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Quem visitar  a  Biblioteca Vida Ramos na Casa da Cultura Dante e  Albina

Mosconi na cidade de Caçador SC e observar atentamente junto à porta central, vai se

deparar com algo singular no campo da arte e da história, diferente e até desconhecido

para a grande maioria dos literatos, pesquisadores, bibliófilos e frequentadores daquele

erudito ambiente.  Um desenho emoldurado com as dimensões de 29 centímetros de

largura e 38 centímetros de altura, anuncia o nome da biblioteca com letras garrafais,

uma magnífica ilustração e uma indagação em letra cursiva impecável: Qual será teu

nobre intento Caçador, neste momento?

(Entrada da Biblioteca Vidal Ramos, na Casa de Cultura Dante e Albina Mosconi, com destaque digital

para a localização do desenho de Jorge de Oliveira. Foto: Gerson Witte)
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(Biblioteca Vidal Ramos, na Casa de Cultura Dante e Albina Mosconi, com desenho de
Jorge de Oliveira em exposição. Foto: Gerson Witte)

(Ex-Líbris do artista Jorge de Oliveira. Foto: Gerson Witte)

A busca de entendimento sobre a arte desta singular imagem que destaca

temáticas da História  do Contestado, nos desafiou a buscar um pouco mais sobre o

desenho, sobre o artista e o seu diálogo com a História do Contestado e também com a

cidade de Caçador – SC. A primeira constatação revela que o autor realizou a arte para a

Biblioteca Pública de Caçador, inserindo as temáticas da História do Contestado para a

identificação  dos  livros  desta  biblioteca,  apresentando  características  singulares,

mestiçando informações em linguagem verbal e não-verbal, utilizando signos visuais, o

que nos levou a questionar se apresentou um estilo estético individual ou seguiu a um

estilo consagrado? Existem outros que seguem esta linguagem artística em Caçador, em

Santa Catarina, no Brasil ou mesmo como anda esta arte na atualidade? Como se trata

de algo raro, nos instigou a buscar imediatamente, respostas para estas e outras tantas

indagações que surgiram antes e durante esta pesquisa.



Ex-Libris: a arte e o artista em Caçador

A pesquisa nos levou ao autor, o senhor Jorge de Oliveira, morador do bairro

Berger no município de Caçador, que em entrevista revelou ser a obra em questão um

Ex-libris, que etimologicamente significa “dos livros de” (expressão advinda do latim),

ou seja, todos os livros do local poderiam carregar  na primeira contra-capa uma gravura

reproduzindo esta obra de arte e assim possuiriam a identificação de que tal  livro é

proveniente dos livros da Biblioteca Vidal Ramos da Casa da Cultura Dante e Albina

Mosconi3. 

O  Ex-Libris  remonta o leitor  à  origem do livro,  aos bibliófilos,  estudiosos  e

pesquisadores  que  possuem  acervo  próprio  e  para  não  macular  os  tomos  com

assinaturas, rubricas ou ainda carimbos com vinhetas tipográficas com ou sem números

de telefones, endereços e indicativos profissionais, optam pela assinatura artística com

uma gravura singular,  que podem refletir  traços de predileções artísticas, científicas,

filosóficas inerentes ao possuidor de livros da específica biblioteca.

Antes da descoberta da imprensa, o  Ex-libris limitava-se a apunhar os brasões

nos livros que marcadamente pertenciam a apenas nobres e clérigos, por seus custos e

escassez. Embora tenha nascido como um símbolo da nobreza e herdadas as normas dos

usos da heráldica com a ciência e a arte do brasão, o advento da imprensa e a produção

dos livros em série levou ao Ex-libris também acompanhar esta inovação tecnológica e

a sua consequente popularização.

Na  arte  da  sua  elaboração  o  Ex-libris carrega  características  de  origem  da

heráldica,  mas a evolução do seu desenvolvimento permitiu  abordagens específicas,

propiciando 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, Jorge. Primeira Exposição Sul- Brasileira D'Ex-Libris. Santa

Catarina: Jornal da Noite, 1992).
3  OLIVEIRA, Jorge. Entrevista concedida no dia 14/12/2013, em Caçador SC.



Jorge  de  oliveira  definiu  o  Ex-libris como  “de  um  modo  geral,  com

inevitáveis  exceções,  a  ser  um mimo artístico que  fornece aos  amadores  das  coisas

belas, momentos de indelével prazer espiritual. É razão para se dizer: os  Ex-libris, se

não  existissem,  teriam que  ser  inventados;  o  que  o  homem fez,  num momento  de

máxima  percepção” (OLIVEIRA,  Jorge.  Primeira  Exposição  Sul-  Brasileira  D'Ex-

Libris. Santa Catarina: Jornal da Noite, 1992).

A expressão  Ex-libris, embora se apresente quase que de forma universal, em

alguns países ganhou vocábulos especiais, entre outros: “bookplate para os americanos,

meins buch para os alemães e iz knig para os russos” (OLIVEIRA, Jorge. Catálogo da 1ª

Exposição  Sul  Brasileira  D'Ex-Libris.  Caçador  SC,  1992). No  Brasil,  os  primeiros

exemplares  de  livros  com  identificação  por  gravuras  vieram  de  Portugal,  com  as

Bibliotecas  do  Conde  da  Barca  e  do  Abade  Diogo  Barbosa  Machado  e  a  primeira

produção  nacional  aconteceu  ainda  do  final  do  século  XVII,  por  Manoel  Abreu

Guimarães  (TOURINHO,  Octávio  de  Campos.  Arquivo  Brasileiro  de  Ex-Libris.

Prefácio de Otto Floriano. Rio de Janeiro, 1950). 

O auge do desenvolvimento desta arte no Brasil aconteceu na primeira metade

do século XX, com o surgimento de sociedades organizadas por bibliófilos, escritores e

editores que comungavam o amor pela arte ícono-bibliográfica. Oliveira cita a Fundação

da Sociedade dos  Amadores  Brasileiros  de  Ex-libris do Rio  de  Janeiro  em 1940,  a

Sociedade  Paulista  de  Ex-libris em  1944  e  as  seções  de  Ex-libris nas  Revista

Genealógica Brasileira e Revista Geneológica Latina, com artigos de renomados  ex-

libristas que divulgavam a arte. 

(Imagem extraída do livro Arquivo Brasileiro de Ex Libris“, organizado em 1950 por Octavio de Campos

Tourinho, mostrando a obra  de Alberto Lima, artista do Rio de Janeiro, inspirador de Jorge de Oliveira).

Segundo Jorge de Oliveira, o desaparecimento de interessados em produzir Ex-

libris foi  acontecendo de modo gradual,  a partir  dos  anos 1960.  Os que produziam

foram falecendo sem conseguir passar a outros artistas o interesse pela arte, sendo ele da

última geração a se interessar por sua produção e não sendo economicamente rentável

por ser um produto de nicho para bibliófilos e colecionadores, simplesmente foi sendo

esquecido  nas  décadas  seguintes  (OLIVEIRA,  Jorge.  Entrevista  concedida  no  dia

14/12/2013, em Caçador SC). 



Numa tentativa de retomar ao grande público e preservar a linguagem artística

do Ex-libris, no ano de 1992 o autor do Ex-libris da História do Contestado organizou

uma grande exposição em Caçador, ficando registrada num livreto de aproximadamente

trinta páginas. O Ex-libris, objeto de estudo deste texto, foi criado especialmente para a

exposição  de  1992,  como uma forma de  agradecimento  pelo  apoio  da  comunidade

caçadorense para sua realização. Além deste, foi realizada a apresentação pública de

trezentas  pranchas  perfazendo  um total  de  dois  mil  e  seiscentos Ex-libris,  o  autor

detalhou as diversificadas temáticas com a seguinte subdivisão:

A mulher  nos  Ex-libris com  quarenta  pranchas,  os  animais  nos  Ex-libris com  vinte

pranchas,  as  flores  nos  Ex-libris com dez  pranchas,  Don  Quixote  Ex-libris com onze

pranchas,  Ex-libris camonianos  com  quatro   pranchas,  Ex-libris geral  com  sessenta

pranchas,  Ex-libris prêt-à-porter com uma prancha,  Brasil  vinte e  nove pranchas (treze

destas de Jorge de Oliveira),  Ex-libris E.N.B.A. de uma prancha com quarenta e dois  Ex-

libris feitos  pelos  alunos  da  Escola  Nacional  de  Belas  Artes,  Matéria:  Da  arte  e  da

publicação do livro (Rio de Janeiro, 1960). E uma seção especial em homenagem a vários

artistas do  Ex-librismo mundial (OLIVEIRA, Jorge.  Primeira Exposição Sul- Brasileira

D'Ex-Libris. Santa Catarina: Jornal da Noite, 1992).

A exposição em Caçador mostrou a arte de renomados artistas de todo o

mundo,  do  acervo  da  coleção  particular  de  Jorge  de  Oliveira.  Entre  os  países  que

estiveram  representados  estão:  Tcheco-Eslováquia,  antiga  Comunidade  dos  Estados

Independentes, Alemanha, Bélgica, Polônia, Dinamarca, Itália, Espanha, Japão, França,

Estados  Unidos,  Holanda,  Lituânia,  Letônia,  Estônia,  Hungria,  Portugal,  Iuguslávia,

Finlândia,  Austria,  Andorra  e  o  Brasil,  que  além do  próprio  organizador,  Jorge  de

Oliveira, também foram expostas pranchas de José Wasth Rodrigues, Oswaldo Silva e

Alberto  Lima  (OLIVEIRA,  Jorge.  Primeira  Exposição  Sul-  Brasileira  D'Ex-Libris.

Santa Catarina: Jornal da Noite, 1992).

A elaboração de um Ex-libris para a biblioteca pública e a exposição realizada

em Caçador demonstraram a sensibilidade estética e o profundo conhecimento cultural

do artista  na abordagem das temáticas da História do Contestado, pois na década da sua

realização, os estudos sobre os sobreviventes do tempo dos redutos ou da guerra dos

fanáticos,  numa  denominação  mais  específica  do  contexto,  guardavam  um silêncio

comedido sobre os fatos e dificilmente se estudava este assunto. As abordagens sobre o



tema estavam distantes e passavam por longe até dos livros escolares e a Guerra do

Contestado ainda não figurava numa pauta aceitável como digna da história deste povo.

Jorge de Oliveira e a arte do Ex-Libris

O último grande artista do Ex-libris do Brasil que ainda vive, nasceu no dia 07

de maio de 1936 na cidade de Valença RJ e mora na cidade de Caçador SC. Aos 78

anos, Jorge de Oliveira, casado com Ernida Borile de Oliveira.  Desenhou 136 e possui

uma coleção de mais de seiscentos  Ex-libris de artistas de diversos países (OLIVEIRA,

Jorge. Entrevista concedida no dia 14/12/2013, em Caçador SC). 

A vocação pelo Ex-libris surgiu quando Jorge ainda era criança. Aos onze anos

já  havia  vencido  dois  concursos  de  desenhos  promovidos  pela  Cia  Editora

Melhoramentos de São Paulo e, também através do qual foi selecionado para uma bolsa

de estudos, o que o artista lamenta ter sido forçado a desistir do estudo, mas não da

vontade de desenhar e ter se engajado em diversas frentes artísticas. Seu período na

escola se resumiu a poucos anos do antigo primário, mas a extensa biblioteca em sua

casa, com milhares de livros, denota sua grande erudição.

Na  sua  carreira,  Jorge  foi  ilustrador  de  mais  de  quinze  livros  e  participou

ativamente em clubes de artistas, exposições e publicou em 1964 um livro de trovas,

poesia e crônicas com o título  “O garimpeiro do amor”. Também se interessou pelo

enignismo e as palavras cruzadas, o que resultou na produção intensa para os periódicos

especializados da época.  Segundo o Dr. Carlos José Vieira, o Rio de Janeiro era na

época a principal cidade cultural do Brasil e Jorge era membro efetivo da Academia

Valenciana de Letras e teve atuação destacada neste meio (STAMATO, José.  Jorge de

Oliveira. Enciclopédia Bio-bibliográfica da Arte do Ex-Libris Contemporâneo. Braga,

2000). 

Jorge foi fundador da Sociedade Enigmística Inteligência da cidade de Valencia

RJ  em 1957  e  no  ano  de  1959  fundou  o  Clube  Valenciano  de  Ex-libris.  Além de

participar  ativamente da Sociedade Brasileira  de  Ex-libris (hoje extinta) também foi

correspondente da Associação Portuguesa e da Associação Argentina de Ex-libris.



(Jorge de Oliveira, durante entrevista realizada em sua residência, em dezembro de 2013. 

Foto: Gerson Witte)

A inserção na arte do Ex-libris é pontuada pelo próprio artista como ocorreu no

ano de 1955 em Valença, quando surpreendeu-se ao ler no dicionário a significação:

“dos  livros  de” ou  “vinheta  colocada  no  interior  do  livro  a  fim  de  indicar  sua

propriedade”.  Em  seu  depoimento,  destacou  seu  entusiasmo  em  estudar  o  tema  e

imediatamente produziu a sua primeira vinheta para colar nos livros que possuía.

Dois  anos  depois,  em  1957,  duas  exposições  de  Ex-libris marcaram  o

centenário da emancipação política da cidade natal do artista, na primeira aconteceu o

contato inicial com os colecionadores e com o maior mestre do Ex-libris brasileiro de

então, o artista Alberto Lima. Na segunda exposição já tinha impresso o próprio  Ex-

libris e  iniciou  os  intercâmbios  com  os  demais  artistas  e  colecionadores,

também,“acanhadamente”, foi a sua primeira exposição nesta arte.

Nos anos seguintes, além de intensificar os intercâmbios, Jorge também passou

a organizar exposições de Ex-libris. Conheceu e se encantou com as coleções de Alberto

Lima,  Antonio  Siqueira,  Oldemar  Alvernaz,  Homero  Costa,,  Ilka  Pizarro,  Luiz  G.

Loureiro, Olavo Dias da Silva, Otto Floriano, Luiz G. Curió, Paulo Braga e outros. Em

1961 Jorge foi o primeiro Ex-librista brasileiro a ser incluído na Associação Portuguesa

de Ex-libris. Emocionado, relata este período de sua vida: 



Meu trabalho frutificou. Novos entusiastas surgiram com tanta animação que eu e mais os

amigos Ignácio de Loyola B. De Farina, Bolivar da Silveira e Carlos Lúcio T. Da Silva

fundamos o Clube Valenciano de Ex-libris, sob a tutela da Academia Valenciana de Letras

de cujo quadro de acadêmicos passei a fazer parte em 1965, tendo no ano anterior recebido

o título de Benemérito da Festa da Inteligência que esta Academia promovia todos os anos

(OLIVEIRA, Jorge. Primeira Exposição Sul- Brasileira D'Ex-Libris. Santa Catarina: Jornal

da Noite, 1992).

No ano  de  1967,  com 31 anos  de  idade,  Jorge  mudou-se  para  São Paulo,

contava com uma coleção de quase quinze mil  Ex-libris e uma rede de contatos com

artistas brasileiros e de diversos outros países. Além da dedicação a esta arte, em São

Paulo também atuou como trucador cinematográfico (optical print), executando efeitos

especiais em filmes publicitários. Também foi professor, em curso livre, da disciplina de

expressão plástica.  Foi em São Paulo que uma enchente devastou a rica coleção de

quinze mil Ex-libris, nas palavras do próprio artista,“fiquei arrasado”:

Em poucos minutos minha bela coleção de  Ex-libris foi por água abaixo. Junto com ela,

vários originais,  clichês,  revistas e livros especializados.  Fiquei  arrasado.  Doze anos de

persistente trabalho se acabaram. Fiquei desalentado, faltou ânimos para recomeçar. Desisti.

Acabei com a permuta e interrompi uma correspondência que no decorrer de todos aqueles

anos me fez preencher nove classificadores com várias cartas de mais de seiscentos artistas

e colecionadores. Amigos que vivem longe de mim nos mais distantes países. No Japão, na

Austrália, na Nova Zelância. Em quase todos os países da Europa. Alguns nas Américas e

uns poucos na África (OLIVEIRA, Jorge. Primeira Exposição Sul- Brasileira D'Ex-Libris.

Santa Catarina: Jornal da Noite, 1992).

Depois da malfadada enchente em São Paulo, somente no ano de 1981 é que

Jorge volveu o olhar novamente para a arte do  Ex-libris.  Recebeu uma carta de um

amigo português com o convite para participar do VI volume da coleção “Artistas do

Ex-libris”, da Fédération Internationale des Sociétés d’Amateurs d’Ex-Libris que seria

editado para registrar o XIX Congresso Internacional de  Ex-libris,  que seria realizado

em Oxford, Inglaterra. O convite reanimou o artista que novamente foi o primeiro e

único  brasileiro  a  ser  incluído  naquela  galeria  ex-librista,  num  artigo  escrito  pelo

português Carlos José Vieira (VIEIRA, Carlos José.  Jorge de Oliveira.  Enciclopédia

Bio-bibliográfica da Arte do Ex-Libris Contemporâneo. Braga, 2000).



O entusiamo voltou e as obras também, Jorge orgulha-se extensão da sua obra

“tive a honra de ver o meu nome incluído em muitas revistas e catálogos além dos que

foram citados e meus trabalhos expostos em várias exposições que foram realizadas em

muitos  países”  (OLIVEIRA,  Jorge.  Entrevista  concedida  no  dia  14/12/2013,  em

Caçador SC).

No período que viveu em São Paulo, trabalhou como desenhista e animador na

Lynx Filmes, uma das maiores produtoras de filmes publicitário brasileiros na época.

Entre  outras  atividades,  foi  um  dos  artistas  responsáveis  pelos  desenhos  animados

produzidos para o cartunista Ziraldo. Com a crise econômica da década de 1980 e o

confisco da poupança, a  Lynx Filmes faliu e o artista, então desempregado,  mudou-se

para Caçador, cidade natal da sua companheira, Ernida Borile de Oliveira.  

Em seu novo domicílio, Jorge de Oliveira trabalhou como técnico em fotolitos

das Artes  Gráficas  Oeste  Ltda.  e,  posteriormente,  na Clicheria  Mauá Ltda.,  onde se

aposentou,  motivado  principalmente  pelos  problemas  de  saúde.  Neste  tempo  criou

diversos  Ex-libris e brasões de família seguindo os princípios da heráldica, do qual é

grande estudioso.

Jorge de Oliveira destacou que em Caçador conseguiu reunir novamente uma

coleção  de  mais  de seiscentos  Ex-libris e  uma  bibliografia  especializada  (livros,

catálogos  e  revistas)  com aproximadamente  cento  e  cinquenta  volumes.  O auge do

trabalho do artista foi a exposição realizada no ano de 1992 e a consequente criação do

Ex-libris da História do Contestado. 

O  Ex-libris da Biblioteca Pública de Caçador e a História Contestado

Para realizar a leitura de imagem do Ex-Libris da Biblioteca Vidal Ramos, foi

necessário o deslocamento até a Casa de Cultura Dante e Albina Mosconi, no município

de Caçador, para a realização da captura digital da imagem. Foi feito posteriormente um

tratamento do arquivo digital para facilitar a visualização neste texto. Os fragmentos de

imagem que se seguem tem o intuito de focar nos aspectos relevantes da narrativa do

artista,  sendo realizados  em programa de  edição  de  imagens  para  fins  explicativos.

Todos os fragmentos fazem parte da obra a seguir:    



   (Reprodução fac-símile digital do Ex-libris produzido por Jorge de Oliveira. 

Fonte: Biblioteca Pública Vidal Ramos – Caçador- SC.)

Os Ex-libris, dentro das Artes, estão enquadrados dentro da Gravura, por serem

criados com a finalidade da reprodução por meio de processo mecânico. Mas, para este

objetivo,  é necessário uma imagem matriz que será reproduzida,  como a encontrada

emoldurada e exposta na Biblioteca de Caçador. 

Consiste em uma folha de papel nas dimensões de 29x38 centímetros, onde foi

criado um desenho utilizando a técnica de bico-de-pena, com tinta nanquim. Para alguns

efeitos, percebe-se a utilização de guache branco. A imagem consiste na identificação

simbólica da Biblioteca com um hibridismo entre a linguagem visual do desenho e as

palavras.

A identificação foi realizada através de três espaços retangulares, posicionadas

perpendicularmente entre si, ocupando as laterais e a parte superior da imagem, com as



palavras  “BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL  VIDAL  RAMOS  CAÇADOR  –

SANTA CATARINA – 1992”, fazendo a identificação da biblioteca a quem se destina e

a  data  da  realização.  Sua  estrutura  e  posicionamento  leva  a  um emolduramento  da

ilustração dentro de seu espaço interno. A textura de madeira ajuda a realçar as letras em

branco, auxilia na interpretação de uma moldura feita com tábuas serradas e também

serve de homenagem ao município de Caçador, conhecida também como um centro de

extração, beneficiamento e venda de madeira serradas para o Brasil e o exterior. 

No canto inferior esquerdo, em primeiro plano, aparece a figura de um homem,

seminu, com um arco e uma lança. Aos seus pés, está desenhado uma faixa heráldica

com  sua  identificação:  ÍNDIO  “XOCLENGUE”.Cabe  ressaltar  que  o  artista  busca

retratar traços característicos dos índios brasileiros e em especial a etnia que habitava o

oeste catarinense.

No canto  inferior  direito  esta  representado  uma figura  masculina,  com um

cajado,  túnica  com capuz  e  de  sandálias.  Aos  seus  pés  uma faixa  heráldica  com a

inscrição “MONGE JOÃO MARIA”. O artista não utiliza a iconoclastia tradicional para

a  representação  do  monge,  apresentando  os  traços  relacionados  ao  João  Maria

d'Agostini, o primeiro a tomar este nome a percorrer o sertão do Brasil Meridional.



Esta figura ilustra a crença popular nos monges estrangeiros que palmilharam a

região, bem como a gravura anterior caracteriza os habitantes mais antigos que viveram

nesta região. É uma clara alusão às origens históricas do município, com referência à

penetração de grupos diferentes e a sua importância para a construção da identidade

étnica e cultural do povo caçadorense. 

Em  segundo  plano,  temos  a  Araucária,   que  se  tornou  fonte  econômica

extrativista e objeto de cobiça durante e após o conflito na Região do Contestado. O

desenho está localizado sobre a linha que marca o terço esquerdo da imagem. Aos seus

pés temos uma vegetação rasteira. No seu lado esquerdo figura uma árvore da Floresta

Ombrófila Mista. Na sua direita, outra formação do relevo, importante para a Guerra do

Contestado, o Rio do Peixe, em cujas margens foi construído a estrada de Ferro São

Paulo - Rio Grande, condicionante fundamental na eclosão do conflito armado.



No  terceiro  plano,  no  lado  direito,  temos  uma  representação  da  Floresta

Ombrófila Mista que caracteriza a região. No centro e na esquerda, a imagem de uma

igreja e das primeiras construções do povoado que mais tarde se tornaria a cidade de

Caçador.  Percebe-se  cercas  demarcando  os  lotes  de  cada  proprietário.  Atrás  das

construções o desenho de uma mata de araucárias fechada. Acima, nuvens e a figura do

sol com seus raios.  Pela posição do rio, da igreja de madeira (que foi substituída pela

construção em alvenaria da Catedral São Francisco de Assis) e do relevo, é possível

afirmar que é a figura do sol nascente, representando assim o alvorecer. É possível a

interpretação que seja a representação do alvorecer da cidade de Caçador. 

Nesta parte do desenho, considerando que a atual Catedral São Francisco de

Assis foi construída no mesmo local da primeira igreja de madeira, pode-se identificar

este local como o Morro das Três Cruzes, que está no centro de Caçador. Onde está a

casa  da  direita  foi  construído  o  prédio  da  Prefeitura  Municipal,  onde  a  Biblioteca

Pública  Vidal  Ramos  foi  primeiramente  inaugurada,  sendo  transferida  duas  quadras

acima, para a Casa da Cultura Dante e Albina Mosconi. Assim, este fundo identifica os

pontos da cidade relacionados a Biblioteca,  representado no Ex-Libris.



Na parte inferior do desenho, temos uma faixa heráldica que envolve a madeira

da “moldura” e passa por trás das figuras, aparece a frase: QUAL SERÁ TEU NOBRE

INTENTO,  “CAÇADOR”,  NESTE MOMENTO?,  com  a  identificação  do  autor  da

mesma, M. de Araújo, de Porto Alegre. Abaixo da mesma, a identificação do autor do

Ex-libris, J. de Oliveira, com o número da obra, 246. No centro, um símbolo gráfico

com as  letras  JO estilizadas  em formato  geométrico,  que  serve  como assinatura.  À

direita, o local e a data da realização, que é Caçador, 1992.

Considerações Finais

Depois de mergulhar na obra de arte “Contestado – de Hassis”, curiosamente

também esteve exposta na Casa da Cultura Dante e Albina Mosconi de Caçador na



década de  19904,  novamente  uma agradável  surpresa  surgiu  com a  percepção deste

indelével  Ex-libris,  exposto próximo da porta da Biblioteca Pública de Caçador.  Ao

buscar  a  origem desta  obra  de  arte,  nos  deparamos  com o  mundo  do  Ex-libris e,

prazerosamente,  com  o  artista  renomado  que  se  radicou  em  Caçador  e  vive,

praticamente, no anonimato. Portanto, um dos últimos remanescentes desta sublime arte

que, se for extinta, deixará colecionadores e bibliófilos órfãos.

A coleção de aproximadamente seiscentos  Ex-libris   permanece sob a guarda

da  família,  numa  singela  moradia  próxima  ao  Rio  do  Peixe,  no  Bairro  Berger  em

Caçador SC. Quanto aos livros, revistas e catálogos: foram doados para a Biblioteca da

E.E.B.  Dante  Mosconi,  uma  instituição  da  rede  estadual  catarinense  de  ensino,

duplamente homenageada: por herdar tão valioso acervo do artista e o nome do seu

compadre  educador,  radicado em Caçador,  figura  destacada na história  da  educação

caçadorense e catarinense, o italiano Dante Mosconi.

A pesquisa se baseou em três pontos: a linguagem artística do Ex-Libris, a vida

e  obra do  artista  e  a  leitura  da  imagem,  constituída  de  elementos  identitários

relacionados  a  História  do  Contestado,  ao  município  de  Caçador  e  à  Biblioteca,

representados simbolicamente como obra de um indivíduo pertencente a uma memória

coletiva.  Assim,  este processo descrito  atua como uma referência à  manifestação da

Arte,  se  torna  um  elemento  histórico  de  representação  de  aspectos  importantes  da

ocupação do sertão Sul-brasileiro e interpretação de uma obra artística como relevância

ao trabalho do artista Jorge de Oliveira, produtor esquecido de uma linguagem que foi

desaparecendo por ser de difícil realização. A elaboração de um  Ex-Libris, carrega a

necessidade de apuro técnico e estético no desenho, de formação cultural consistente, da

prática da caligrafia, do conhecimento das técnicas de reprodutibilidade pela gravura e

de ser, antes de tudo, um  bibliófilo. São características  únicas do uso do hibridismo

entre palavra, texto, indivíduo, autor, forma, função e paixão que se tornaram muito

raras nos dias atuais.

Merecedora  da  admiração  de  muitos,  a  arte  do  Ex-libris no  Brasil  ainda

representa  muito  e  carece  da  atenção  de  artistas,  intelectuais  e  historiadores.  Neste

4   VALENTINI, D. J. E WITTE, G. Hassis e o “Contestado – Terras Contestadas”. In: Nem fanáticos, nem jagunços: reflexões sobre o Contestado (1912-2012). Pelotas:

EDUFPel, 2012.



sentido, destacar a obra de Jorge de Oliveira, abordando a História do Contestado, é

também uma  forma de  homenagem à  este  “paladino  dos  criadores  desses  selos  da

inteligência”  (BERTINAZO, Stella Maris de F.  Ex Libris: pequeno objeto do desejo.

Brasília: UnB, 2012)

Quanto ao tema, Contestado, O  Ex-libris em estudo foi precursor (1992) de

um movimento maior e de destaque para a História do Contestado. Nesta mesma década

foi criada a Universidade do Contestado5 e no seu projeto docente trouxe um currículo

com um componente curricular denominado História do Contestado que era oferecido

em todos os seus cursos de graduação. Os estudos acadêmicos deste tema fomentaram

pesquisas,  novas  abordagens,  descobertas  e  relevância  da  História,  até  então,

praticamente desconhecida e pouco estudada.  

Importante também destacar o movimento cultural efervescente em Caçador  a

partir deste contexto. Um grupo de teatro, cuja denominação alusiva “Temporá”, passou

a representar a peça do dramaturgo, multi-instrumentalista e diretor de teatro Romário

José Borelli na região do Contestado6, trazendo profunda reflexão sobre a Guerra do

Contestado com um texto leve, erudito e provocador, permeado de termos, vocábulos e

expressões corriqueiras, recolhidos dos próprios caboclos, moradores desta Região. Na

década seguinte, no ano de 2005, o mesmo texto ganhou grande representação com o

teatro de arena Contestado: a Fúria Cabocla7, sendo assistido por milhares de pessoas

durante  cinco  apoteóticos  espetáculos  ao  ar  livre,  no  lado  do  Museu  Histórico  e

Antropológico do Contestado de Caçador.

Ao  completar  o  centenário  do  início  da  Guerra  (2012),  a  História  do

Contestado  foi  debatida  em  Seminários,  Encontros  e  Simpósios  Nacionais  e

Internacionais.  Publicações  como: “Nem fanáticos,  nem jagunços:  reflexões  sobre o

5 A UnC (Universidade do Contestado) iniciou o seu processo de criação no início da década de
1990, sendo reconhecida oficialmente no ano de 1997. Foi constituída por cinco campi nas cidades de
Caçador,  Curitibanos,  Concórdia,  Canoinhas  e  Mafra,  com  a  reitoria  estabelecida  inicialmente  em
Caçador.
6  BORELLI, Romário José. O Contestado. Curitiba: Orion, 2006. O Grupo de Teatro “Temporá”
foi  criado  em Caçador  no  ano  de  1992 (direção  de  Avito  Darci  Corrêa)  e  realizou  a  montagem do
“Contestado” que ainda é apresentada na Região.  Outros grupos e Companhias  de Teatro também já
montaram e apresentaram esta peça em diversas partes do país. 
7  BORELI, R. J e VALENTINI, D. J. Doze Pares de Cenas da História do Contestado: Arte e 
Cultura na representação da Fúria Cabocla. Curitiba: Orion, 2009.



Contestado”8, trouxeram para os debates (acadêmicos ou não), percepções, interesses de

estudos em diferentes áreas do conhecimento e novas representações e olhares sobre as

mesmas  temáticas.  Neste  II  Simpósio  (2014),  de  forma  singela,  trouxemos  a  nossa

contribuição apontando este indício, que apesar de figurar por muito tempo como quase

imperceptível,  demonstra  a  vanguarda  de  Jorge  de  Oliveira  como  precursora  de

movimentos culturais, carregada de instigantes provocações para o estudo das artes e da

História para muito além da Região do Contestado.

 

8  MACHADO, Paulo P., ESPIG, Marcia e VALENTINI, D. J. (Org.). Nem fanáticos, nem 
Jagunços: reflexões sobre o Contestado (1912-2012). Pelotas: EDUFPel, 2012.


