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Há algumas semanas recebemos um exemplar em nossa biblioteca, que logo despertou 

curiosidade: Ex-Libris (Ateliê Editorial, 2008), organizado por Plinio Martins Filho, doutor 

em editoração pela USP.  

A publicação apresenta ao leitor uma série de ex libris pertencentes a José Luis 

Garaldi, proprietário do Sebo Sereia,  localizado em São Paulo. “Há os da época imperial, os 

que pertenceram a personalidades literárias ou políticas do século XX e os que se destacam 

por alguma curiosidade do texto ou do desenho”, destaca a sinopse da obra. 

Mas o que é, exatamente, um ex libris? Esta breve resenha é destinada principalmente 

àqueles que se deparam com esta marca de propriedade durante seus primeiros contatos com 

coleções bibliográficas raras ou preciosas. 

Segundo Plinio Martins, a arte do ex libris tem uma longa tradição, “havendo sido 

bastante cultuada no passado – hoje menos – pelos amantes do livro”.  

 

 

  Livro apresenta seleção de ex-libris 

Plinio chama a atenção para Dorothée de Bruchard, para quem o ex libris “é aquela 

etiqueta, colada geralmente nas primeiras folhas de um livro ou na contracapa, contendo o 



 

 

nome ou as iniciais do proprietário e podendo, através de uma imagem ou texto, indicar sua 

profissão, seus gostos, seu ideário…” (2008, p. 11). 

Ainda segundo Dorothée, por meio do ex libris é que “os bibliófilos, ou os leitores que 

prezam os seus livros e se orgulham de sua biblioteca, costumam personalizar cada um dos 

seus volumes” (2008, p. 11). 

 

Ex libris de Roquette Pinto, considerado o pai da radiodifusão no Brasil (Do livro “Ex-Libris”, 2008). 

 

 Faria e Pericão lembram, no Dicionário do livro (Edusp, 2008), que,  literalmente, o 

termo ex libris é uma expressão latina que significa dos livros de. “Pode ser manuscrito e 

figurar em qualquer lugar do livro. Quando é impresso ou gravado num pedaço de papel (ou 

excepcionalmente em outro material), está geralmente colado no verso da pasta da 

encadernação). 

 

Ex libris manuscrito (Foto: Reprodução).  



 

 

 

Ex libris de Elvino Pocai (Do livro “Ex-Libris”, 2008). 

 

Ainda sobre o verbete encontrado no Dicionário do livro, verificamos: “vinheta, 

geralmente gravada ou impressa em papel, que menciona o nome, completo ou abreviado, de 

uma ou mais pessoas ou mesmo de uma instituição, por vezes com desenho (…)”. 

O uso do ex libris, mais acentuado no passado, ainda simboliza a paixão pelos livros e 

o gosto pelo colecionismo. Pode ser visto como parte da identidade do proprietário da coleção 

e seu acabamento apresenta-se de forma mais ou menos artística.  
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