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                                                              RESUMO

Trato  da  introdução  do  estudo  das  marcas  bibliográficas,  desde  as  adquiridas  ainda  na

manufatura  do  papel  (marcas  intrínsecas)  até  as  pós-adquiridas  (marcas  extrínsecas),  marcas

tipográficas e marcas de posses: ex libris, carimbos, assinaturas, entre outros exemplos.

Esse  trabalho  tem  por  objetivo  fornecer  ao  leitor  um  guia  simples  sobre  as  marcas

bibliográficas no Brasil, abordando principalmente seus meios e usos. Nesse contexto, foi uma das

soluções para a proteção e autenticação em documentos convencionais ou imagens. Uma assinatura,

sobre um documento em papel pode assegurar a autoria e integridade do conteúdo. Lacres, selos,

carimbos,  envelopes  além  de  outras  formas  foram  utilizados  até  o  século  passado  com  uma

finalidade  semelhante.  Em outros  momentos,  cartórios  e  tabelionatos  de  fé  pública,  garantiram

também essa proteção. 

PALAVRAS CHAVES: Marcas bibliográficas, marcas tipográficas, marcas de posses.

 



ABSTRACT

introduction of studies of bibliographic marks, from the acquired ones in the manufacture of

the paper (intrinsic marks) to the post-acquired ones (extrinsic marks), typographic marks and

marks of possessions: ex libris, stamps, signatures, seals, etc ...

The purpose of this paperis to provide the reader with a simple guide on the bibliographic

marks in Brazil, focusing mainly on their means anduses. In this context, it was one of the solu-

tions for the protection and authentication in conventional documents or images. A signature on a

paper document can ensure the authorship and integrity of the content. Seals, seals, stamps, en-

velopes and other forms were used until the last century with a similar purpose. At other times,

notaries and notaries of public faith, they also guaranteed this protection.

   

KEYWORDS: Bibliographic marks, typographic marks, marks of possessions.



LISTA DE ABREVIATURAS

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

AN – Arquivo Nacional

FBN – Fundação Biblioteca Nacional 

MEC – Ministério da Educação

SABEL – Sociedade de Amadores Brasileiros de Ex Libris

TECNICELPA - Associação Portuguesa dos Técnicos das Indústrias de Celulose e Papel

UFF – Universidade Federal Fluminense



LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 - Aldo Manúncio. Marca tipográficas utilizadas pelo autor em 1500........................... 25

Figura 2 - Broquéis ou escudos de torneios................................................................................. 25

Figura 3 - Brasão da República Federativa do Brasil................................................................... 27

Figura 4 - Albrecht Dürer. Bookplate of Hieronymus Ebner (Marca livro de) Berlin, 1516............ 30

Figura 5 - Ex Libris da Biblioteca Nacional. Eliseu Visconti, 1903............................................ 32

Figura 6 - Ex Libris do Arquivo Nacional. Rodolfo Amoedo, 1944........................................... 33

Figura 7 - Ex Libris de José Mindlin. Coleção particular............................................................ 34

Figura 8 - Marcas de propriedades manuscritas. Assinaturas...................................................... 35

Figura 9 - Carimbo da biblioteca do infantado e da real biblioteca..............................................36

Figura 10 - Selos cilíndricos - Ágata, hermatita e calcário. Museu Britânico de Londres...........37 

Figura 11 - Sinete do rei Jaime I, perdoando Sir Walter Raleigh, 1617.......................................38

Figura 12 - Marca de água: círculo e a flor…………………………………………………......41

Figura 13 - Marcas de água do volume estudado……………………………………..…….…..41

Figura 14 - Selo da Biblioteca Nacional…………….…………………………………………..42

Figura 15 - Manuscrito em grafite da localização na biblioteca………………………….……..42

Figura 16 - Selo da Real Livraria……………………………………………………….………42 

Figura 17 - Marca de posse particular……………………………………………………….…..43

Figura 18 - Ex Libris de Guilherme Dugood…………………………………………….…..…..43

Figura 19 - Ex Libris da Biblioteca Nacional……………………………………….………………….43 



 SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO...........................................................................................................................13 

2. MARCAS BIBLIOGRÁFICAS E AS CIÊNCIAS AS CIÊNCIAS QUE AS ESTUDAM....15

2.1 Ciências que se dedicam ao estudo da forma do livro..................................................…............17

3. MARCAS BIBLIOGRAFICAS E A BIBLIOLOGIA......................................................….....20

3.1 MARCAS INTRÍNSECAS: Marca d`água, filigrana, contramarca, pontusais e vergadura........20

3.2 MARCAS EXTRÍNSECAS...................................................................................................... 23

3.2.1 Marcas tipográficas.................................................................................................................. 24

   2.3.1 Brasões de Armas.................................................................................................................. 25

3.2.2 Marcas de Posses..................................................................................................................... 27

   3.2.1.1 Ex Libris.............................................................................................................................. 29

    3.2.1.1.a Ex Libris no Brasil...........................................................................................................32

    3.2.1.2 Assinaturas.........................................................................................................................35 

     3.2.1.3 Carimbos...........................................................................................................................37 

    3.2.1.4 Selos..................................................................................................................................37 

4. MARCAS BIBLIOGRÁFICAS: UM ESTUDO DE CASO.........…....................................... 40

   4.1 Análise da Obra……................................................................................................................ 41

   

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS.......................................................................................................44

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....................................…..................................…...........46



1 INTRODUÇÃO 

Ao longo da história,  a humanidade sempre buscou sistemas de autenticação para os seus

sistemas documentais. Uma simples assinatura sobre um documento em papel pode assegurar a sua

autoria e integridade. Lacres em envelopes, selos, marcas ou símbolos foram inventados e utilizados

até  séculos  passados  com finalidade  semelhante.  Nesses  vários  momentos  históricos,  diferentes

sociedades  criaram  suas  formas  para  garantir  essa  autenticação.  No  mundo  ocidental,  o  papel

constitui o suporte fundamental da informação. As marcas bibliográficas permitiram ao pesquisador

trabalhar o documento além do conteúdo, decifrando marcas na fabricação e na sua vida útil. Este

assunto despertou a minha curiosidade e então, com a proximidade do fim do curso e a necessidade

de um trabalho de conclusão, essa temática veio com força total. O assunto não é muito constante na

literatura monográfica dos cursos de biblioteconomia e arquivologia. 

  O objetivo geral do trabalho, intitulado Introdução ao estudo das marcas bibliográficas no

Brasil, foi identificar e entender algumas marcas existentes numa obra, documento solto ou livro,

que na maioria das vezes passam desapercebidas do público em geral, mas que deveria ter um valor

especial para os alunos dos cursos de biblioteconomia e arquivologia. Objetivos específicos foram

de buscar a origem do estudo destas marcas, as ciências que trataram do tema, e, por último (aplicar

o  conteúdo  descrito  nas  duas  primeiras  seções  num exemplo  físico).  A principal  pergunta  que

permeou todo o Trabalho de Conclusão de Curso foi: O que é uma marca bibliográfica? Como essas

marcas  chegaram  ao  Brasil?  Para  isso,  buscou-se  coletar,  identificar  e  estudar  as  marcas

bibliográficas utilizadas nos livros deste sempre. 

Através do estudo das marcas bibliográficas podemos entender o objeto físico: o livro, além

do seu conteúdo. Essas marcas podem nos ajudar a datar uma obra, pois indicam o moinho de

fabricação, o tipo, e o local da origem do papel.

A pergunta que se coloca é: Porque estas marcas são importantes para entendermos os livros e

os documentos?

Desde sempre, o livro é um atributo de superioridade intelectual e, muito

notadamente, social - é o "símbolo de todos os poderes" (…). A natureza de 
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seu significado leva  à  consideração de seu conteúdo e de  sua  forma -  o

interior e o exterior,  o alegórico e o superficial,  o espírito e o corpo, no

âmbito de duas ciências fundamentais, respectivamente: a Bibliografia e a

Bibliologia (PINHEIRO, 2003).

A  metodologia  empregada  foi  a  pesquisa  bibliográfica  feita  em  livros,  artigos,  teses  e

periódicos, nos repositórios das universidades online e nos sites das principais instituições guardiãs

de acervo documental,  em particular  o da Biblioteca Nacional  do Rio de Janeiro.  A revisão de

literatura apontou para a necessidade de mais estudos sobre o assunto. Conseguimos na literatura

portuguesa nos aprofundar ligeiramente, sendo de grande interesse os trabalhos das pesquisadoras

portuguesas Maria da Silva Carreira e Maria José Ferreira dos Santos.  

Esse  trabalho  de  conclusão  de  curso  organizou-se  em cinco  seções.  Além da  introdução,

considerações finais e referências. A segunda seção discursa sobre as marcas bibliográficas e as

ciências as estudaram e estudam. A codicologia tem como objeto de estudo o códice e trabalha com

a sua descrição técnica, ajuda na investigação de autenticidade de documentos. Ainda está incluindo

nesta segunda seção um breve histórico sobre o papel.

A terceira seção, marcas bibliográficas e a bibliologia, versa sobre o tema nas suas diferentes

tipologias. Está dividido entre marcas intrínsecas e extrínsecas, isto é, aquelas que são originadas

devido à fabricação do papel e as que são adquiridas ao longo da existência física do objeto físico. 

Na quarta seção, apresentamos um estudo de caso, sobre as marcas bibliográficas, buscando

um exemplar que pudesse demostrar na prática alguns exemplos destas marcas. Para nossa sorte o

exemplar utilizado permitiu a exemplificação de diversas marcas. O livro utilizado Scenographiae,

sive perspectivae: (aedeficia, hoc modo ad opticam excitata, pictorum vulgus vocat). Pulcheriimae

viginti selextissimarum fabricarum, à pictore Ionne Vreedmanno Frisio ingeniosissime excogitatae

& designatae: & à Hieronymo Cock, pertence ao acervo da Biblioteca Nacional, do Rio de Janeiro,

tendo como origem o fundo da biblioteca  dos  reis,  trazido por  D.  João VI,  em 1810.  A obra

atualmente pertence a seção de iconografia, foi reproduzida com as devidas autorizações.   
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2 MARCAS BIBLIOGRÁFICAS E AS CIÊNCIAS QUE AS ESTUDAM

Desde os períodos mais remotos da história, o homem registra seus fatos e feitos referentes à

sua  existência.  Inicialmente,  esses  registros  foram  feitos  em  pedra,  das  paredes  das  cavernas,

utilizando objetos que se encontravam ao seu redor, tais como cascas e folhas de árvores, tábuas de

argila,  couro,  criando  o  papiro  e  o  tradicional  papel,  até  chegar  aos  dias  atuais  com  as  mais

modernas formas de registro, do mundo tecnológico. O que tive vida mais longa, principalmente na

região de sua produção, em antigas civilizações do Oriente Médio, foi o papiro, suporte de escrita,

em rolo,  fabricado com fibras de planta  do mesmo nome. Na Idade Antiga foi substituído pelo

pergaminho, que foi o mais utilizado em todo o mundo ocidental, até ser substituído pelo papel de

fabricação oriental, a partir do século XIII. (CARREIRA, 2012, p.35). 

Sobre o papiro, Maria Silva Carreira (2012, p.38) diz que:

[...]  Etimologicamente  a  palavra  papel  provém do  latim  papyrus  que  se
referia à planta Cyperus papyrus e que, por sua vez, designava a planta que
conhecemos como papiro e a partir da qual se fabricava o suporte de escrita
com o mesmo nome […]

O principal  suporte  da escrita  no mundo da Antiguidade  foi o papiro,  desenvolvido pelos

egípcios que viviam a margem do rio Nilo. Os escribas eram os que sabiam escrever sobre o papiro,

portanto, eram os responsáveis pela leitura e escritura dos textos oficiais e religiosos. Pesquisadores

apontam que as peças de papiro mais antigas já encontradas foram concebidas há três mil anos antes

de Cristo. As folhas de papiro eram fixadas uma as outras formando um grande rolo, conhecidos

como volumen1. 

Na Europa, a tecnologia oriental do papel feito da fibra vegetal macerada ficou conhecida com

o nome de papel de trapo, pois a matéria prima diferentemente do Oriente, provinha de trapos de

tecidos. Esse papel, invenção chinesa do começo da nossa era, percorreu o mundo oriental e, no

século X, através do norte da África, entra na Europa. Em Jávita, na Espanha, surgem as primeiras

folhas de papel europeu utilizando a tecnologia chinesa. A Sicília, adaptou o modo de fabricação

melhorando determinadas substâncias como a cola animal (GLOSSARIO, 2017). 
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No período compreendido entre o papiro e o papel chinês, nos primeiros mil anos da era cristã,

o homem vai desenvolver um novo suporte para a escrita com peles de animais (vitela, cabra, ovelha

e cordeiro). O uso deste suporte começa no século II a. C., e, na Europa, vai ser exclusiva entre os

séculos III e XI. Recebeu o nome de pergaminho, em homenagem a cidade de Pérgamo, cujo rei

Atalo (241-107 a. C.) fundou a segunda maior biblioteca da Antiguidade. A biblioteca de Pérgamo e

Alexandria foram as duas maiores bibliotecas do período e também concorrentes, a ponto de se

contar a versão prosaica, de que Ptolomeu VI teria cortado o suprimento de papiro à Biblioteca de

Pérgamo. O rei de Pérgamo, então, buscou um novo tipo de suporte para os registros, aperfeiçoando

a técnica  de curtimento  do couro  e  concebendo o  pergaminho,  muito  mais  durável.  Esse  novo

material possibilitou também a transformação na forma do livro, criando-se os primeiros códices,

mais práticos do que os rolos de papiros (CANFORA, 1989, p.20).

O papel de trapo paulatinamente foi se apresentando como principal suporte

para  a  escrita.  Uma  barreira  que  esse  novo  suporte  encontrou  foi  a

desconfiança  por  aparentar  ser  um  suporte  tão  frágil,  mais  delicado  e

perecível que o pergaminho. Assim, Motta e Salgado (1971, p. 23) afirmam:

[…]  que  Frederico  II  proibiu  o  seu  uso  em  documentos  oficiais,  na

Alemanha. O Abade de Cluny, Pedro o Venerável, condenava o seu uso nos

trabalhos quirógrafos conventuais. Afonso o Sábio, de Castela, promulga um

decreto especificando os documentos que não poderão ser passados senão

em “pergaminhos de couro” […]

A chegada do papel à Europa, como um suporte para a escrita, foi uma novidade que levou

tempo para  se  estabilizar,  pois  o  processo  de  manufatura  era  demorado.  Em Portugal,  a  coroa

portuguesa concedeu, ao longo dos reinados do século XV, auxílio financeiro para o funcionamento

de moinhos papeleiros. Mesmo assim, tal incentivo não fez com que Portugal fosse independente na

rodução papeleira, importando, até o século XIX, papel da Holanda, Inglaterra, França e Itália. A

indústria  papeleira  de  Giorgio  Magnani,  da  Itália,  tinha  representantes  comerciais  em Portugal,

devido ao grande volume de papel fornecido a este país (MOTTA; SALGADO, 1971, p. 25). 

O papel foi, e é, portanto, o suporte mais utilizado para o registro humano. No começo era

conhecido “pergaminho de tecido”; só teve supremacia a partir do uso da imprensa. A técnica 
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manual de fabrico de papel (a partir de uma forma) foi substituída pela técnica industrial do século

XIX (GLOSSÁRIO, 2017).

Todos estes suportes descritos possuem marcas intrínsecas e extrínsecas. Nesta monografia,

buscaremos  estudar  essas  marcas  que  o  papel  e  o  livro  apresentam.  Para  facilitar  o

desenvolvimento vamos dividi-las em dois grupos:  

a) Marcas Intrínsecas – aquelas que nos contam a história material do próprio suporte, sendo a

mais importante de todas as marcas deixadas pela forma da fabricação do papel de trapo, pontusais e

vergaduras e a marca do fabricante, conhecida como marca de água; (PINHEIRO, 2003).  

b) Marcas Extrínsecas – b1) marcas tipográficas, são aquelas originarias a partir da invenção

da imprensa e especificamente utilizada a partir do século XV; e b2) marcas de posses, são aquelas

que  os  livros  e  os  documentos  adquirem  pós-produção  e  venda.  São  marcas  que  nos  darão

informações  dos  proprietários,  particulares  e  institucionais,  e,  das  relações  de  compra,  venda e

trocas entre os seus proprietários.  

Não podemos esquecer, entretanto, que o estudo de tais marcas no Brasil, embora com suas

particularidades específicas, representa na sua maior parte marcas de origem europeia, perpassando

pela cultura portuguesa. A partir  o século XIX, então,  surgiram marcas ímpares com uma certa

identidade nacional.

Seguindo  a  metodologia  pesquisada  neste  trabalho,  vamos  abordar  resumidamente  no

próximo subitem as ciências que se dedicam ao estudo do livro, particurlamente as citadas pela

professora Ana Maria Virgínia: Bibliografia e Bibliologia (PINHEIRO, 2003).    

2. 1 CIÊNCIAS QUE SE DEDICAM AO ESTUDO DA FORMA DO LIVRO

As ciências que se dedicam ao estudo da forma do livro são a bibliografia e a bibliologia, her-

deiras das antigas ciências como a paleografia, manuscritologia, codicologia e a diplomática. A  pa-

leografia é a disciplina que estuda a história e a tipologia dos sistemas gráficos das escritas antigas,

nomeadamente os aspectos que têm a ver com a decifração; embora se aplique aos textos antigos,

com o desenvolvimento dos estudos na área da crítica textual moderna e genética o seu âmbito alar-

gou-se aos manuscritos modernos e contemporâneos (GLOSSARIO, 2017).
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A Diplomática surgiu em fins do século XVII, a partir dos estudos do monge beneditino Dom

Jean Mabillon2, (1632 – 1707) com a obra, em latim Propylaenum Antiquarium circa Veri ac Falsi

Discrimen in Vetustit Menbranis, e também ao jesuíta francês Daniel van Papenbroeck3, (1628 –

1714) que preocupado com a autenticidade de documentos papais, criou um sistema que pudesse

garantir a autenticidade dos mesmos. Jean Mabillon, instaura o estudo do códice, desligando-se do

texto, passa a apreciar ou incorporar o suporte, também como testemunho do documento, cunhando

assim o termo e a função da codiologia. 

Portanto, a codicologia estuda o códice na pespectiva material (suporte, tinta, letra, cadernos,

encadernação), histórica e cultural enquanto a bibliografia material estuda aspectos similares, porém

do livro impresso.

O  estabelecimento  da  genuinidade  de  um  texto  é  tarefa  da  Filologia;  mas  a
determinação  da  sua  autenticidade  (verdadeiro  ou  falso)  compete  propriamente  à
Diplomática, da qual se serve a Filologia como uma de suas disciplinas auxiliares. [...]
O estudo, ou propriamente a técnica do manuscrito, que em outros tempos pertenceu ao
campo da Paleografia e da Diplomática, hoje está se desligando delas e constituindo um
conhecimento  à  parte,  com  a  denominação  Codicologia  (em  alemão
Hanschriftenkunde) (SPINA, 1977, p. 22)

Segundo Sapggiari e Perugi (2004, p. 15-16), codicologia é uma disciplina que visa ao estudo

do suporte que serviu de base para o texto, seja um simples fólio manuscrito ou até um códice:

chama-se codicologia a disciplina que estuda os manuscritos, ou códices, no seu aspecto material:

qual é o suporte empregado, as dimensões do objeto, a sua formação, o seu conteúdo, a(s) mão(s)

que transcrevera(m) o(s) texto(s), a sua datação, etc. Cada um desses elementos é submetido a um

exame cuidadoso, para apreendermos o maior número possível de informações sobre o manuscrito

que transmitiu a obra que nos interessa. 
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2 Dom Jean Mabillon (1632 – 1707). Jesuíta belga publicou o Acta Santorum, obra composta por vários volu -
mes, em que se faz uma classificação dos atos dos Santos, separando o que era verdade ou lenda. Por negar a
autenticidade de documentos, em particular o do genitor de Santa Irmina, causa revolta entre os beneditinos que
eram considerados especialistas em verificação da autenticidade de documentos, dando início ao que se deno-
minou  ‘guerra  diplomática’.  <http://pt.calomeo.com/red/0001074491e1e300996>.  Acesso  em  17  de  jul.  de
2017.
3 Daniel van Papenbroeck (1628 – 1714). Monge beneditino francês, integrante da ordem que travava acalorada
discussão com Papenbroeck, publicou seis anos após uma obra que analisava a escrita e o manuscrito, por isso
considerado o pai da paleografia e da diplomática. O rei da França, Luis XIV, o escolheu para ser um dos fun-
dadores  da  Académie  des  Inscriptions  et  Belles-Lettres,  em  1701.
<http://pt.calomeo.com/red/0001074491e1e300996>. Acesso em 17 de jul. de 2017. 



Como para toda disciplina, para a codicologia existe também uma terminologia técnica, isto é,

vocábulos  de  uso  comum mas  utilizados  com sentido  particular,  ou,  então,  termos  específicos

daquela matéria. 

Já a Manuscritologia é a área científica que tem como objeto de estudo o manuscrito moderno

autógrafo enquanto tal, incluindo os dactiloscritos e os impressos, com marcas manuscritas ou não,

que integram o processo genético da escrita, rasura, reescrita ao longo da produção de um dado

texto. 

Gostaríamos neste trabalho de conclusão de curso utilizar a bibliografia material, fazendo uma

descrição  real,  tentando  de  forma  sistematizada  identificar  as  características  materiais

testemunhadas nos livros e documentos. Desde as manuscritas, como assinaturas e autógrafos, até as

adquiridas na impressão. 

Naturalmente,  esse  estudo  está  relacionado  à  interdisciplinaridade  da  área,  precisando  do

suporte  material  de  ciências  auxiliares.  Essa  relação,  quase  sempre  recíproca,  já  que  tanto  a

codicologia quanto a manuscritologia precisam de outras áreas do conhecimento para as auxiliarem,

inclusive,  as  que  identificam  o  papel,  e  os  materiais  empregados  na  impressão  ou  nas  tintas

utilizadas nos manuscritos. 
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3 MARCAS BIBLIOGRAFICAS E A BIBLIOLOGIA

Nesta seção, vamos retomar o assunto, tentando conceituar as possíveis marcas bibliográficas

que  elegemos  na  seção  anterior.  As  marcas  intrínsecas  e  extrínsecas,  a  partir  dos  glossários  e

dicionários específicos da área. Ainda esclareceremos cada detalhe técnico desta marca, como foi

instituída e o seu valor para o conhecimento do livro, desde a sua possível datação ou localização,

quando não a conhecemos. 

Vamos utilizar da divisão já descrita na segunda seção: 

1) Marcas intrínsecas – são aquelas que nos contam a história material do próprio suporte,

sendo a mais importante de todas as marcas deixadas pela forma da fabricação do papel de trapo,

pontusais e vergaduras e a marca do fabricante, conhecida como marca de água; 

2) Marcas extrínsecas: 2a) marcas tipográficas, são aquelas originarias a partir da invenção

da imprensa e especificamente utilizada a partir do século XV; e 2b) Marcas de posses, são aquelas

que  os  livros  e  os  documentos  adquirem  pós-produção  e  venda.  São  marcas  que  nos  darão

informações  dos  proprietários,  particulares  e  institucionais,  e,  das  relações  de  compra,  venda e

trocas entre os seus proprietários.

3.1  MARCAS INTRÍNSECAS: marca d`água, filigrana, contramarca, pontusais e vergadura

Marcas intrínsecas são aquelas adquiridas a partir da técnica empregada na fabricação do papel.

Diríamos que são marcas que normalmente estão invisíveis a “olho nu”, são marcas silenciosas.

Para encontrá-las precisamos utilizar a luz, através de uma mesa de luz ou posicionando a folha de

papel contra uma luz forte, natural (sol) ou artificial (lâmpada). 

A  principal  é  a  marca  de  água  também  conhecida  nos  países  de  língua  espanhola  como

filigrana, “[...] são elementos identificadores, que para uns passam por suas mãos desapercebidos,

constituindo silêncio, enquanto que para outros, são um imenso e apaixonante campo de pesquisa

[...]” (CARREIRA, 2012, p. 26). 

Marca de água ou marca d’água é a fixação de um elemento (desenho, letras ou números) numa

folha de papel, visível em contraluz, resultante de uma menor acumulação de fibras nos espaços

correspondentes  ao  elemento  (elemento  preso  a  forma de  fabrico  do papel,  que  em Portugal  é

chamado de filigrana), ocasionando assim áreas de uma maior transparência. 
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Constitui,  geralmente, a marca do fabricante, podendo também informar a data de fabricação do

papel. O seu estudo permite, portanto, identificar o fabricante de papel (ou o moinho ou a fábrica) e

datar aproximadamente (ou mesmo com rigor) o seu fabrico. 

[...]  A palavra filigrana corresponde a uma versão gráfica estável,  de um

nome  ou  imagem  própria.  Trata-se  de  um símbolo  constituído  por  uma

palavra, ou qualquer outra forma de representação. O desenho ao qual se dá

o nome de filigrana é uma figura formada por finos fios metálicos, bordado

ou aplicado na superfície do papel em que foi impresso. A parte da forma

verifica-se  uma  menor  acumulação  de  fibras,  o  que  corresponde  à  área

ocupada pela gravura da filigrana.  Olhando a folha em contraluz veem-se

facilmente estes elementos. Já a marca d`água, é uma representação em folha

de  papel,  também  visível  em  contraluz,  que  resulta  de  uma  menor

acumulação de fibras nos espaços correspondentes à filigrana. O seu estudo

pode ainda permitir identificar o fabricante do papel, além de poder datar um

documento manuscrito ou impresso [...]. (SANTOS, 2015, p.107) 

Segundo a Enciclopédia Luso Brasileira de Cultura marcas de água e filigranas são definidas

como o “sinal  realizado na própria  textura do papel  e cujo desenho apenas é visível  devido às

alterações de translucidez provocadas pelas diferenças de densidade e espessura da pasta” do papel.

(ENCICLOPÉDIA, 1970/80, p. 51).

Embora o papel tenha sido introduzido na Europa desde o século XI, diz-se que só começaram

a imprimir marcas para identificar a sua procedência no século XIII. A primeira marca de água foi

utilizada pelo moinho italiano Fabrianno, fabrica em produção até os dias atuais, não, mas de forma

artesanal,  atualmente estando industrializado.  Nesse sentido para Maria Silva Carreira  marca de

água é um elemento fundamental para:

[...] demostrar autenticidade de origem em um documento impresso, serve

dessa forma para impedir a falsificação do mesmo. No século XV, surge a

primeira regulamentação sobre as marcas d`águas por édito de Henrique III,

determinando o seu uso obrigatório e, consequentemente sua garantia dos

direitos dos fabricantes. Com esta regulamentação estabeleceram a 
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autenticidade  de  documentos,  denunciando  os  outros  como  apócrifos.  A

marca d`água é ainda usada no papel-moeda, na filatelia e nas tecnologias de

informação  com a  intenção  de  assegurar  a  segurança  do  documento  [...]

(CARREIRA, 2012, p.28).

As  marcas  d`águas,  enquanto  elementos  distintivos,  conferem  especial  qualidade  ao

documento  e  ao  livro.  A  Marca  de água é,  portanto,  o  vestígio  do  molde  em que o papel  foi

fabricado,  reconhecível  pela  sua  textura  quando  observado  em contraluz.  Permite  identificar  o

fabricante e datar aproximadamente o fabrico. Adota a forma de um símbolo que remete para certas

coordenadas de produção. 

Ainda  com relação  ás  marcas  de  água,  vamos  encontrar  termos  diversos,  que  apesar  da

nomenclatura identificando marcas especificas podem ser consideradas como marcas de água na

maneira como foram impressos no papel e na possibilidade de serem vistos só na contraluz. São

eles: contramarca, vergatura e pontusais.  A contramarca constitui uma informação complementar

dada pelo fabricante, de reforço de identidade e de autenticidade do papel. Surge, geralmente, no

centro do lato esquerdo da folha de papel, em simetria com a marca de água colocada no centro do

lado direito da mesma folha, ambas perpendicularmente ao pontusais. 

Enquanto estes pontusais e vergaturas são as marcas deixadas no papel, originários da forma

utilizada para a fabricação do memo. Estas formas eram um conjunto de fios de metal, paralelos na

horizontal – as vergaturas e perpendicular na vertical – os pontusais estes últimos distantes entre si

cerca  de  2  a  3  cm,  utilizados  para  dar  resistência  à  forma.  Os  pontusais  eram  colocados  no

alinhamento das travessas de madeira existentes no interior da forma. Ocasionavam, na folha de

papel (depois de seca), marcas d´água sob a forma de linhas (igualmente chamadas pontusais e

vergaturas), de cor mais clara, visíveis em contraluz.  (SANTOS, 2015, p. 113 e 115).

As marcas de água estão diretamente ligadas a fabricação do papel, dependendo, deste último

para dizermos que determinada marca pertence ou não a um determinado país. O final do século XV

marca  o  início  da chegada de  espanhóis  e  portugueses  ao continente  americano,  seguido pelos

ingleses.  Enquanto  a  Espanha  se  deparava  com o  avanço  intelectual  dos  povos  incas,  maias  e

astecas, no Brasil, o rígido controle português sobre a fabricação do papel em suas colônias, 
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fomentou o tráfico papeleiro. A quantidade de papel que a metrópole enviava a seus territórios era

insuficiente  para  o  consumo,  recorrendo  muitas  vezes  às  nações  estrangeiras  que  supriam tais

carências.   

No entanto, como no Brasil a imprensa só foi instalada no início do século XIX, com à vinda

da corte portuguesa, e devido à necessidade de se produzir os documentos oficiais, que deveriam ser

impressos e distribuídos a partir do Rio de Janeiro. Portanto, foi quando também foi instalada a

primeira  fábrica  de  papel.  Fábrica  “[...]  construída  entre  1809-1810,  no  Andaraí  Pequeno,  por

Henrique Nunes Cardoso e Joaquim José da Silva, industriais portugueses transferidos para o Brasil.

[...]”. (ANDRADE: 2007, p. 379 e MOTTA; SALGADO, 1971, p. 43).

Anos mais tarde, surgem mais duas fábricas no Rio de Janeiro: a de André Gaillard, em 1837,

e a de Zeferino Ferrez, em 1841, situada na freguesia do Engenho Velho:

[...] O Relatório dos Negócios do Império, de 1846, - nos informa sobre a
fábrica de Zeferino Ferrez: “por ora continua o proprietário a fazer papel
ordinário e por sistema antigo, que demanda muitos braços, mas ocupa-se
presentemente a preparar um edifício para o trabalho de uma máquina de
papel contínuo”. O mesmo relatório faz menção a empreendimento similar
de André Gaillard e diz o seguinte: “presentemente se prepara para montar
uma fábrica  de  papel  contínuo cujo  mecanismo completo  já  existe  nesta
corte” [...] (MOTTA, SALGADO, 1971, p.43).

Em Portugal que os estudos estão mais avançados, pode-se conhecer algumas marcas de água

especificas do país, podendo ser encontradas no Brasil em nos livros e documentos mais antigos. 

3.2 MARCAS EXTRÍNSECAS

As marcas extrínsecas são aquelas adquiridas a partir da impressão, diz respeito, portanto, ao

livro impresso, assim como as que foram deixadas sobre o suporte pós impressão. No primeiro caso

identificam  o  impressor  entre  outras  características,  chamamos  de  marcas  tipográficas,  e,  no

segundo,  as  marcas  de  posse,  identificando  os  proprietários,  desde  particular,  até  o  acervo  de

bibliotecas e coleções especiais, ao qual o exemplar impresso tenha pertencido. As marcas de posse

também podem ser encontradas em exemplares manuscritos ou datilografados.
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3.2.1 Marcas tipográficas

As  marcas  tipográficas  são  uma  característica  especifica  do  livro  impresso,  pois  são

mecanismos utilizados pelo impressor para identificar seu trabalho, e a sua oficina (tipografia), mas

também, ajudando nas etapas posteriores da fabricação do livro, para os que iriam fazer sua costura

e posterior encadernação. 

A folha de rosto só aparecerá nos livros impressos em meados do século XVI, como uma

página introdutória da obra, contendo as principais informações. Normalmente é composta do título,

do autor, do editor, do local e da data de publicação. A composição das folhas de rosto evoluiu ao

longo  dos  séculos,  podendo  também  servir  como  uma  importante  fonte  de  informação  para  a

datação da obra quando não conta o ano de publicação. Informações que eram impressas no fim do

livro, no colofão, do grego kolophon; significa final, término. Inscrição no fim do livro, contendo as

informações sobre título, autor, editor, impressor, local e data de impressão, número ISBN, entre

outros. 

O  colofão  nasceu  com  o  livro  manuscrito,  ganhou  terreno  no  livro  impresso  do  período

incunabular. Nos primeiros anos do século XVI, “[…] reúnem-se lhe, por vezes, no final do volume,

o título exato da obra e o nome do autor, o do tipógrafo ou livreiro, o lugar e a data de impressão,

etc. seguida por vezes da marca tipográfica […]” (FARIA; PERICÃO, 2008, p. 178).

Outra  marca  interessante  nas  primeiras  impressões  tipográficas  é  a  assinatura  tipográfica,

podendo ser composta de  letras e de números. O impressor incorporava aos moldes uma série de

elementos,  com o “[…] propósito de ajudar o leitor,  mas também de facilitar  a tarefa de quem

construía os cadernos e consertos, para formar o volume [...]”.(GLOSSÁRIO 2017).     

Porém a principal  marca tipográfica é a  do impressor,  tipografo ou nos  tempos atuais  do

editor. A marca do impressor é quase sempre um emblema ou uma insígnia usado como símbolo da

oficina tipográfica ou pessoal do tipógrafo (impresor). Pode vir na primeira página ou na última

página junto ao colofão. “[…] um novo elemento de identificação, a marca tipográfica gravada em

madeira, vem, a partir do século XVI, junta-se ao incipt e ao colofão [...]”. (FEBVRE; MARTIN,

1992, p. 131).  

Uma das figuras mais importantes, deste início da impressa e do desenvolvimento das artes ti
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pográficas foi o italiano Aldo Manúcio (Aldus Manutius – 1452-1515)4 (Fig.1).  Em Veneza,  ele

funda uma dinastia de impressores editores e livreiros, estabelecido nessa cidade a partir de 1489.

Com o financiamento de um amigo, funda no ano seguinte a que viria a ser a famosa imprensa

Aldina, devotando-se inteiramente ao propósito de editar os clássicos gregos.  Foi importante no

proceso tipográfico, mas também na encadernação, que deixou de ter o exclusivo valor de proteção

para ser o diferencial, identificando o tipógrafo, o encadernador, o livro e muitas vezes até o propri-

etário.

Figura 1 - Marca tipográfica do veneziano Aldus Manutius. Dictorum et factorum memorabilium libri nouem -
Venice,  Aldus  Manutius,  1502.  Fonte:  Domínio  público,  <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=776048>.

 2.3.1 Brasões de Armas                

                                       

Figura 2 - Broquéis ou escudos de torneios.  Fonte: http://http://simbology.blogspot.com.br/2009/09/brasao-
tipo-de-escudo-157.html
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4 Nasceu Teobaldo Manucci (1452-1512) no povoado de Sermoneta-Bassiano, sul de Roma.
Estudou latim e grego em Roma e Ferrara, muda-se para Mirandola e começa a usar o
próprio nome em latim.  <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=776048>.
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Dentro da tradição heráldica, o brasão de armas é um dos elementos mais lembrados. (Fig.2)

“[...] Sua origem remonta às primeiras brumas da Idade Média, quando se

deu início as cruzadas. Em cada território conquistado da Europa, um pedaço

pertencia a alguém rei, que por conseguinte, criava seu próprio brasão. Em

direção a Palestina, esses monarcas sempre levavam consigo um cortejo de

vassalos. Para se distinguirem, seus soldados pintavam de certa cores seus

escudos. Ao voltarem vivos da terra santa, ofereciam esses escudos as suas

respectivas amadas. Depois, os guardavam religiosamente em recordação de

seu passado de bravura [...].” (ALMEIDA, 1922, p.37). 

Para Heibrunn, o estudo da heráldica, brasões e armas e escudo: 

[…] estão relacionados a uma nova ordem social que se instalou em todas as

sociedades ocidentais na época feudal. Assim como os nomes patronímicos5

que nascem na mesma época, a heráldica traz novos signos de identidade a

uma  sociedade  que  está  se  reorganizando.  Sem  que  nenhum  momento

tenham sido  oficialmente  eleitos  como um sistema legal,  exprimem com

auxílio de figuras a identidade de indivíduos e grupos, ajudando àqueles a se

colocarem  em  grupos  e  estes  dentro  dos  sistemas  sociais  […].

(HEIBRUMN, 2004, p. 13-14)

Em  Portugal  a  arte  dos  brasões  atingiu  seu  apogeu  entre  nos  séculos  XII  a  XIV.  Foram

brasonados nas mais rígidas normas heráldicas da época. Quando iniciou a colonização do Brasil,

entrara  em uma fase  mais  alegórica,  quando se assinalou  certa  decadência  dessa velha  amaria.

Alguns dos brasões feitos no Brasil denunciam estas características. Na verdade, são raros os que

correspondem  aos  padrões  da  heráldica  ancestral,  onde  os  simbólicos  predominantes  eram  os

metais, os esmaltes e as figuras mitológicas. (ALMEIDA, 1922, p. 37) 
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5 O patronímico é um nome ou alcunha/apelido ou sobrenome de família cuja origem encontra-se no nome do pai ou de
um ascendente masculino. O uso do patronímico foi um procedimento muito comum em todas as comunidades humanas
para distinguir um indivíduo dentro de seu grupo, no qual havia inúmeras pessoas com o mesmo de batismo. Assim, "José
o filho de João" ou "Antônio o filho de André". (GLOSSARIO, s/p) 



Por quase um século e meio depois de sua descoberta, o Brasil não teve um símbolo heráldico

exclusivo.  Portugal  concedera  esses símbolos apenas  a nobres residentes  em Salvador  e Rio de

Janeiro. O oficial brasão de armas brasileiro, utilizado até os dias atuais, foi desenhado e projetado

pelo  engenheiro  Artur  Zauer6,  e  instituído  pelo  Decreto  nº  4  de  19  novembro  de  1889,  por

encomenda do presidente Manuel Deodoro da Fonseca. Atualmente se encontra sob a lei nº 5.700 de

1º de setembro de 19717 (Fig.3).   

Com as limitações de recursos gráficos da época, confiou-se inteiramente ao desenho padrão a

responsabilidade da correta execução do novo brasão. Nesta tarefa,  Zauer utilizou o recurso das

quadrículas  (isto  é,  do  desenho  modulado),  para  garantir  uma  correta  reprodução  do  símbolo.

Dotado de elementos  do país,  agregou e simbolizou significados da pátria:  um escudo redondo

constituído  em  campo  azul  celeste,  contendo  cinco  estrelas  de  prata  dispostas  na  forma  de

onstelação do Cruzeiro do Sul. Tem-se ainda, vinte e sete estrelas circundantes, de um número igual

ao da bandeira nacional, além das laterais possuírem de um lado um ramo de café frutificado, e do

outro um fumo florido. Logo abaixo, em uma fita azul, inscreve-se a legenda: “República Federativa

do Brasil”, com a também expressão: “15 de novembro de 1889” (Fig.3).  
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6 Artur  Zauer  era  engenheiro  além  de  veterano  da  Guerra  Franco-Prussiana  de  1870-1871.  Fonte:
<http://pt.wikipidea.org/wiki/artur_zauer>. Acesso em: 20-07-2017.
7 Disponível em <http://www.exercito.gov.br>. Acesso em: 20-07-2017.



Figura 3 - Brasão da República Federativa do Brasil. Fonte: <  http  ://www2.  planalto.gov.br>  .

                                      

Os  brasões  de  armas  aproximam-se  das  marcas  tipográficas  dos  florões  fixados  nas

encadernações, pois representarem graficamente ideologias e características particulares de famílias

e unidades governamentais, como estados, cidades, países. 

3.2.1 Marcas de Posses 

As  marcas  de  posse  são  características  incorporadas  ao  livro  impresso  que  já  foi

comercializado. Pode ser um simples autógrafo do proprietário até um carimbo de posse de uma

biblioteca, perpassando pelos  ex libris, pelos selos e pelas dedicatórias. Não é exclusivo do livro

impresso, mas neste trabalho de conclusão só vamos nos referenciar aos livros impressos.

Segundo a lei nº 9.279/96 define marca de posse como:

[…]  Todo  sinal  distintivo  (palavra,  figura  ou  símbolo)  visualmente

perceptível  que  identifica  e  distingue  um  documento  de  outros  iguais  e

semelhantes,  de origens diversas, bem como certifica a conformidade dos

mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas [...] 
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As marcas de posses são elementos visuais jurídicos, que representam um sinal distintivo que

pode ser visto visualmente tendo como finalidade identificar e distinguir produtos e serviços.

3.2.1.1 Ex libris

A palavra Ex libris (do latim  ex libris meis) é a expressão que significa, literalmente, “dos

livros de" ou "faz parte de meus livros", empregada para associar o livro a uma pessoa ou a uma

biblioteca ("propriedade de" ou obra "da biblioteca de“).  

Para o autor diretor do patrimônio histórico do Paraná Carlos Alberto Brantes, o  ex libris é

uma  expressão  latina  cujo  significado  etimológico  significa  “dos  livros  de”,  sendo  assim  um

indicativo  de  posse  ou  marca  bibliográfica.  Em uma definição  mais  abrangente,  o  heraldista  e

pesquisador Salvador de Moya (apud BRANTES, 2005), afirma que ex libris é a: 

[...] A marca de propriedade de uma biblioteca. Nome que genericamente se

dá  a  todo  e  qualquer  sinal,  distintivo  ou  rubrica;  manuscrito  gravado,

carimbado ou impresso, especificando nome, monograma, divisa, título ou

símbolo de profissão, atividade ou afinidades do indivíduo, casa, associação

ou  comunidade  religiosa,  biblioteca  pública  ou  particular  a  qual  aquele

documento pertença [...] 

Já Armando de Matos (apud GERMANO, 1958, p. 90) comenta que:

[...] É um indicativo de propriedade, uma marca de posse bibliográfica, que

vai  desde  o  nome  do  possuidor  manuscrito  na  capa,  folha  de  capa  ou

primeiras folhas de volume, até a folha solta de papel, pano ou pele, de mais

ou menos dimensões onde estão os manuscritos ou impressos desenhos ou

dizeres  a  que  aparecem  apostos  geralmente  no  anterrosto  do  volume

encadernado ou brochado,  (quando não é intercalado na encadernação da

primeira  folha)  abrangendo  ainda  dizeres  gravados  a  seco,  nas  pastas  e

lombadas das encadernações, ou pintados em pele, impressos em chapas de

metal e que são apostos na parte anterior do volume em locais marcados […]
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Neste trabalho de conclusão de curso vamos tratar o  ex libris como exclusivo de um sinal

gráfico de posse, fixado no livro pelo proprietário, diferenciando de assinaturas e carimbos, que me-

receram um subitem isolado. São consideradas “abusos”, às situações fora de sua verdadeira finali-

dade, o que é bastante corriqueiro. É o caso, por exemplo, dos ex libris comemorativos em que tais

marcas, são desenvolvidas em datas específicas a fim de se celebrar algum tipo de fato ou personali-

dade importante. Fica-se na dúvida sobre a autenticidade desses esses ex libris, pois não se encontra

os mesmos registros tão facilmente em algumas bibliografias (FRIEIRO, 1957, p. 40).

 No que se diz respeito à origem dos ex libris, as opiniões divergem. Alguns consideram sua

origem bastante remota, outros datam nos fins do século XV. Alguns pesquisadores afirmam que

surgiu no Egito, no reinado do faraó Amenóflis IV, 1400 a.C., na forma de pequena lousa de barro

cozida esmaltada com uma inscrição em hieróglifo, identificando na tampa de uma caixa de papirus

como procedente da biblioteca daquele faraó  (CONSTANCIO, 2002, p.33). Enquanto outros afir-

mam ser na Mesopotâmia a origem dos ex libris, particularmente nas ruínas da biblioteca do rei As-

surpanipal, na cidade de Nínive, onde foi encontrado sinais cuneiformes, idênticos em tijolos de um

mesmo aglomerado (CONSTANCIO, apud OLIVEIRA, 1997).

Portanto, é mais apropriado deixarmos o assunto em aberto. O que se conhece é a existência

de um desenho, do ano de 1188, em livros alemães que talvez pudessem ser considerados como

marca de posse de uma determinada livraria. Segundo Eduardo Frieiro, na idade média “[...] flores-

ceram com um maior brilho o desenho heráldico, das armas e brasões aprimorando-se com o surgi-

mento da arte xilográfica e, mais tarde com a aparição da calcografia. Em pouco tempo, porém, paí -

ses como Holanda, Inglaterra e França, disputariam com a Alemanha tal liderança [...]” (FRIEIRO,

1957, p. 45).

Os ex libris em sua forma atual, gravado ou já impresso parece ter surgido por volta de 1465,

e a Alemanha, assim como a imprensa. Conhece-se uma gravura fixada nas obras da biblioteca parti-

cular do alemão Johann Knabensberg, que consistia numa ilustração feita a partir de uma matriz xi-

lográfica, de aspecto rústico (Fig. 4). Representava um ouriço com uma flor na boca, com uma le-

genda  inscrita em fita dourada (GERMANO, 1985, p.  92, BRANTES apud OLIVEIRA, 1997,

p.90).
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Figura 4 - Albrecht Dürer. Bookplate of Hieronymus Ebner (Marca livro de) Berlin, 1516. 

Fonte: <http  ://www.zeno.org/Kunstwerke/B/D%C3%BCrer,+Albrecht%3A+Exlibris+des+Hieronymus+Ebner  >.  

[…] Na Alemanha, a cultura dessas marcas teve um forte período graças

sobretudo  a  união  de  ilustradores  e  gravadores  como Cranach,  Holbei  e

Durer. Nesse país, os primeiros ex libris eram gravados em xilogravura e

ainda não existia a palavra ex libris. Como eram heráldicos e representavam

os  brasões  de  nobres  da  época,  todos  possuíam  a  expressão  “insígnia”.

Dentre  as  mais  “insígnias”  alemães  destacam-se o de  Hieronimus Ebner,

datado  de  1516,  gravado  em madeira  pelo  famoso  pintor  alemão  Albert

Durer, que ainda coube o privilégio de assinar diversos ex libris, alguns dos

mais conhecidos.   Na França,  dizia-se que o ex libris mais antigo era de

Carlos  de  Alboise,  bispos  de  Autun,  datado  de  1574,  mas  em  1900  os

pesquisadores apresentaram como mais antigo o de João Betrand de la Tour

Blanche,  datado de 1529. Pouco usado até  metade do século XVII,  o ex

libris adquire, sobre o buril dos vinhetistas8 do século XVIII, elegância e

encanto  e  se  torna  um  verdadeiro  objeto  de  arte  naquele  país  [...]

(GERMANO, 1958, p. 92). 
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8 Vinheta, nome dado originalmente ao ornamento formado por folhas de videira que decorava os manuscritos; no sentido
atual, é uma pequena ilustração gravada, impressa ao alto da página ou intercalada no texto, onde se presta a inúmeras
combinações […]. (FARIA, PERICÃO, 2008, p. 118)

http://www.zeno.org/Kunstwerke/B/D%C3%BCrer,+Albrecht%3A+Exlibris+des+Hieronymus+Ebner


Os  ex  libris podem  ser  classificados  segundo  a  sua  forma  e  estilo,  também,  conforme

desenhos híbridos que juntavam texto e imagem. Segundo Brantes e Oliveira, os ex libris podem ser

classificados da seguinte forma:

a) Heráldicos: aqueles que figuram o escudo heráldico ou de nobreza do pro-

prietário, algumas vezes sem mais indicações no dono, como o nome, comu-

mente usados nos ex libris;

b) Eclesiásticos: aqueles pertencentes a um a entidade ou nobreza religiosa,
no qual figuram emblemas ou escudos alusivos; 
c) Simbólicos: aqueles que apresentam algum significado sobre o livro, a bi-
blioteca, título ou nome do proprietário; 
d) Ornamentais: aqueles que buscam somente o efeito ou beleza de apresen-
tação, e os;
 e) Tipográficos: aqueles com pequenas legendas de composição tipográfica,

na maioria dos casos com uma modesta orla, levando o nome da pessoa ou

da biblioteca a que pertencem, com as palavras antepostas: Ex Libris, Biblio-

teca de, Ex biblioteca de, Livro de, Pertence, Sou de, Propriedade de, Do uso

de, Museu de, Ex Museu de, e tantas outras breves e concisas (BRANTES,

2005; OLIVEIRA, 2000).

Podem ainda ser classificados a partir do seu significado histórico, ou seja, a data de criação: 

a) Ex Libris Clássicos: aqueles datados do final do século XIX;
b)  Ex Libris de Colecionismo: aqueles datados do início do século XX até
os dias atuais (VIDEL, 1952, p. 132).

3.2.1.1.1 Ex libris no Brasil

Os ex libris chegam ao Brasil fixado nos livros trazidos que os portugueses. Primeiro foram os

religiosos,  para as livrarias  dos conventos  e  pelos  homens ricos  e  intelectuais,  para as  livrarias

particulares. Porém, ele chega com força total, quando da instalação da corte portuguesa no Rio de

Janeiro e a consequente vinda, em 1810, da Livraria Real, que se tornaria quando do regresso da

Corte para Portugal, o acervo inicial da Biblioteca Nacional, do Rio de Janeiro. 

Do século XVIII, conhece-se o ex libris criado no para uma biblioteca particular, do senhor 
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Manuel de Abreu Guimarães, “[...] rico e culto cidadão, que residia na antiga cidade mineira de

Sabará - Vila Real de Nossa Senhora da Conceição de Sabará do Rio das Velhas [...]”.  Segundo

estudiosos, esse foi o primeiro ex libris produzido no Brasil, representando “[...] uma bela alegoria

às Artes, ao Comércio e à Indústria. Uma lira no centro. Ao lado um caduceu - que é a insígnia de

Mercúrio - o deus do comércio [...]”. (BRANTES, 2004, p. 37) Ex libris famosos do século XIX, foi

o dos livros do Frei Diogo Barbosa Machado, trazidos para o Brasil por D. João VI em 1808, o do

Conselheiro Antônio Menezes Vasconcelos Drumond, feito em talho doce no ano de 1824, e o de

Agostinho Marques Perdigão Malleiros, datado de 1841 (SILVA, 1964, p. 45; BRANTES, 2004).

De  1850  a  1900,  ex  libris ganharam  bastante  espaço,  principalmente  nas  cidades  mais

movimentadas do Brasil. Vamos encontrar entre eles, o primeiro colecionador oficial de ex libris, o

Visconde de Rio Branco. Em 1912, a direção da Gazeta de notícias, publicou uma série de notícias

sobre os  ex libris com a autoria de Manoel Nogueira da Silva, despertando o interesse de várias

outras personalidades da época. Já em 1940, foi fundada a Sociedade de Amadores Brasileiros de Ex

Libris (SABEL).  Em seguida a  sua fundação,  foi  organizada a  1ª  exposição  de  ex libris sob a

presidência do professor Oswaldo Teixeira, diretor do museu nacional de belas artes. A partir de

então, outras exposições têm-se seguido, irradiando o interesse por essa marca em todo o território

nacional. (RATO, 1976 p. 25).  

Quando da inauguração do prédio novo da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, foi criado

um ex libris, em 1903 pelo artista Eliseu Visconti9. É uma bela gravura em estilo ‘art nouveau’, que

procura integrar o Brasil no mundo, representando ao centro o globo terrestre, uma esfinge feminina

segura uma pena com uma das mãos e com a outra folheia um livro aberto, situados em um balão,

no primeiro plano da gravura. No pano de fundo da composição vê-se estantes com livros antigos e

bem encadernados de uma biblioteca (Fig. 5). 
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9 Eliseo d'Angelo Visconti (Itália, 1866 - Rio de Janeiro, 1944) foi pintor e desenhista. É consi-
derado um dos mais importantes pintores brasileiros do período e o mais expressivo repre-
sentante do impressionismo no Brasil. Foi o responsável pelas pinturas o teto do Teatro Mu-
nicipal do Rio de Janeiro, executados em duas etapas:  entre 1905 e 1908 executa o pano de
boca, o plafond (teto sobre a plateia) e o friso sobre o palco (proscênio). E entre 1913 e
1916, pinta os painéis do foyer do teatro, considerados uma obra prima da pintura decorati-
vista no Brasil. Ver: LEITE, José Roberto Teixeira. Dicionário crítico da pintura no Brasil. Rio
de Janeiro: Artlivre, 1988.          



                                                        Figura 5 - Ex libris Biblioteca Nacional, Eliseu Visconti, 1903 
                                                     Fonte: <http  ://www.  bngigital.bn.gov.br/acervodigital>  

No Arquivo Nacional, a produção editorial e artística se inicia por volta de 1870. O arquivo,

que havia sido criado em um momento de valorização dos documentos de história e da ciência, teve

essas publicações lançadas nas décadas seguintes, intensificando sobretudo na segunda metade do

século XX. Entretanto, é na série idealizada por Joaquim Machado Portela, que visava a divulgação

do acervo institucional, é que a vinheta oficial do arquivo, foi substituída por uma imagem composta

pela união do monograma que leva a assinatura do pintor Rodolfo Amoedo10 (Fig.06). A mesma

marca passou a constar em relatórios impressos, e a partir de 1944, em papéis oficiais do órgão.     
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10 Nascido em 11 de dezembro de 1857, Rodolfo Amoedo muda-se da Bahia para o Rio de
Janeiro  em 1868,  onde iniciaria  a  vida  profssional  em atividades  artísticas.  Cinco  anos
depois Amoedo vai estudar em Paris, onde cursa a Académie Julian e a École des Beaux-
Arts. De volta ao Brasil, com status de professor honorário da Academia Imperial de Belas
Artes leciona na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, onde se aposenta em 1934. Maiores
informações  sobre  o  artista  podem  ser  encontradas  em  verbete  do  mesmo  nome  na
Wikipédia  (disponível  em:   Acesso  em:  20-07-2017)  e  na  Enciclopédia  Itaú  Cultural
(disponível em: http://enciclopedia.itaucultural. org.br/pessoa21342/rodolfo-amoedo. Acesso
em: Acesso em: 20-07-2017). 
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Figura  6  -  Ex libris  usados  pelo  Arquivo  Nacional  em papéis  timbrados  e  outros  documentos  institucionais.
Desenho de Rodolfo Amoedo - Fonte: Coleção de ex libris Luiz Alberto da Cunha, Biblioteca Nacional.

Quanto as coleções particulares, se popularizaram no século XX, tomemos como exemplo o

do bibliófilo José Mindlin. Seu ex libris talvez possa ser enquadrado como híbrido nas classificações

acima, do tipo tipográfico, ou de colecionismo típico do século XX. Muito sedutoramente o seu ex

libris é a frase de  “Le ne fay rien sans Gayeté,  Montaigne,  Des livres.  Ex libris José Mindlin”

traduzindo como:  ‘Não faço nada sem alegria’, frase de autoria  do ensaísta  francês  Michel  de

Montaigne – 1533/1592 (Fig.7).

                                                        

Figura 7 - Ex libris, José Mindlin, coleção particular. Fonte: Reprodução a partir da obra: A REVISTA, edição n°
7, edição fac-símile da primeira edição de os Lusíadas.

3.2.1.2 Assinaturas

A noção de assinatura que se pretende abordar neste trabalho de conclusão de curso, é da 
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firma - nome escrito em punho pela própria pessoa, na autenticação de documentos feita por sua

própria caligrafia. 

Única e intransferível, a assinatura, é uma marca de posse pessoal abrangente utilizada para

diversos  fins:  fonte  de elemento  jurídico,  presente  em documentos  oficiais  de identidade  (RG),

registro  de  presença  em dias  de  eleições  ou  para  autenticações  imprescindíveis  na  emissão  de

cheques ou comprovantes de créditos11.

Algumas dessas assinaturas tornaram-se bastante conhecidas,  por seus produtos e serviços.

Essas  assinaturas  transformadas  em  marcas  carregam  elementos  implícitos  de  personalidade

expressos de forma visual e sendo consumidas diariamente. 

Autógrafo: manuscrito da mão do autor (por oposição a alógrafo).

Alógrafo: cópia do texto de um autor manuscrita por outra pessoa.

Outros  registros  também  transforma  o  livro  numa  edição  especial.  Entre  eles  podemos

numerar  as  dedicatórias  do  próprio  autor  e  a  de  outros  com  dedicatória  presenteando  ou

simplesmente transferindo transferindo o livro de uma coleção particular para uma coleção pública

(Fig.8). Assim como anotações de erros, comentários,

estudos, observações dos proprietários da obra.

Figura  8  - Marca  de  propriedade  manuscrita.  Fonte:
<http  ://www.  bngigital.bn.gov.br/acervodigital>  
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11 Disponivel em: www.correios.com.br  .   Acesso em: 20-07-2017  

http://www.zeno.org/Kunstwerke/B/D%C3%BCrer,+Albrecht%3A+Exlibris+des+Hieronymus+Ebner
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3.2.1.3 Carimbos

A definição simples e curta nos dicionários para carimbo é “[…] um instrumento de metal,

madeira ou borracha com que se marcam, em tinta, papéis e objetos de uso oficial ou particular

[…]” (HOUAISS, 2001, p. 312). Diversos são os usos dos carimbos, sendo geralmente empregados

com a finalidade de registro de posse, ou ainda uma marca visual de veracidade e confiança no

objeto carimbado. 

Para os correios os carimbos são: “[…] marcas que registram a geografia e documentam a

história, fixando os acontecimentos importantes de um país e os situando no tempo, com data, e no

espaço, com a indicação do local […]”.12

Ainda para a instituição, os carimbos dividem-se em três categorias: 

a)  Expedição:  instrumento  datador  destinado  a  carimbar  os  selos  aplicados  em

correspondências postadas e registradas com datas de expedição; 

b) 1º dia de circulação: têm como objetivo exclusivo, o de acompanhar e registrar o dia de

lançamento de um selo, sendo por isso mesmo, utilizado no dia da emissão do próprio selo;

c)  comemorativo:  é  aquele  destinado  a  comemorar  eventos  importantes  ou  homenagear

personalidades.

Diferentemente  do  significado  dos  carimbos  para  os  correios,  nos  interessa  o  carimbo

utilizado  pelas organizações, públicas e privadas para autenticar e marcar os objetos, tais como:

universidades  atestando  documentos  de  seus  acadêmicos;  lojas  certificando  a  conferência  de

mercadorias;  jornais  carimbando os exemplares  de seus assinantes,  diferenciando-os dos demais

exemplares para venda comum; entre outros exemplos. Já os carimbos pessoais são usados para

marcar a posse de objetos, como livros, e atestar a firma de uma assinatura, como usa por exemplo,

um médico  em receita  de  medicamento  onde  se  lê  seu  nome

completo e dado de registro profissional (Fig.9).         

Figura 9 - Carimbo da biblioteca do Infantado e da real bibliotheca.
Fonte: <http  ://www.  bngigital.bn.gov.br/acervodigital  >  
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12 Disponível em: www.correios.com.br  .   Acesso em: 20-07-2017  

http://www.bngigital.bn.gov.br/acervodigital
http://www.correios.com.br/


3.2.1.4 Selos 

O selo é um outro elemento que traz por meio de imagens a definição de momentos da história.

Sua origem remota, séculos atrás, ao que poderia ser a sua primeira manifestação destes objetos, os

selos cilindros sumérios. O selo cilíndrico é um objeto pétreo, pequeno, com inscrições que podem

variar entre figuras, letras, ou a mistura dos dois, esculpida na superfície da pedra. O formato é o

cilindro, como indica o nome, obtinha-se a impressão rolando-os na argila fresca, tinha-se a imagem

definitiva quando a argila secasse. Estes selos foram usados na antiga Suméria para uma variedade

de  propósitos,  incluindo  transações  comerciais,  decoração  e  correspondência.  Ainda  podiam

autenticar um documento, através da marca deixada nas placas de argila, lembremos que o suporte

da escrita cuneiforme dos sumérios era a placa de argila. O selo foi considerado como uma parte

extremamente importante da vida diária na Antiga Mesopotâmia (Fig.10).  

                                     

            

Fig.  10  -  Selos  cilíndricos  -  ágata,  hematita  e  calcário,  Museu  Britânico,  Londres.  Fonte:
<http://britishmuseum.org/luna/serlet/s/52gv97>.

Na Idade Média era comum encontrarmos um selo específico, chamado de sinete, utilizado para

garantir a idoneidade das correspondências, que baseava-se na impressão sobre cera. Derramava-se

uma pequena quantidade de cera no fecho do documento, e sobre esta, era impressa a marca do

autor/dono da correspondência. 
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O sinete, entretanto, é o nome do objeto de metal usado como uma assinatura do proprietário,

para selar e autenticar dos documentos e ou as cartas. Documentos reais, papais são encontrados

com resquícios deste material, é famoso o “anel do pescador” representando o Papa. O desenho que

se queria transportar para a cera ficava então no lugar da pedra do anel, com a marca pessoal do seu

dono, ou, mais comum ser um objeto pequeno como um carimbo de metal, com os símbolos devidos

pelo  seu  proprietário.  Desta  maneira,  garantia-se  a  autenticidade  do  documento,  pois  qualquer

tentativa de abertura, a cera ficaria corrompida. Acredita-se que a sua história pode ser muito mais

antiga, que já existia desde a Grécia e foi largamente utilizada nos séculos XVI ao XVIII (Fig 11). 

 

Figura 11 - Sinete do rei Jaime I, perdoando Sir Walter Raleigh, de 1617.  Fonte:  Folger Shakespeare Library
Digital Image Collection <http://luna.folger.edu/luna/servlet/s/31qv98  >.  

Quanto aos selos postais,  “[…] o primeiro selo do mundo, conhecido como Penny Black13,

surgiu na Inglaterra, em seis de maio de 1840, dentro da organização promovida pelo serviço postal

daquele país [...]”. Até essa data, o pagamento pela prestação de serviços de transportes e entrega

era  feito  pelo  destinatário.  A  “chegada”  dessa  nova  marca  tipográfica  foi  fundamental  para  o

sucesso da reforma postal que revolucionou os correios do mundo inteiro.14 
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13 Penny Black foi o primeiro selo postal postal do mundo usado em um sistema postal público. O primeiro foi emitido
na Inglaterra em 1 de maio de 1840. Para simplificar as coisas, Sir Rowland Hill propôs um selo adesivo para indicar o
pré-pagamento  do frete. Posteriormente,  a  ideia se espalhou no Império austríaco,  Suécia e  possivelmente na Grécia
ganhado aasim o restante do mundo civilizado. Maiores informações sobre tal movimento pode ser encontrada em verbete
do mesmo nome na Wikipédia (disponível em: Acesso em: 20-07-2017).
14 Disponível em: www.correios.com.br. Acesso em: 20-07-2017

http://www.correios.com.br/
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Postage_stamp&usg=ALkJrhgPWwfLYB_opvnFMOPAsXkrMgBX7g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Rowland_Hill_(postal_reformer)&usg=ALkJrhj-hahsPR5XTO5mGUihUEq4pnl_sA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Postage_stamp&usg=ALkJrhgPWwfLYB_opvnFMOPAsXkrMgBX7g
http://luna.folger.edu/luna/servlet/s/31qv98


O Brasil lançou o seu primeiro selo em 1843, sendo o segundo país no mundo a emiti-los. Os

primeiros selos comemorativos  foram emitidos  em 1900, quando celebraram o 4º centenário do

descobrimento do Brasil. Até 1968, a grande maioria dos selos postais brasileiros tinha impressão

em uma só cor, com técnicas de impressão deficientes em relação a alguns selos ordinários. 

Nesse  ano,  começaram  a  ocorrer  melhorias  significativas  no  processo  de  impressão,

especialmente  no  que  se  referia  ao  tipo  de  papel  e  as  técnicas  de  segurança  utilizadas  contra

falsificações. Artistas plásticos e desenhistas foram contratados para melhorar a qualidade dessas

emissões comemorativas. A casa da moeda foi reequipada para garantir uma impressão compatível

com os novos modelos projetados, incrementando assim a filatelia nacional. Como consequência

desse  aperfeiçoamento  técnico  e  artístico,  os  selos  brasileiros  tornaram-se  mais  atraentes  e

competitivos,  obtendo importantes  prêmios  internacionais.  Merecem destaque  nesse  processo,  o

primeiro selo do mundo com legendas em braile emitido em 1974, e o segundo selo do mundo com

imagens tridimensionais (holográfico), lançado em 1989.15  

Em suma, mesmo à custa de uma maior especialização, que deve ser produzida lentamente ao

longo de uma vida  acadêmica  e  profissional,  acredito  que tal  assunto,  possa introduzir  de uma

maneira  simples  um maior  interesse pelo tema,  através  dos professores,  pesquisadores  e alunos

visando um maior conhecimento para o novo milênio que está apenas começando.    
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4 MARCAS BIBLIOGRÁFICAS: UM ESTUDO DE CASO 

Livros contendo marcas bibliográficas em instituições públicas ou particulares se espalham

pelo Brasil,  sendo as mesmas responsáveis pelo seu estudo, preservação e exposição.  Das raras

coleções  disponíveis  a  consulta,  destaca-se  especificamente  para  esse  trabalho,  o  da  secção

iconográfica da Fundação Biblioteca Nacional – FBN. O acervo da Biblioteca Nacional foi formado

pela coleção da antiga Real Biblioteca, porém,  atualmente é  constituído por mais de duzentas mil

obras, pranchas,  ex libris e imagens antigas. Ainda, está presente gravuras e desenhos de artistas

celebres pertencentes às escolas alemães, francesas ou holandesas. Entre essas inúmeras gravuras,

destacam-se, a de Albrecht Dürer, Van Rijn Rembrandt, entre outros. 

A obra escolhida para esse estudo de caso foi o livro  Scenographiae,  sive perspectivae:

(aedeficia,  hoc  modo  ad  opticam  excitata,  pictorum  vulgus  vocat).  Pulcheriimae  viginti

selextissimarum  fabricarum,….  O  livro  é  composto  de  ilustrações  idealizadas  por Ionne

Vreedmanno Frisio (Vredemaman de Vries) e  editado e gravado por  Hieronymus Cock, com o

privilegio do Rei por seis anos, em 1560. 

O pintor holandês Vredemaman de Vries, nasceu em 1527 na cidade de Leeuwarden, foi um

arquiteto  e  pintor  do  renascimento.  Famoso  por  projetar  ornamentos  para  as  paradas  dos  reis

espanhóis Carlos I e Felipe II, tornou-se um especialista mundial em perspectiva. Hieronymus Cock

(Jeronimo Cock), nasceu na Antuérpia, vivendo de 1510 a 1570. Foi pintor e gravador, mas seu

principal  trabalho  foi  como  publicador  e  distribuidor  de  obras  que  continham  gravuras  dos

principais mestres de gravura. 

Em  Scenographiae,  sive  perspectiavae.... além  dos  trabalhos  de  gravação  dos  artistas

mencionados acima, o nosso interesse vai recair sobre as marcas intrínsecas e extrínsecas que o

exemplar apresenta. O volume é composto por quatro obras distintas, encadernadas em um único

exemplar. No total são sessenta e quatro gravuras, além de algumas fixadas a posteriori no verso

das páginas. O tema geral é  esquemas arquitetônicos e decorativos, com uma ótima técnica de

perspectiva.  Muitas vezes, uma obra não é considerada rara pelo seu valor isolado, mas pelo fato

de apresentar outros elementos que a tornem única. Neste exemplar algumas marcas encontradas

ao longo do mesmo, chamam atenção por sua raridade. 
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4.1 ANÁLISE DA OBRA

Foi  possível  detectar  nesta  obra  quatro  marcas  de  água  distintas  nas  páginas  dos  quatro

volumes encadernados juntos. No primeiro volume o símbolo é um círculo cortado ao centro por

uma linha, e o semicírculo inferior também cortado ao meio. Na parte superior sai uma pequena flor

de quatro pétalas (Fig. 12).  Segundo referência no livro de Maria  Maria José Ferreira dos Santos

(2015), esta foi uma marca de água utilizada entre os séculos XIV-XIX. Como a edição é do século

XVI, a marca confirma a datação (Fig.12).

                                 

                                 

Figura 12 - Marca de água: círculo e a flor. Fonte: Vries, Vredemamam de. Scenographiae, sive perspectiavae.
Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, 1506.   

Outras marcas de água presentes nas folhas dos livros são uma mão e flor; e dois vasos, um

com alça e lua minguante e o outro com alça e base reta. Usando a mesma fonte  de referencia para

as datações, de Maria José Ferreira dos Santos (2015), a mão com a flor é especifica do começo do

século XVI, enquanto os vasos são de aproximadamente 1500-1550 (Fig.13). 
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Figura  13  -  Marcas  de  águas  do volume estudado.  Fonte:  Vries,  Vredemamam de.  Scenographiae,  sive
perspectiavae. Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, 1506.   

As marcas extrínsecas que encontramos neste exemplar, vão desde os carimbos adquiridos

quando pertenceu as duas bibliotecas: a Real e a Biblioteca Nacional; até, as manuscritas e as de

posse de proprietário (Fig.14). Encontramos no canto inferior direito da folha de rosto do segundo

livro, intitulado  Zu dem kunst verstendigen Lceser, o carimbo da Biblioteca Nacional e um texto

manuscrito,  em grafite,  da  localização  da  obra  na  Biblioteca  -   724.485 –  AA /  06.01.1988 –

(Fig.15).

 Figura 14 - Selo da Biblioteca Nacional           Figura 15 – Manuscrito em grafite da localização da obra na biblioteca

O segundo  carimbo  encontrado  refere-se  à  Livraria  Real,  pois  esta  obra,  pertenceu  aos

soberanos portugueses, que a trouxe na mudança de D. João VI para o Brasil. (Fig.16)

 

Figura 16 - Selo da Real Livraria. Fonte: Vries, Vredemamam de. Scenographiae, sive perspectiavae. Biblioteca
Nacional, Rio de Janeiro, 1506.   
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Talvez a marca mais interessante deste exemplar seja a dedicatória manuscrita do Dr. Luis da

Costa, provavelmente um dos primeiros proprietários da obra. Em seguida, encontramos a marca de

posse do pintor André Gonçalves (Fig.17).

  

Figura 17 - Marcas de posse particular: Dr. Luis da Costa e o pintor André Gonçalves. Fonte: Vries, Vredemamam
de. Scenographiae, sive perspectiavae. Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, 1506.   

Por  último  temos  as  marcas  de  posse  na  forma  de  ex  libris  provavelmente  do  primeiro

proprietário Guilherme Dugood (Fig. 18) da Biblioteca Nacional (Fig. 19).

                                                                                                                                                             

Figura 18 -  Ex libris de Guilherme Dugood                    Figura 19 - Ex Libris da Biblioteca Nacional.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A  presente  pesquisa  teve  como  principal  objetivo  apresentar  a  tradição  das  marcas

bibliográficas,  principalmente  no  Brasil.  Sendo  assim,  a  trajetória  para  esta  pesquisa  foi  a  de

evidenciar os conceitos essenciais dos mais variados tipos de marcas bibliográficas empenhando se

em registrar sua permanência e manifestações nacionais.

Além disso,  a  liberdade  de  tomar  emprestado  conceitos  e  metodologias  de  outas  áreas  do

conhecimento  como a  história  e  a  biblioteconomia  e  as  correlacionar  com o tema  enriqueceu  o

trabalho  de  pesquisa.  Visualizando  cada  marca  como  um  meio  híbrido  de  texto  e  sua  autoria,

característica esta própria de tais marcas, elucidou o ponto tangente destas duas linhas. 

Com  isso,  passou-se  a  abordá-las  como  linhas  de  conhecimento  e  pesquisa  paralelas  e

harmônicas. Tomou-se como preceito inicial que qualquer discussão acerca das marcas bibliográficas

como atividade intelectual precisa levar em conta a questão da natureza essencial da atividade. O que

são marcas  bibliográficas? Existem diversas  definições.  Buscou-se apresentar  algumas,  apenas  na

tentativa de apontar uma dialética fundamental que referencie o leitor, permitindo que permeie essas

marcas sem aportar cruamente, mas sim com parâmetros e referências.

Reportou-se ainda aos conceitos de marcas intrínsecas e extrínsecas por trazerem a discussão

das  marcas  bibliográficas,  enquanto  que  nas  marcas  tipográficas  ou  de  posses  demostram

propriedades sobre suas publicações. No entanto, em minhas pesquisas que se torna necessário um

incentivo  maior  a  toda  comunidade  de  acadêmica  e  de  colecionadores  para  a  realização  de

experiências  e  pesquisas  interdisciplinares.  Deve-se  permitir  as  marcas  bibliográficas  uma  maior

integração cultural como um todo e não como uma área do saber isolada, pois o mesmo não existe por

si só, mas em função de uma configuração social. 

Por  fim,  consideramos  que  o  espaço  para  as  discussões  envolvendo  marcas  bibliográficas,

tipográficas, ou de posses, só seria possíveis e depois de assimilado todo o conteúdo da pesquisa. Não

pretendendo, desta forma, concluir esse trabalho, deixando o entendimento de que o assunto deu-se

por  encerrado.  Muito  pelo  contrário,  abre-se  com  isso,  uma  discussão  à  comunidade

biblioteconômica, e da mesma forma para todos os cidadãos no intuito de explorar mais as questões

levantadas pela pesquisa. 

Para  encerrar,  pode-se  dizer  que  os  principais  achados  desta  pesquisa  reportaram  à

interdisciplinaridade como oportunidade as marcas bibliográficas na medida em que se permite relaci-
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-onar  com  ciências  como  a  biblioteconomia  e  a  arquivologia.  Além  disso,  é  imprescindível  o

incentivo à divulgação de tal tema, e ao seu fomento, desenvolvendo a sua pesquisa, seja por vias

públicas ou privadas.
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