
 No dia 29 de outubro, comemora-se mais uma 
data importante: o Dia Nacional do Livro. Essa data foi 
escolhida em função da fundação da Biblioteca Nacional 
do Brasil, em 1810. A Biblioteca Nacional conta com 
um acervo de mais de 9 milhões de itens catalogados 
e está localizada na cidade do Rio de Janeiro, sendo 
considerada pela UNESCO a oitava maior biblioteca do 
mundo e a maior biblioteca da América Latina. Além 
do Dia Nacional do Livro, comemora-se, no Brasil, entre 
os dias 23 a 29 de outubro, a Semana Nacional do Livro, 
que foi institucionalizada pela Lei no 5.191/80, a fim de 
reforçar a importância do livro e incentivar o hábito de 
leitura no País.

 O livro, um dos principais meios de transmissão do 
conhecimento, em sua trajetória, passou por diferentes 
formas e formatos. Na Antiguidade, não existia papel 
para registrar a escrita, por isso eram utilizados os mais 
variados tipos de materiais, como cascas de árvores, 
peles de animais, blocos de pedra, entre outros. Os 
egípcios faziam seus registros em um material obtido 
da parte interna da planta denominada “papiro”, que se 
encontrava às margens do rio Nilo. Essa parte liberada, 
livrada (em latim libere, livre) do restante da planta foi 
que deu origem à palavra liber/libri (em latim), livro em 
português.

 O primeiro livro impresso em série no mundo, 
semelhante aos atuais, foi feito a partir da invenção 
da prensa tipográfica por Gutenberg, em meados 
do século XV. Essa invenção agilizou sua produção, 
popularizando-o e abrindo caminho para a produção 
em escala. No Brasil, a publicação do primeiro livro 
ocorreu no século XVIII. Nesse período, a publicação 

era controlada rigidamente pelo império, que liberava 
ou não o conteúdo, funcionando como censura. A 
popularização do livro no País teve início em 1925, com 
Monteiro Lobato, a partir da fundação da Companhia 
Editora Nacional.

 Atualmente, com as novas tecnologias, os livros 
são produzidos em larga escala, em diferentes tipos 
e padrões, tratando dos mais variados conteúdos. As 
inovações tecnológicas possibilitaram sua publicação 
em formatos eletrônicos (e-book e e-Pub), sendo 
disponibilizados para computadores de mesa e/ou 
computadores de mão, os palmtops ou tablets. Essa 
modalidade é considerada uma revolução, por reduzir 
drasticamente os custos de publicação e torná-la mais 
acessível à leitura. 

 Outras contribuições do livro dizem respeito ao 
desenvolvimento da escrita. Pessoas que leem pouco 
têm mais dificuldades para escrever e se expressar. 
Quando se escreve, de certa forma, se reproduz o 
conhecimento adquirido. A leitura de livros ajuda 
a melhorar o vocabulário e a desenvolver bons 
argumentos, também contribui para formar ideias e 
opiniões próprias. Como dizia Monteiro Lobato: “Quem 
mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê”.

 Neste cenário, a Unesc publica livros nas três 
modalidades: impresso, e-book e e-Pub, com publicação 
e distribuição internacional. Pela função de compartilhar 
o conhecimento, a Unesc mantém a Ediunesc – Editora 
e Livraria da Unesc, que, como editora comunitária, 
cumpre seu papel social, publicando livros do público 
interno e externo.
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