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CRITÉRIOS DE RARIDADE PARA A BIBLIOTECA CENTRAL ZILA MAMEDE 

Para subsidiar a seleção de obras raras na Biblioteca Central Zila Mamede utilizar-se-á os 

critérios adotados pela Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e os critérios institucionais 

estabelecidos em reuniões específicas para esse fim, conforme descrito a seguir. 

CRITÉRIOS DA BIBLIOTECA NACIONAL 

O paradigma para a elaboração dos critérios de raridade da Biblioteca Central Zila Mamede, 

são os critérios definidos e adotados pela Biblioteca Nacional do Brasil, com sede no Rio de 

Janeiro.  

1) Incunábulos - primeiras impressões (século XV ao XVI); 

2) Impressões dos séculos XVII e XVIII; 

3) Impressões da América Latina até 1835; 

4) Impressos no Brasil até 1841; 

5) Originais, 

6) Obras esgotadas; 

7) Primeiras edições de autores literários renomados; 

8) Edições especais, reduzidas, clandestinas, distribuídas pelo autor, de luxo, privativas; 

9) Exemplares especiais, com marcas de propriedade, anotações manuscritas e/ou 

dedicatórias de pessoas célebres. 

No entanto, tão somente listar os critérios adotados pela Biblioteca Nacional não nos parece 

suficiente para dar prosseguimento à seleção das obras, visto que se faz necessário entender o 

porquê de cada critério e estes estão justificados na história do livro, na qual faremos uma breve 

incursão. 

Lucien Febvre (2000) nos diz que foi em meados do século XV que surgiu o tipo móvel 

fabricado em metal que “revolucionaria a produção de livros”, uma vez que mudaria todo um 

processo produtivo, sendo a Bíblia de Gutenber ou a Bíblia de 42 linhas, a primeira publicação 

impressa por volta do ano de 1455.  



Após essa data e até o ano de 1500 as demais impressões, denominadas incunábulos 

mantiveram muitas das características dos manuscritos, tais como: 

 Incipit, que significa “aqui começa”, contendo muitas vezes o nome do autor e o título da 

obra;  

 Explicit – “aqui termina”, informação que aparece no final dos primeiros livros, fornecendo, 

algumas vezes, o nome do autor e o título da obra; 

 Uso de caracteres góticos;  

 Textos compactos e em duas colunas; 

 Largo uso de abreviaturas; 

 Uso de iluminuras – adornos; 

 Uso de xilogravuras;  

 Livros não paginados, às vezes folheados; 

 Uso de glosas (comentários, interpretações), registros, assinaturas, reclamos; 

 Grandes formatos (in-folio - método de impressão no qual uma folha impressa é depois 

dobrada ao meio, de modo que os cadernos tenham quatro páginas, duas de cada lado);  

 Texto em latim;  

 Livros litúrgicos (a maioria); 

 Impressão em  papel fabricado a base de trapo -  grosso, desigual e de cor amarelada.  

Todos esses aspectos segundo a Biblioteca Nacional ([2000]) justifica “o critério 

cronológico já determinar a raridade da obra” (grifo nosso).  

Os séculos XVII e XVIII por sua vez, se destacam pela industrialização do processo 

produtivo do livro na Europa, pelo aparecimento de grandes nomes da literatura mundial como 

Cervantes, Shakespeare, Molière e outros e pela instalação do estabelecimento oficial para 

tipógrafos, gravadores e impressores.  

No Brasil, de acordo com a Biblioteca Nacional ([2000]) a produção gráfica se 

desenvolve a partir do Segundo Reinado, razão pela qual, a exemplo da Biblioteca Nacional 

estendemos o conceito de obra rara até 1850. Essa decisão se justifica na medida em que se 

confirma que a tipografia oficial no Brasil data de 13 de maio de 1808 quando D. João VI cria a 

Impressão Régia, que tem como primeiro documento impresso um folheto com a “Relação dos 

despachos publicados na corte pelo expediente da Secretaria de Estado dos Negócios 

Estrangeiros”.  



Mas, de 1808 até a Independência do Brasil em 1822 a Impressão Régia mantinha o 

monopólio da imprensa no Rio de Janeiro, mesmo que a Bahia já tenha dado início no ano de 

1811 à expansão da tipografia no Brasil. Em conformidade com Hallewell (1985, p.120) alguns 

anos mais tarde outras províncias passaram a adquirir os seus prelos: Pernambuco em 1815, 

Paraíba em 1817, Pará no ano de 1822, Ceará em 1824, São Paulo e Rio Grande do Sul 

começaram a imprimir em 1827, Goiás em 1830 e Santa Catarina em 1831.  

O Rio Grande do Norte, ainda de acordo com Hallewell (1985, p.121), recebeu seu 

primeiro prelo da província do Recife no ano de 1832, no entanto as publicações oficiais 

continuaram a ser impressas em Olinda/PE até o ano de 1878, o que para nós justificaria 

entender como um critério de raridade institucional as impressões feitas em nosso Estado até o 

início do século XX, precisamente o ano de 1901. 

Outros aspectos imprimem a impressão características de raridade, tais como: 

Impressão clandestina – Como dito anteriormente, até o ano de 1808 toda a produção 

literária do Brasil era impressa na Europa, salvo as publicações manuscritas, e após essa data até 

a independência do Brasil, no ano de 1822, o Rio de Janeiro Mantinha o monopólio da impressão 

gráfica, logo, tudo o que fosse publicado antes de 1808 no Brasil a até 1822 fora do Rio de 

Janeiro seria considerado clandestino. 

Impressões distribuídas pelo autor – São edições em papel especial, numerados e 

geralmente assinadas. Podem incluir a indicação do proprietário para o exemplar numerado. 

Pode ocorrer a utilização de tipos diferentes de papel numa mesma edição e para cada tipo é dada 

uma nova numeração. São, enfim, edições limitadas com um número específico de exemplares, 

geralmente reduzidos. 

Impressões de luxo – as edições elaboradas segundo o modelo de livros antigos, que 

utilizam papel de boa qualidade, folhas soltas em cadernos, ilustradas por algum artista de 

renome, geralmente   in folio  e colocadas em caixas, com tiragem limitada e podendo ter a 

assinatura do autor. 

Impressões privativas – aquelas obras pertencentes a coleções importantes. Em geral 

trazem carimbo e ex libris – marcas de propriedades que identificam uma personalidade ou 

coleção documentando e comprovando sua origem. 



Exemplares com anotações manuscritas (comentários, dedicatórias) – Obras que 

tragam dedicatórias dos autores das obras, de reis, de governantes ou autógrafos de celebridades, 

bem como comentários sobre o conteúdo da obra. 

Obras esgotadas – Edições consagradas e não reeditadas. 

A biblioteca Nacional ([2000]) afirma ainda que uma obra pode também ser avaliada 

como rara pelo seu valor extrínseco: notadamente no que se refere à encadernação seja esta em 

couro, pergaminho, veludos, gravadas a ouro, com filetes e seixas douradas onde lista através 

dos séculos alguns destaques:  

Século XV - Couro estampado, com guarnições de ferro, ou em placas de madeira 

recobertas de tecidos valiosos. 

Século XVI - Diminui o uso do tecido e surgem as encadernações em marroquim ou pele 

similar decorada com ouro. As mais simples são feitas em pergaminho. Um grande encadernador 

dessa época é Jean Grolier. 

Século XVII - Predomina o couro decorado com desenhos geométricos. Destacam-se as 

encadernações em marroquim mate e as com iniciais e pequenos emblemas. 

Século XVIII - Os mosaicos nas encadernações voltam e surge a decoração com 

estampas. 

Século XIX - Substituição do couro legítimo por imitações ou tecidos de cor 

apresentando belo aspecto decorativo. 

 

CRITÉRIOS INSTITUCIONAIS 

 

A Biblioteca Nacional coloca que outros critérios adequados aos interesses específicos de 

bibliotecas e/ou colecionadores, podem e devem ser acrescidos. Contudo, enfatiza que a 

classificação de qualquer obra dentro destes padrões, exige um apoio bibliográfico. Assim 

sugerimos como critérios institucionais de raridade: 

 

 Os impressos no Rio Grande do Norte até início do século XX, notadamente o ano de 1901, 

justificado anteriormente; 



 As Publicações da história da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, visto que 

representam o registro da  história da instituição; 

 As publicações da Universidade do Rio Grande do Norte: relatórios, publicações da Editora e 

outros, pois são elementos constitutivos da história instituição Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte; 

 Miniaturas, por serem em geral manufaturas; 

 Folhetos e panfletos (Literatura de Cordel e representativos de movimento literário, político e 

sócio cultural do Rio Grande do Norte e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte). 

 

Registra-se que, é condição sine qua non para se trabalhar com obras raras ter 

conhecimento da história do livro, mas também experiência com a atividade, pois como aponta 

Pinheiro (2005 Apud  RODRIGUES; CALHEIROS; COSTA, [200-?]), não basta o 

conhecimento dessa História, pois tão importante quanto, é a convivência diária com livros raros, 

uma vez que é o “ver” e o “tocar” o livro raro, rotineiramente,  que irá favorecer a revelação 

contínua de aspectos bibliológicos, muitas vezes, não indicados na literatura. 

Julga-se, portanto,  importante capacitar toda a equipe de bibliotecários para que estejam 

aptos a identificar no acervo obras com características de raridade, esquecendo a premissa 

“velho, antigo, portanto raro”. Torna-se fundamental, então,  a constituição de uma equipe de 

obras raras, pois será ela quem manterá esse contato diário e rotineiro com as obras que por sua 

vez proporcionará o olhar bibliológico apurado necessário para a atividade. 
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