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1 INTRODUÇÃO  

O livro sempre foi objeto de desejo de colecionadores, seja pelo seu conteúdo, 
ou pelos materiais utilizados em sua manufatura. Um livro pode ser considerado raro 
não só pelo seu texto, mas pelo contexto histórico e cultural que representa. As obras 
raras, quando estão presentes nas bibliotecas e centros de informação, necessitam 
de um tratamento diferenciado, aspectos que ainda são pouco discutidos na 
Biblioteconomia.  

A raridade bibliográfica não é uma condição invariável. Apesar de alguns 
critérios serem aceitos internacionalmente, deve-se levar em conta, ainda, as 
particularidades de cada país ou região ao estabelecer critérios de raridade. Alguns 
critérios são indiscutíveis, como é o caso dos incunábulos. (SILVA; LANE, 1990 apud 
FROES, 1995). Nesse sentido, a definição de raridade de uma obra é algo que pode 
sofrer modificações ao longo do tempo e espaço, assim como, também, depende da 
política de cada instituição e do conhecimento e pesquisa do bibliotecário.  

O objetivo desse estudo é fornecer um panorama acerca dos critérios de 
raridade bibliográfica adotados pela Biblioteca Nacional brasileira (BN) e que servem, 
na maioria das vezes, como orientação para outras instituições ao elaborar os seus 
próprios critérios. 
  

2 METODOLOGIA  

Este estudo foi desenvolvido no âmbito do curso de Bacharelado em 

Biblioteconomia da FURG, como trabalho final da disciplina 10580 Obras Raras. 

Trata-se de uma revisão teórica sobre “critérios de raridade bibliográfica”, tendo 

como foco principal os critérios adotados pela BN. A partir do levantamento e revisão 

teórica foi produzido, pelas autoras, um artigo de revisão sobre o tema proposto. 

 

3 RESULTADOS e DISCUSSÃO 

Alguns critérios de raridade bibliográfica são aceitos e adotados 
internacionalmente, tendo se tornado um padrão para o reconhecimento dessas 
obras. Servem para nortear o trabalho dos profissionais na identificação e no 
tratamento técnico das mesmas. 

A BN, juntamente com o Plano Nacional de Recuperação de Obras Raras 
(PLANOR), apresentam, por meio de um documento, os critérios de raridade adotados 
pela instituição, os quais estão presentes no Quadro 1.  
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Quadro 1 - Critérios de raridade bibliográfica adotados pela BN 

Critério cronológico  - Manuscritos (obras anteriores a 1455); 
- Incunábulos (1455-1500); 
- Todas as obras dos séculos XV, XVI e XVII; 
- Impressões do séc. XVIII até 1720; 
- Primeiras impressões Brasil - séc. XIX (obras editadas 
no Brasil até 1841). 

Edições 
clandestinas
  

São edições que, por motivos morais, religiosos, 
políticos ou por pirataria editorial, acabam sendo 
impressas fora do seu país de origem. 

Edições de tiragens 
reduzidas 

São edições limitadas, com um número específico de 
exemplares, geralmente reduzidos.  

Exemplares de coleções especiais em regra geral com belas encadernações e 
ex-libris 

Exemplares com anotações manuscritas de importância, incluindo dedicatórias 

Obras esgotadas Edições consagradas esgotadas e não reeditadas. 
Fonte: adaptado de Biblioteca Nacional (2000). 

 
Segundo Fischer e Rocha (2015), os critérios adotados pela BN servem como 

orientações para outras instituições, pois não há uma política específica para a 
padronização de acervos raros no Brasil. Porém, segundo Pinheiro (2015), existe um 
uso automático e pasteurizado por bibliotecas do nosso país desses critérios. Para a 
autora, os critérios devem ser usados como princípios e referências e não como 
instrumentos totais, uma vez que as bibliotecas diferem umas das outras. 
 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Conclui-se, a partir do estudo realizado, que existe uma tendência significativa 
das bibliotecas em seguir os critérios de raridade bibliográfica estabelecidos pela BN.  

Em relação a essa prática, salienta-se apenas que não restam dúvidas de que 
a BN é a referência nacional para a orientação quanto à identificação e tratamento de 
materiais bibliográficos raros por outras bibliotecas brasileiras. Percebe-se, no 
entanto, que existem lacunas a serem preenchidas quanto às discussões e 
implantações de políticas para tratamento de obrar raras. Nesse sentido, corrobora-
se com a afirmação de Pinheiro (2015), quando esta salienta que deve haver uma 
reflexão por parte das instituições ao elaborar seus próprios critérios de raridade, 
levando em consideração aspectos e particularidades regionais.    
 

 

5 REFERÊNCIAS 

 

BIBLIOTECA NACIONAL (Brasil). Plano Nacional de Recuperação de Obras Raras. 

Critérios de raridade [e] Catálogo Coletivo do Patrimônio Bibliográfico Nacional 

- CPBN: séculos XV e XVI. Rio de Janeiro: FBN, [2000]. Disponível em: 

<https://goo.gl/UfFFn3>. Acesso em: 18 jun. 2018.  

 



Universidade Federal do Rio Grande - FURG 

17ª Mostra da Produção Universitária - MPU 

Rio Grande/RS, Brasil, 01 a 03 de outubro de 2018 

ISSN: 2317-4420 

 
FISCHER, M. V. M.; ROCHA, L. V. Coleção de obras raras da Biblioteca do Supremo 

Tribunal Federal: histórico, avaliação e definição de critérios de raridade. Cadernos 

de Informação Jurídica, v. 2, n. 2, p. 70-86, jul./dez. 2015. Disponível em: 

<https://goo.gl/3h9wF2>. Acesso em: 21 jun. 2018. 

 

FROES, R. C. Obras raras no Brasil: estudo dos critérios de raridade bibliográfica, 

tratamento técnico e preservação das coleções. Belo Horizonte, 1995. Dissertação 

(Mestrado em Ciência da Informação) - Escola de Biblioteconomia da UFMG, Belo 

Horizonte, 1995. Disponível em: <https://goo.gl/ae1ouS>. Acesso em: 03 ago. 2018.  

 

PINHEIRO, A. V. História, memória e patrimônio: convergências para o futuro dos 

acervos especiais. In: VIEIRA, B. V. G.; ALVES, A. P. M. (Org.). Acervos especiais: 

memórias e diálogos. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2015. p. 33-44. Disponível em: 

<https://goo.gl/tZH1gz>. Acesso em: 18 jun. 2018. 

 


