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1 INTRODUÇÃO  

A Biblioteca Rio-Grandense está localizada na cidade do Rio Grande. Tanto a Biblioteca 

quanto a cidade são as mais antigas do Estado do Rio Grande do Sul: a cidade comemora, 

neste ano, seus 282 anos, e a biblioteca seus 173 anos de existência.  

Atrás das altas paredes da Biblioteca estão guardados tesouros não encontrados 

em nenhum outro lugar do país. Seu acervo de obras raras é muito rico e apresenta ainda 

muitas possibilidades de pesquisas.  

Observa-se que os livros ajudam a resgatar memórias, sejam estas individuais ou 

coletivas, pois tem sua história ligada a todas as áreas do conhecimento. Não podem ser 

considerados artefatos culturais ultrapassados ou sem valor, já que desde a sua criação, 

até a era moderna, evoluíram e passaram por várias mudanças. Apresentam um caminho 

histórico que viaja juntamente com a história da sociedade, e sofrem interferências de 

cunho político, religioso, cultural e econômico, mantendo sempre a sua função original: 

difundir a informação entre as pessoas. 

As particularidades que o livro carrega consigo, no entanto, vão além da 

transmissão de informação e da leitura. Suas características próprias acabam sendo 

esquecidas com o passar dos anos e, muitas vezes, apenas os colecionadores e bibliófilos 

se atentam a essas características que dão originalidade a obra.  

Vian, Rodrigues e Teixeira (2019, no prelo), comentam que:  
 

Conhecer a história do livro, da editoração, da leitura e do colecionismo nos fornece 

subsídios para perceber e apontar, com precisão, suas características, tais como o tipo de 

papel usado na sua confecção; o tipo de costura utilizado para a união dos cadernos; os 

materiais empregados na sua encadernação; marca de impressor; gravura(s), etc. A este 

levantamento ou identificação de características, dá-se o nome de análise bibliológica, o 

qual precede o colacionamento (descrição minuciosa de todos os detalhes identificados 

durante a análise bibliológica). A colação ou colacionamento está, por sua vez, inserido 

no bojo das rotinas de catalogação dos materiais bibliográficos raros.  

 

Uma das formas de desvendar essa história se dá por meio do estudo das marcas 

de procedência, ou marcas de proveniência. Estas marcas ajudam a traçar o caminho 

percorrido pelo livro, até chegar ao acervo atual, já que muitas das bibliotecas existentes 
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hoje têm suas origens nas doações de bibliotecas particulares, que pertenceram a grandes 

colecionadores e bibliófilos. 

Assim, esta pesquisa tem como objetivo geral verificar a ocorrência de marcas de 

propriedade no acervo raro da Biblioteca Rio-Grandense, especialmente ex-libris. 

Este trabalho se baseia em uma ampla revisão da literatura sobre os temas “obras 

raras”, “marcas de propriedade”, “ex-libris”, “colecionismo” e “bibliofilia”, e constitui o 

trabalho de conclusão de curso da autora.  

Pretende-se realizar um levantamento parcial das marcas de propriedade, que há 

muito tempo estão guardadas e esquecidas no acervo raro da Biblioteca Rio-Grandense, 

contribuindo, assim, para ampliar a visibilidade do acervo que está sob sua guarda, 

resgatando as origens desta coleção histórica, colaborando, ainda, com uma área pouco 

pesquisada na Biblioteconomia nacional. 

 

2 METODOLOGIA  

Esta pesquisa caracteriza-se como exploratória, de cunho descritivo. Apresenta 

abordagem qualitativa, pois busca compreender o objeto estudado de forma mais 

abrangente e profunda, através de interpretações resultantes da observação. 

Para a construção do aporte teórico, baseou-se em fontes documentais e 

bibliográficas. O método escolhido para a sua realização é o da análise bibliológica.   

O universo desta pesquisa é o acervo raro da Biblioteca Rio-Grandense, composto 

por 747 obras datadas do século XVI até o século XX. Para a realização deste estudo, 

selecionou-se, como amostra, 156 obras que datam dos séculos XVI ao XVIII.  

Como a Biblioteca Rio-Grandense é uma instituição privada, primeiramente fez-

se contato com a direção da instituição para obter autorização para a realização do estudo. 

Após autorizado o estudo, utilizou-se, como referência de pesquisa para obtenção da 

amostra, o livro intitulado “Levantamento Bibliográfico Parcial de Obras Raras e/ou 

Valiosas da Biblioteca Rio-Grandense” (1987), das autoras Cila Milano Vieira, Leyla 

Maria Gama Jaeger e Vera Isabel Caberlon, o qual apresenta a coleção de obras raras 

existente na instituição.  

Para que se pudesse analisar as marcas de propriedade que seriam encontradas no 

acervo raro desta instituição, foi desenvolvida por esta autora e sua orientadora, uma ficha 

de análise dos ex-libris. Este método de pesquisa foi chamado de Método 

Vian&Rodrigues, e servirá de base para análise destas marcas históricas. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO   

Como resultado parcial, apresenta-se o pré-teste realizado no dia oito de abril. O 

ex-libris de Victor d’Avila Perez (Figura 1) foi encontrado na obra “Silva de varia lecion 

agora nuevamente enmendada y añadida por el autor de la quarta parte, con diligencia 

corregida, y adornada de algunas cosas utiles, que en las otras impressiones le faltava”, 

do autor Pedro Mexia, impressa em Leon de Francia (Lyon, França), em 1556 (Figura 2). 

Foi aplicado o Método Vian&Rodrigues para identificação e registro de 

informações. A pesquisa revelou que algumas fontes fazem referência a Victor d’Avila 

Perez como livreiro, outras como bibliófilo. Existe até mesmo um catálogo da biblioteca 

deste proprietário, chamado “Catálogo da riquíssima Biblioteca Victor M. D'Avila 

Perez”, que é o catálogo de uma das maiores bibliotecas já vendidas em leilão em 
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Portugal. O artista criador do ex-libris analisado é “F. Rocha”, e o gravador assina 

“Pedrozo”. A frase em latim In angello cum libelo significa “Num cantinho com um 

livrinho”. O ex-libris apresenta as seguintes características: preto e branco, retangular, 

pessoal, móvel, tema livresco. 

 
Figura 1 – Ex-libris de Victor d’Avila Perez 

 
Fonte: a autora (2019). 

 Figura 2 – Folha de rosto do livro “Silva de 

varia lecion, ...” (1556) 

 
Fonte: Duran (2018). 

 

   

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Descobrir a história por trás de cada ex-libris, de cada marca de posse, encontrados 

na Biblioteca Rio-Grandense, ajuda a descobrir a história da própria sociedade rio-

grandina. 

Essa pesquisa mostra a riqueza deste acervo particular, ainda pouco divulgado e 

explorado. A Biblioteca Rio-Grandense é a mais antiga do Estado, e guarda a história de 

pessoas de renome e de outras que foram esquecidas. Descobrir as marcas de posse deste 

acervo, além de trazer luz a essas pessoas, possibilita que no futuro essas bibliotecas, 

particulares ou não, que há muito foram dispersas, sejam reunidas, fisicamente ou 

virtualmente. 

Este trabalho destaca, ainda, a importância dos bibliófilos e colecionadores para a 

preservação e conservação do patrimônio bibliográfico e da cultura nacional. Resgatar 

essas marcas de posse é o mesmo que resgatar a cultura e a memória de toda uma 

sociedade. 
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