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u m a  p e q u e n a 
h i s t ó r i a  
d o  l i v r o

M
uito tempo atrás, antes do livro, a única forma de contar 

histórias era usando a memória, passada dos avós para os 

filhos e netos. Quando dependemos de nossa memória 

apenas, não se pode registrar tanta coisa. Depois veio a escrita e, 

com ela, a quantidade de informações que conseguimos guardar 

aumentou muito. Os primeiros registros que conhecemos são de 

mais de 4 mil anos atrás! vários tipos de escritas diferentes foram 

inventados, em regiões diversas do mundo. aqui nas américas, 

um povo que vivia no sul do México – os Olmecas – inventaram 

um sistema de escrita próprio. várias dessas escritas nós não 

entendemos ainda muito bem. alguns pesquisadores passam a vida 

toda tentando descobrir o que foi escrito por esses povos antigos.

a escrita começou sendo praticada em peças de barro, mais tarde 

em tábuas cobertas com cera e também em peles de animais. 

Os egípcios inventaram o papirus – folhas de uma planta que, 

batidas juntas se transformavam numa espécie de papel. nos 

primeiros tempos, os livros não eram escritos em livros, mas em 

rolos de papirus e de pele. Demorou para o papel, que havia sido 



inventado na china, chegar ao Ocidente, ou seja, à Europa. Os 

árabes foram responsáveis por aprender o processo de produção 

de papel com os chineses e, mais tarde, levar esse processo para 

a Europa. antes mesmo de chegar no Ocidente, porém, o papel já 

era utilizado na china para fazer saquinhos de chá e até mesmo 

papel higiênico!

Depois da invenção da escrita e de muitas mudanças nas línguas, 

muito tempo passou até que outra invenção mudasse mais uma 

vez o mundo. O responsável foi o alemão Johannes gutenberg, 

que desenvolveu o prelo, quer dizer, a máquina que faz livros. Isso 

aconteceu por volta de 1450, pouco antes de colombo chegar 

nas américas. Essa invenção deu tão certo que em pouco tempo 

milhões de livros circulavam por toda Europa e muito mais gente 

teria acesso a muito mais informação. claro, isso só aconteceu 

porque a Europa começou a produzir papel de forma mais barata, 

em grande quantidade, utilizando moinhos d’água.



Depois de Gutenberg, a impressão de livros foi ficando mais 

rápida, mais barata, e as técnicas de reprodução de imagens foram 

também melhorando muito. conforme o trabalho manual foi sendo 

substituido por máquinas, o livro foi ficando cada vez mais barato. 

ao mesmo tempo, cada vez mais pessoas aprendiam a ler e escrever, 

ou seja, a procura por livros ficou cada vez maior. Há pouco tempo 

mais uma revolução aconteceu: a invenção do computador e, algum 

tempo depois, da internet. agora temos o livro digital: ele é pensado 

e produzido como um livro impresso, mas não precisa de papel. Esse 

mesmo que você está lendo agora é um livro digital! 

Prelo de Gutenberg (acima)

Sistema industrial de produção de livros (à direita)



o  l i v r o 
n o  B r a s i l

P
or muito tempo livros não podiam ser impressos no Brasil 
– nem livros, nem jornais, nem nada. O país era colônia 
de Portugal – fazia parte do Império Português – e até 

mesmo a circulação de livros aqui era restrita. E por que motivo 
Portugal não queria que a gente aprendesse a ler, a escrever? É 
que uma colônia desinformada era uma colônia obediente.

apenas em 1808, com a chegada da corte no Brasil, é que o 
mundo dos livros de fato chegou ao país. no início do século 
XX, alguns dos principais responsáveis pela divulgação do livro 
no país foram o escritor e editor Monteiro Lobato e o editor 
José Olympio. com o passar dos anos, cada vez mais escolas e 
universidades foram se espalhando pelo país, a população foi 
gostando mais de jornais, de livros, de leitura e hoje o Brasil é 
um dos dez maiores mercados editoriais do mundo!

Capa da primeira edição de “A menina do narizinho 
arrebitado”, ilustrado por Voltolino. Publicado em 1920 por 

Monteiro Lobato, é um marco da literatura infantil brasileira.



i n d e x : 
o  l i v r o  
n o  d i s t r i t o 
f e d e r a l

É 
no Distrito Federal que se encontra a capital do país, 
Brasília. Por essa razão, temos um altíssimo índice de 
escolaridade, ou seja, muita gente aqui estudou muito! 

Esse projeto que fizemos, o Index, é uma pesquisa do mundo 
do livro no DF. não de todo o mundo do livro, mas de quem 
trabalha bem próximo do livro, de quem é responsável 
por fazer livros, por cuidar dos livros que já temos. são 
encadernadores, conservadores, livreiros e muito mais. 
É importante entender como por trás de cada coisa que 
vemos na nossa frente, existe todo um mundo! Quem sabe, 
no futuro, você também não vai trabalhar com o livro? as 
possibilidades são muitas!

Profissionais, colecionadores 
e empresas mapeadas
não concederam entrevista
Pessoal total envolvido

Movimentação financeira*
não informaram valores

Tempo de mercado
até 5 anos
De 5 a 10 anos
De 10 a 15 anos
Mais de 15 anos
não informou

Escolaridade
Pós-graduação
superior
Ensino médio
Ensino fundamental
não informaram

Mantém site na internet
sim
não

Quais?

Facebook

Flickr

Behance

LinkedIn

Twitter

Instagram

Pinterest

148

50
807

r$ 49.669.400
46

44
24
24
41

1

26
94
37

3
10

82
52

52

7

2

15

5

6

1

32,83%
17,91%
17,91%
30,59%

0,09%

15,2%
55,2%
21,6%

1,7% 
5,8%

61%
39%

59%

7,9%

2,2%

17%

5,6%

6,8%

1,1%

*Referente à receita anual bruta ** Dados de profissionais e sócios de empresas





p r o f i s s õ e s 
d o  l i v r o

cO ns Erva D Or  E  rE s taur a D Or

Os profissionais de conservação e restauro cuidam de livros 
e bibliotecas. se a gente não prestar atenção, bichos como o 
cupim e a traça podem comer os livros! Quem faz a conservação 
limpa os livros – processo que chamamos de higienização; quem 
faz o restauro conserta os livros.

Carlos Eduardo Reis Barros, restaurador de 
livros da Câmara dos Deputados (acima) 

Higienização de manuscrito (abaixo)



D E sIg nEr

Designers são as pessoas que deixam um livro bonito, fazendo 
que a gente tenha vontade de ler! Eles escolhem o tipo da letra 
e do papel, organizam o texto e as imagens. Eles trabalham 
com vários programas de computador.

EDItOr

Editores são as pessoas que escolhem o que vai ser publicado, 
como vai ser publicado. se você escrever um livro, precisa 
enviar para um editor! Muitas vezes eles dizem também para 
os escritores sobre o que escrever. 

Felipe Cavalcante,  designer, ilustrador e editor 

Briquet de Lemos, editor e livreiro



En c a D Ern a D Or

você já viu um livro antigo com capa de couro? Encadernador 
é quem coloca a capa no livro! Precisa entender de costura, 
prestar muita atenção na ordem das páginas e caprichar no 
trabalho, para a capa ficar bonita.

ILus tr a D Or

O ilustrador é a pessoa que faz os desenhos para um livro. 
Muitas vezes olhamos primeiro para o desenho, depois para o 
texto, verdade? É que os ilustradores desenham muito bem! 
Às vezes eles fazem o desenho com lápis, caneta e pincel; às 
vezes eles usam programas de computador para desenhar; 
muitas vezes eles usam os dois!

Cadernos produzidos pelo ateliê Detudoumpouco

Fernando Lopes, ilustrador



IMPrE s s Or

O impressor é quem imprime o livro, quem passa todas as 
letras e desenhos para o papel! Para isso, ele precisa de 
muito papel e tinta. É como a impressora da escola, que os 
professores e a secretaria usam, mas muito maior e mais 
complicada!  

LIvrEIrO

Livreiro é quem vende o livro. tem livreiro que vende livro 
novo, tem livreiro que vende livro usado. Muito livro a gente só 
encontra usado! 

Emerson Dayahn e Sérgio Henrique Rodovalho, 
proprietários da Mais Soluções Gráficas

Francisco Joaquim de Carvalho – “Chiquinho”, 
proprietário da Livraria do Chico



PaPELEIrO

O papeleiro é quem faz papel artesanal, papel feito à mão! 
Eles usam folha de bananeira, calças jeans velhas, rasgadas, e 
até mesmo papeis usados para fazer mais papel.  O material 
é limpo, picotado, triturado e transformado numa massa 
chamada de polpa. Essa polpa é colocada numa tela para 
escorrer. a tela tem o formato do papel. Depois é só esperar 
secar e prensar o papel!

Ana Maria Romeiro, papeleira proprietária da Papeleco (acima) 
Cadernos produzidos com papel artesanal  

pela Equipe do LEME / UnB (abaixo)



DOURAÇÃO

EX LIBRIS

ILUSTRAÇÃO

FOLHA DE GUARDA

FOLHA DE ROSTO

MIOLO

CORTE

CAPA

LOMBADA

CABECEADO

ENTRETELA ENCADERNAÇÃO

O  L I v r O :  

p E Q u E n O  G l O s s á R i O



aBa: também chamada de orelha, é a parte da sobrecapa (a 
cobertura do livro), que fica dentro do livro.

anvErsO: parte da frente da folha, oposto de reverso.

BIBLIóFILO: colecionador de livros.

BIBLIOgraFIa: estudo e descrição de livros.

BrOchura: obra com capa flexível, ou obra com poucas páginas.

BrunIr: lustrar ou polir.

caDErnO: conjunto de páginas de um livro.

cantOnEIra: reforço do canto de capas, feito de diversos 
materiais – metal, couro, pano.

caPIsta: profissional responsável pela elaboração de capas de livros.

cELuLOsE: principal componente da madeira utilizado na 
fabricação de papel.

cEra: material usado para conservar o couro de encadernações. 
Pode ter origem vegetal, como a cera de carnaúba, ou origem 
animal, como a cera de abelha.

cLassIFIcaçãO: método de organização de livros e documentos.

cLIchê: placa de metal para reprodução de imagens que funciona 
como um carimbo.

cODEX: é como os romanos chamavam tábuas com cera ligadas 
por cordão, em formato de livro; 

cOLOFãO:  são as informações no final do livro sobre a edição 
(quantos foram feitos, quando, onde).

cOrtE: cada uma das três facetas do livro, fora a lombada. 

cOstura: as folhas do livro são costuradas com um fio. 

cOurO: material utilizado para encadernar livros, feito de pele de 
animais como cabra e porco. 

DIrEItO autOraL: é o direito que uma pessoa tem por ter criado 
um texto ou desenho. 

DOuraçãO: forma de decorar um livro com folhas de ouro ou 
outros metais, muitas vezes imitando ouro. 

EncaDErnaçãO: é a colocação de uma nova capa no livro, 
muitas vezes fazendo a costura das páginas também. 

EX LIBrIs: é uma etiqueta ou carimbo com o nome do dono do 
livro.

FILIgrana: também chamada de marca d’água desenho, é a marca 
do papel, que pode ser vista quando a gente coloca o papel contra 
uma luz. normalmente papéis com filigrana são papéis melhores, 
como os usados por artistas para fazer desenhos.

FOLha DE guarDa: são as folhas em branco encontradas no 
início e ao final de um livro.

graMatura: é o peso do papel, que pode ser bem fino e leve, ou 
bem pesado e grosso.

gravura: antigamente, quando era preciso reproduzir uma 
imagem, o artista fazia uma gravura, isto é, fazia o desenho numa 
placa de metal ou madeira e depois transformava essa placa em um 
carimbo, que podia ser utilizado várias vezes. 

hIErógLIFOs: os símbolos da escrita egípcia.



IcOnOgraFIa: estudo de ilustrações, imagens e seus significados.

IncunáBuLO: um livro impresso até 1500, nos primeiros anos 
após a invenção de gutenberg.

ínDIcE: listagem de palavras mostrando em que página podem ser 
encontradas. 

InIcIaL: a primeira letra de um texto. Por vezes ela é enfeitada ou 
de tamanho maior.

IsBn: cada livro que é editado recebe um número diferente, 
chamado de IsBn (sigla para International Standard Book Number, 
ou “número padrão internacional do livro”).

LIga: mistura de metais que são derretidos e colocados em formas 
para fazer letras e números – chamados de “tipos” – que são 
utilizados na impressão de livros.

LOMBaDa: lado do livro que vemos quando ele está na estante. 

MIOLO: as páginas do livro, sem contar as capas.

PaLEOgraFIa: para conseguir ler o que foi escrito antigamente 
– em cada época as pessoas escrevem de um jeito diferente – 
precisamos fazer um estudo das escritas antigas.

PaPEL: produto feito a partir de fibras de plantas diversas.

PErgaMInhO: é uma pele de animal preparada para a escrita, 
para ser utilizada como um papel. É muito resistente, mas também 
muito caro.

PIgMEntO: é o que dá cor a uma tinta. conseguimos pigmento 
fazendo pó com pedras, metais, vegetais e animais.

PrEFácIO: é um texto que apresenta um livro, logo no seu início.

PrELO: ou prensa, é a máquina utilizada para imprimir os livros.

rarIDaDE: se é muito difícil conseguir um exemplar de um livro, 
dizemos que ele é raro.

rOstO: página de um livro com título, nome de autor, editora, ano 
de publicações e outras informações sobre a obra. É chamada de 
rosto pois apresenta o livro, também chamada de folha-de-rosto, 
frontispício, portada.

sErIgraFIa: é uma forma de impressão que utiliza telas. Muitas 
camisetas são feitas em serigrafia.

sOBrEcaPa: é uma folha que cobre a capa, para proteção do livro. 
É também chamada de camisa, ou jaqueta.

tIPO: é a letra, número ou símbolo, normalmente feito de metal, 
usado para a impressão de um livro.

tIragEM: quantidade de exemplares impressos de uma vez só.

traça: pequeno inseto que se alimenta de partes do livro. É 
também chamado de peixinho-de-prata, ou bicho-de-prata, por sua 
coloração. 

vErsO: página par de um livro.

vInhEta: desenho usado para enfeitar uma página.

XILOgravura: gravura feita a partir de madeira.



A P R E S E N T A Ç Ã O :A P O I O :


