes de realizar este intento.

Como artista e pesquisador, é fascinante iniciar a criação em uma linguagem artística 
esquecida, trabalhando a memória e dialogando com o passado e o presente, na fronteira entre a 
minha produção estética e a cultura, buscando no passado o novo para a sociedade na contem-
poraneidade. 

Como professor, a obra abrange os três eixos norteadores do ensino de Arte preconiza-
dos pelo governo brasileiro nos Parâmetros Curriculares Nacionais, PCN:

O conjunto de conteúdos está articulado dentro do contexto de ensino e aprendizagem 
em três eixos norteadores: a produção, a fruição e a reflexão. 
A produção refere-se ao fazer artístico e ao conjunto de questões a ele relacionadas, 
no âmbito do fazer do aluno e dos produtores sociais de arte.
A fruição refere-se à apreciação significativa de arte e do universo a ela relacionado. 
Tal ação contempla a fruição da produção dos alunos e da produção histórico-social 
em sua diversidade.
A reflexão refere-se à construção de conhecimento sobre o trabalho artístico pessoal, 
dos colegas e sobre a arte como produto da história e da multiplicidade das culturas 
humanas, com ênfase na formação cultivada do cidadão. (BRASIL 1997, pag. 41).
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3 A PRODUÇÃO DO EX-LIBRIS 

Iniciei o processo relacionando os conceitos que envolvem a identidade de Delmir José 
Valentini onde optei por representar o seu trabalho como professor de História e produção biblio-
gráfica, que envolve o conflito do Contestado, principalmente a obra,”Da Cidade Santa à Corte 
Celeste: Memórias de Sertanejos e a Guerra do Constestado”, onde ele assim descreve o tema:  

A denominação, Região do Contestado, refere-se ao local que foi, durante muitos 
anos, alvo de disputas e contendas entre os estados de Santa Catarina e Paraná, che-
gando inclusive, em 1893, a suscitar uma disputa diplomática internacional entre Bra-
sil e Argentina.(...) Entre os anos de 1912 e 1916 na região contestada, ocorreu a rebe-
lião sertaneja que ficou sendo denominada “Guerra  do Contestado”. (VALENTINI, 
2003.pag. 17)

Entre as causas do conflito por ele citadas na obra estão a sociedade pastoril, a extra-
ção da erva-mate, a questão dos limites, o catolicismo rústico no Contestado e a construção da 
Estrada de Ferro e a Colonização da Região. Com estes conceitos, iniciei uma série de esboços 
com caneta esferográfica sobre papel com grade, tentando relacionar os temas e analisar as re-
lações possíveis entre o desenho e a escrita para uma composição visual harmônica.

Os assuntos abordados foram a estrada de ferro, os monges-profetas do sertão, o extrati-
vismo vegetal e o “Exército Encantado de São Sebastião”, que fazem parte da historiografia da 
Guerra. Após várias opções, percebi a necessidade de restringir os assuntos, não por ser impos-
sível sintetizá-los em apenas uma figura, mas pelo fato do Ex-Libris ser uma gravura criada para 
o interior de livros e o tamanho da versão impressa não convém ultrapassar os 15 centímetros 
de lado, assim o excesso de informação dificultaria a leitura visual. Uma renúncia se tornou 
necessária e o tema monges e exército encantado foram retirados da composição.

Desenho 1 - Estudo do Exército Encantado de São Sebastião, não utilizado na versão final. 

Fonte: Arquivo do autor. 2014.
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Ao pensar nos movimentos de gênese, essa retroalimentação positiva ou a que tendea 
ampliar o desvio, seria responsável pelas maiores interferências que o autor faz nos 
seus manuscritos de trabalho. Quanto maior o desvio, maior o nível de flutuação ou 
instabilidade em uma determinada rede semiótica; pode-se pensar, então, que quando 
o desvio chega a tal ponto que é capaz de produzir um salto qualitativo no percurso 
de criativo, as rasuras de uma determinada versão chegam a um ponto de saturação 
tal que acabam gerando uma nova campanha de escrita. Ou mesmo, outra versão de 
um texto em estado de criação, que, novamente,busca chegar a um novo patamar de 
equilíbrio.
Os manuscritos de um determinado projeto poético, portanto, podem ser vistos como 
um sistema, governados por regras ou por leis, que regulam aquele sistema criativo 
em particular e que denunciam o estilo do criador. Este transita entre a força de equi-
líbrio e a força do desvio ou desequilíbrio. Há uma constante dança ou tensão entre 
essa essas forças, que regem a criação. Os erros e as rasuras dos manuscritos, que 
levam o criador a trilhar outros caminhos ou a gerar tantas versões quantas forem 
necessárias, podem funcionar ou ser vistos pelo geneticista como mecanismos home-
ostáticos operando para restabelecer o delicado equilíbrio do sistema “perturbado”. 
(ANASTÁCIO, p. 60)

  
O assunto determinado foi o trem de ferro, por vários motivos, todos eles escolhas pes-

soais. Neste momento aparece o diálogo entre o “eu” e o “outro”, uma interpretação que se fez 
naturalmente no processo de identificar o retratado, baseado na minha relação com sua obra. 
Como eu fiz a criação e ilustração da capa da terceira edição do livro ”Da Cidade Santa à Corte 
Celeste: Memórias de Sertanejos e a Guerra do Constestado”, com um trem de ferro desenhado 

Fotografia 3 - Estudos e esboços de composição da obra.

Fonte: Arquivo do autor. 2014.
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a lápis com interferências digitais, era um ponto em comum e principalmente forte na memória. 
Também detinha o conhecimento que a sua pesquisa de doutorado foi relacionado ao extrativis-
mo vegetal e à construção de uma madeireira, a Lumber Company, de capital norte-americano 
e com sede em Três Barras, SC, e uma das causas do conflito. Por fim, recordei do professor 
ter uma pequena propriedade rural na localidade da ”Caixa D’água”, no interior de Caçador, 
SC, que possui este nome por ser uma antiga parada para reabastecimento de água do trem na 
ferrovia São Paulo – Rio Grande, relacionado ao tema. Assim, a definição da imagem aconteceu 
apenas por minha memória relacionada ao retratado, que me levou a optar por um Contestado 
que iria além das fontes estereotipadas e sim de sua relação pessoal e profissional ao qual, de 
alguma forma, gravou em minha memória. 

Realizei uma série de estudos preliminares dos elementos a serem utilizados, para me 
familiarizar e criar um repertório visual que seriam representados, como o trem de ferro, que 
possui uma complexidade de engenharia impressionante. Este desenho foi criado no ambiente 
digital utilizando uma mesa digitalizadora HUION 580 e o programa de computador Manga 
Studio 5 ®, da SmithMicro Software, de 2012, porém não foi utilizado na versão final .Neste 
mesmo programa produzi a caligrafia utilizada nas palavras “Ex-Libris”, “Lumber”,”Centená-
rio do Contestado” e “Delmir José Valentini”. Apesar de usar uma ferramenta digital, poética-

Desenho 2 - Estudos do trem de ferro, utilizado na região do Contestado.

Desenho 3 -  Caligrafia realizada em ambiente gráfico para ser inserido no Ex-Libris.

Fonte: Arquivo do autor. 2014.

Fonte: Arquivo do autor. 2014.
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mente era fundamental realizar todo o processo com o mesmo traço e estilo, sendo os desenhos 
de letra necessário para transmitir as informações não-verbais na obra. Assim, apesar de realiza-
do por um software em ambiente digital, a escrita não utiliza fontes de computador previamente 
instaladas e o esboço foi feito previamente em um caderno utilizando uma caneta esferográfica, 
que foi digitalizado e usado como base.

Fotografia 4  - Esboço em caderno pautado com caneta esferográfica da caligrafia.

Fonte: Arquivo do autor. 2014.

Estes elementos foram utilizados no esboço da obra, realizado em papel Sulfite, tama-
nho 21 por 29,7 centimetros, sob uma linha de grade pré-impressa e utilizando o grafite azul. 
Realizei a arte-final do desenhocom a ferramenta bico-de-pena e tinta nanquim. A escolha por 
este método tradicional de desenho é pensando que a obra será uma matriz no qual serão reali-

Fonte: Arquivo do autor. 2014.

Fotografia 5  - Desenho em Bico de Pena em andamento.
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zados reproduções impressas, sendo que por muito tempo esta técnica era a mais utilizada em 
ilustrações de livros, revistas e jornais por se harmonizar bem com os tipos utilizados, funcionar 
bem nas reproduções fotomecânicas e nos antigos clichês de zinco utilizados. (GUPTIL, 1982).  

Apesar de atualmente não ser mais necessário sua utilização baseado puramente nos 
processos técnicos, a escolha foi puramente afetiva, por me identificar em produzir desenhos 
artísticos com este processo, ou seja, faz parte de minha poética.

Fotografia 6 - Autor realizando o desenho em nanquim e bico de pena.

Autor: Ademir Bresolin.  Fonte: Arquivo do autor. 2014.

Muito do desenho, apesar do planejamento exaustivo, surgiu no próprio processo. A distri-
buição dos elementos, quando juntos, acabam dialogando, conflitando, interagindo e criando suas 
próprias relações. Após a digitalização da imagem, a separação através de software do esboço em 
grafite azul das linhas em preto do nanquim, a versão final unindo imagem e caligrafia foi realizada 
dentro do software Manga Studio 5 ®. Poderia ter construído através do método tradicional no 
papel ou mesa de luz, mas fazer em partes permitiu testar algumas opções de combinação entre 
desenho e letras, várias impressões de provas de arte para observar em tamanho real para realizar  
alterações necessárias. O computador é uma ferramenta importante, mesmo quando se opta para 
utilizar outros meios na produção das imagens e letras. 

Neste processo de criação, dialogando entre oanalógico e o digital, a matriz para a cópia 
dos materiais é virtual, permitindo uma série de opções de testes em outros meios de reprodução 
fotomecânicos. A imagem a seguir é o Ex-Libris, em tamanho equivalente ao das reproduções 
que poderão utilizadas na coleção dos livros do professor Delmir José Valentini, se ele assim o 
desejar. 
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Fonte: Arquivo do autor. 2014.

Desenho 4 - Ex_Libris de Delmir Jisé Valentini completo, no tamanho de reprodução.
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Realizarei uma leitura da imagem, descrevendo o que representa as formas e motiva-
ções para criar o cenário que representa características identitárias do retratado, sem a literali-
dade que se espera de retrato de sua aparência. O fundo escuro auxiliou na harmonização entre 
ilustração e caligrafia. O desenho tem em sua parte superior formas das colinas escarpadas da 
região, com araucárias, simbolos da floresta ombrófila mista caraterística do Contestado. A 
composição foi criada utilizando perspectiva ortogonal, com as partes principais em forte dia-
gonal, assim os pinheiros e a caixa d’água servem de equilíbrio e orientação espacial com suas 
linhas verticais. 

A cena mostra a chegada do trem de ferro na estação, para o reabastecimento e comér-
cio, principalmente o de madeira nativa serrada que ficava ao lado da ferrovia, aguardando 
espaço nos vagões para serem levados aos grandes centros, o que também é um resgate da 
memória de minha infância, por lembrar destas pilhas de tábuas e dos grandes depósitos de 
serragem perto dos trilhos. A estação é pequena, como a maioria nas pequenas localidades que 
surgiram ao do trajeto, com pessoas que ali aguardam o transporte e as mercadorias e trajam 
com roupas do início do século XX. 

Nas tábuas levadas pelos carregadores está o nome da companhia Lumber, a maior 
serraria da América Latina na época e objeto de estudo do professor Delmir. No canto inferior 
direiro está uma cesta de uvas, lembrando que na sua pequena propriedade rural no interior do 
município de Caçador, SC, ele prossui um parreiral para produção de uvas. Junto ficou a assina-
tura, local e data. Sobre a pilha a contextualização do tempo retratado, os cem anos que servem 
como lembrança do conflito que marcou a região. Por último, um detalhe de composição que 
não será percebido sem uma explicação: a linha central vertical da obra é formado por uma 
araucária, abaixo um cão perdigueiro, detalhe inspirado no brasão do município de Caçador. A 
parte superior apresenta a palavra Ex-Libris e abaixo o nome em destaque, com letras brancas.

Fonte: Wikipedia, 2014.

Desenho 5 - Brasão do município de Caçador, onde se observa a araucária e o perdigueiro no centro.
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4 CONCLUSÃO

A Arte permite também a investigação, tanto de um olhar para fora, para o “outro”, 
quanto para dentro, para o “eu”. Neste processo, houve necessidade de pesquisa em três pontos: 
a linguagem artística do Ex-Libris, a vida e obra do indivíduo ao qual a obra seria objeto de 
identificação pelo Ex-Libris e do processo criativo de uma obra voltada não apenas aos meus  
interesses como artista mas também que pudessem refletir elementos identitários de outro in-
divíduo. Assim, este processo descrito atua como um resgate de uma manifestação da Arte, se 
torna um elemento histórico de representação de um aspecto importante da ocupação do sertão 
sulbrasileiro e um trabalho na sistematização do processo criador de uma obra poética, que  
possibilita servir como estudo e referência no processo de Produzir, Fruir e Contextualizar, 
metodologia norteadora dos Parâmetros Curriculares Nacionais em Arte. 

Foi um exercício de transformar memórias em uma imagem, da busca da identificação 
social do povo do Contestado através de uma interpretação da obra de um pesquisador deste 
tema e finalmente um resgate do trabalho do artista Jorge de Oliveira, esquecido no interior e 
que tenta manter os registros de uma linguagem artística igualmente esquecida pela sociedade 
brasileira. Na reflexão sobre a obra e da aprendizagem através desta experiência, valorizo o sen-
timento como principal resultado, vital na relação entre o passado e o presente e fundamental 
para a memória e desejo que as pessoas conheçam e continuem a produzir Arte com Ex-Libris, 
impedindo que esta manifestação cultural desapareça.
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