
Critérios adotados para seleção de obras raras1:  critérios de raridade da Divisão de Coleções 
Especiais da Biblioteca Universitária – Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de 
Minas Gerais 

1. Características históricas 

� Gerais 

� Obras do século XV (início da história da imprensa) até 1801 (produção industrial 
de livros); 

� Obras que caracterizam as primeiras produções tipográficas de uma localidade; 

� Obras que caracterizam uma fase histórica, demarcada em função do conjunto 
bibliográfico (âmbito, objetivo, utilização, dentre outros) e/ou do interesse do 
colecionador; 

� Específicas (Brasiliana e Mineiriana) 

� Obras produzidas no Brasil ou exterior datadas até o século XIX; 

� Obras anteriores à Impressão Régia: edições clandestinas ou obras publicadas 
fora do Brasil; 

� Obras da Impressão Régia; 

� Editoras mineiras: quando oferecido enfoque de importância ou relevância; 

� Autores mineiros: representativos em seu campo de atuação; 

� Minas Gerais: obras relevantes sobre o Estado ou suas cidades em seus mais 
diversos aspectos. 

2. Características gerais da obra 

� Edições príncipes, primitivas e originais; 

� Edições limitadas 

� Edições esgotadas 

� Edições especiais: geralmente restritas, de tiragem limitada, suporte especial e 
numerados e/ou autografados pelo autor, tradutor, ilustrador, personalidade, 
instituição, dentre outros; 

� Edições comemorativas 

                                                             
1 Documento estabelecido pela Divisão de Planejamento e Divulgação da Biblioteca Universitária – 
Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de Minas Gerais (BU-SB-UFMG), em 1992. 



� Edições críticas: estudo comparativo de originais (póstuma) e/ou de todas as edições 
da obra de uma autor (em vida ou póstuma); 

� Edições de artífices renomados (desenhistas, pintores, gravadores, tipógrafos, 
impressores, editores); 

� Edições populares: publicações que caracterizam uma cultura, podendo ser romances, 
folhetos literários, panfletos, folhas volantes, dentre outros; 

�  Edições clássicas em qualquer ramo do conhecimento; 

� Obras científicas que datam do período inicial de ascensão da ciência e/ou assunto 
tratado; 

� Obras impressas em períodos adversos (por exemplo, guerra). 

� Obras sobre histórias de descobrimentos e colonização; 

� Obras apreendidas, suspensas ou recolhidas por censura política, religiosa, moral, 
social, pessoal, familiar, dentre outros; 

� Obras repudiadas pelo autor: obras não citadas ou não incluídas em biografias; 

� Obras clandestinas por motivos políticos, religiosos, morais ou de pirataria editorial; 

� Obras “desaparecidas”; 

� Obras premiadas; 

� Traduções/tradutores: traduções consagradas e definitivas e tradutores brasileiros 
renomados; 

� Obras esgotadas e não reeditadas; 

� Fac-simile de obra consagrada ou única existente; 

3. Características extrínsecas da publicação 

� Dedicatória manuscrita dos autores e/ou personalidades (teor da dedicatória, 
importância do ofertante e/ou homenageado); 

� Marcas de uso: anotações no exemplar feitas pelo autor ou colecionador; 

� Marcas de posse: assinaturas, ex-libris, super-libris, carimbos, brasões dentre outros; 

� Marcas de artífices/comerciantes renomados e/ou considerados no mercado editoral 
(encadernadores, restauradores, livreiros, dentre outros) 

� Obras que pertençam a um conjunto bibliográfico de personalidade ilustre; 

4. Características intrínsecas da publicação: 



� Qualidade tipográfica: natureza e características dos materiais utilizados como suporte 
(papel de trapos, papéis de linho, pergaminho, papiro). 

� Características das técnicas: Encadernação originais, encadernação de luxo, dentre 
outros; Ilustrações original e/ou reproduzidas artesanalmente (xilogravura, água 
forte, aquarela, dentre outras). 

5. Pesquisa bibliográfica/Pesquisa bibliológica em fontes de informação que indicam as 
características: 

� Unicidade: sob o ponto de vista de especialistas, bibliógrafos, bibliófilos, dentre outros; 

� Preciosidade: obras de alto valor monetário devido aos materiais utilizados em sua 
confecção (ouro, pedras preciosas, dentre outros). 

� Celebridade: obras mais procuradas por bibliófilos por suas características intrínsecas e 
extrínsecas e/ou as mais estudadas por eruditos;  

� Curiosidade: obras cujo assunto foi tratado de modo sui generis ou apresentação 
gráfica incomum; 

� Censura 

� Apreendidas: exemplares retirados de circulação por decisão legal ou arbitrária 
de autoridade constituída; 

� Suspensas: edição sustada após o início de sua impressão por decisão de uma 
autoridade, autor, família, dentre outros; 

� Recolhidas: recolhimento da obra por medida de precaução, imposição do autor, 
família, dentre outros; 

� Memória institucional da Universidade 

� Mapas; 

� Plantas, maquetes, planos de estudo; 

� Relatórios técnicos relacionados com a história da UFMG; 

� Material iconográfico: fotografias, estampas, gravuras, desenhos, quadros 
relacionados á Universidade; 

� Cartazes e programas de eventos culturais ou administrativos patrocinados pela 
Universidade; 

� Catálogos de exposição; 

� Selos comemorativos; 

� Medalhas comemorativas; 



� Troféus diversos; 

� Placas comemorativas; 

� Diplomas e certificados da UFMG; 

� Bustos; 

� Móveis, lustres, louças, objetos de adorno, instrumentos científicos e de 
trabalho, sinetes, tinteiros e outras peças ligadas à história da Universidade. 


