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1 INTRODUÇÃO 

 

A Biblioteconomia de livros raros é área de estudo e pesquisa das 

práticas ligadas à raridade bibliográfica.Como afirmam Araujo e Reis (2016), 

critérios de raridade bibliográfica são adotados pela Biblioteconomia para a 

identificação de livros raros e servem, também como instrumentos de apoio aos 

bibliotecários para auxiliar na descrição destas obras, tendo em vista a 

preservação da memória coletiva e do conhecimento. 

Livros rarossão carregados de valor simbólico por uma série de motivos: 

carregam uma informação especial; são obras de alto custo (valor monetário); 

são objetos de desejo de colecionadores; entre outros. Podem ser 

considerados raros, também, em virtude de seu papel histórico e cultural, 

devido à relevância do conteúdo abordado ou, ainda, por suas características 

extrínsecas. 

Livros tornam-se raros ou valiosos quando carregados de significado, 
ou seja, quando apresentam características que os elevam à 
categoria de símbolos, sejam estes de poder, de status, de riqueza ou 
de superioridade, deslocando-se do universo dos “livros comuns” 
para o universo das “raridades bibliográficas”. (RODRIGUES, 2011).  
 

A produção científica brasileira cresce à medida que os anos passam, 

em todas as áreas do conhecimento. Devido a esse fato, os responsáveis pela 

realização da ciência no Brasil preocupam-se em produzir um saber confiável e 

de qualidade.  
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A Biblioteconomia, sendo a área do conhecimento responsável pela 

organização e disseminação da informação, não se abstém deste setor da 

produção científica, pelo contrário, os profissionais dessa área se dedicam à 

pesquisa. Visto os amplos assuntos envolvendo a Biblioteconomia, os 

conteúdos das publicações são diversos. Contudo, alguns temas são pouco 

discutidos, como por exemplo, a Biblioteconomia de livros raros, que tem como 

um dos seus princípios a preservação dos materiais bibliográficos.  

Com base no cenário descrito, esta pesquisa, que constitui parte do 

Trabalho de Conclusão de Curso da autora, tem por objetivo verificar se a 

Biblioteconomia de livros raros tem sido temática dos pesquisadores brasileiros 

da Ciência da Informação (CI), mostrando como tem sido as colaborações em 

relação aos seguintes aspectos: quais periódicos brasileiros de CIpublicaram 

sobre este tema no período compreendido entre os anos de 2006 e 2016; 

quem são os autores mais produtivos nessa área; quais são as instituições de 

origem desses autores. 

 

2 METODOLOGIA  

 

Com base em seus objetivos, esta pesquisa é classificada como 

descritiva; apresenta abordagem quali-quantitativa, pois os dados apurados 

serão descritos, contabilizados estatisticamente e interpretados. O universo 

desta pesquisa é composto pelos periódicos brasileiros da CI que se 

encontram indexados no portalQualis-CAPES (estrato 2013-2016).  

A análise dos dados constituirá um estudo bibliométrico, tendo em vista 

que este faz uso de técnicas quantitativas e estatísticas,propiciando uma 

avaliação da produção e comunicação científica (ARAUJO, 2006), tendo como 

base duas leis da Bibliometria: a Lei de Lotka e a Lei de Bradford. 

 

3 RESULTADOS e DISCUSSÃO  

 

A Tabela 1 mostra opré-teste da pesquisa. Os termosde busca utilizados 

foram: “Obra* rara*”, “Acervo* raro*”, “Livro* raro*” e “Raridade 

bibliográfica”.Foram selecionados três periódicos. A pesquisa foi realizada na 
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página de cada um dos periódicos, na aba “Pesquisa”, em “Pesquisar termo em 

todas as categorias”. 

 

 

Tabela 1 –Biblioteconomia de livros raros nos periódicos brasileiros de CI 

Fonte: elaborado pela autora.  

   

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os materiais bibliográficos raros possuem papel relevante para a 

sociedade, uma vez que são testemunhos de um determinado contexto 

histórico e cultural. Pretende-se, com esse trabalho, contribuir com a área da 

Biblioteconomia de livros raros, investigando se esta temática têm sido alvo de 

pesquisas no âmbito da CI. Igualmente, o estudo possibilitará conhecer quem 

são os pesquisadores da área e a que instituições estão vinculados. 
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Título Link (página) Termo pesq. Doc. Rec. Doc. Sel. 

Informação & Sociedade: estudos  http://periodicos.ufpb.br/ojs2/in
dex.php/ies 

Obra* rara* 2 1 

Acervo* raro* 0 0 

Livro* raro* 0 0 

Raridade bibliográfica 0 0 

Perspectivas em Ciência da 
informação  

http://portaldeperiodicos.eci.uf
mg.br/index.php/pci 

Obra* rara* 8 4 

Acervo* raro* 4 2 

Livro* raro* 6 4 

Raridade bibliográfica 2 1 

Transinformação http://periodicos.puc-
campinas.edu.br/seer/index.ph
p/transinfo/index 

Obra* rara” 0 0 

Acervo* raro* 0 0 

Livro* raro* 0 0 

Raridade bibliográfica 0 0 


