
Caracteres móveis chineses, que 
não eram reutilizáveis.  

Prensa mecânica em uso (1568). 
 

     

Direcção Regional de Educação do Alentejo 

135264 - Agrupamento de Escolas de Fronteira 

CICLO DE FORMAÇÃO 2010 / 2013 – 1º Ano - Ensino Profissional (Secundário) 

Curso Profissional Técnico de Energias Renováveis 

Ano Lectivo 2010/2011 - 10º Ano / Turma A 

Disciplina: Área de Integração 

 
Área III – O Mundo 
Unidade Temática 8 – A Internacionalização da Economia, do Conhecimento e da Informação 
Tema-Problema 8.3 - DE ALEXANDRIA À ERA DIGITAL: A DIFUSÃO DO CONHECIMENTO ATRAVÉS DOS SEUS 
SUPORTES  
 

A INVENÇÃO DA IMPRENSA 
 

"A invenção da imprensa é o maior acontecimento da história. É a revolução mãe... é o 
pensamento humano que larga uma forma e veste outra... é a completa e definitiva 
mudança […], que, […], representa a inteligência." 
 

Victor Hugo, Nossa Senhora de Paris, 1831 
 

A prensa desenvolvida por Gutenberg não era, de facto, 
uma invenção totalmente nova - já os chineses haviam usado 
técnicas de impressão de letras, especialmente em tecido - mas 
a maneira como ele a usou, essa sim foi inovadora: o molde das 
letras com tinta é colocado numa plataforma que desliza até à 
parte inferior de uma estrutura metálica; uma prensa é 
accionada através de uma barra que provoca a compressão, 
fazendo com que a estrutura que suporta o papel o "carimbe" 
com aquelas letras com toda a força, fazendo, assim, a 
impressão da letra no papel. Como as letras eram metálicas e 
amovíveis, cada caracter era separado e podia facilmente ser 

removido se se 
estragasse ou se 
houvesse necessidade 
de alterar algo no 
texto. 

Gutenberg 
inovava ao transpor 
para a prensa 
tabuleiros que 
continham todo o tipo de caracteres normalmente usados 
na escrita manual: letras maiúsculas e minúsculas, sinais de 
pontuação, abreviaturas, etc., postas em conjunto para 
formar palavras, linhas e páginas inteiras de texto 
impresso. Com tal estrutura montada, Gutenberg concluiu 
que seria perfeitamente possível imprimir cerca de 300 
páginas por dia. 

Embora o desenho original da sua prensa 
permaneça ainda um mistério, os seus elementos básicos 

permaneceram quase inalterados em quase todas as 
impressões feitas desde a segunda metade do século XV até 1800. 



Até o século XV, dizia ele, num mundo de analfabetos, 
a humanidade comunicava-se com pedras, empilhando-as e 
arrumando-as das mais variadas formas para expressar a fé (as 
igrejas), o poder (os castelos), o luxo (os palácios), a 
propriedade (o muro), a punição (o cárcere), a pobreza (os 
casebres), e a morte (as lápides).  

Com Gutenberg tudo aquilo deixava de ter sentido. O 
livro impresso seria a pedra dos tempos futuros. O construtor 
dos templos do devir. 

Uma página da Bíblia de Gutenberg. 
A Bíblia impressa por Johannes Gutenberg é o 
símbolo-chave de um momento de transição da 
história humana. A sua invenção, a imprensa, 
provocou uma revolução: a propagação do 
«conhecimento para todos». 

Gutenberg também pesquisou sobre o papel e as tintas. Uns e outras tinham que se comportar de tal 
modo que as tintas se fixassem no papel sem escorrer, assegurando a precisão dos traços; precisava-
se que a secagem fosse rápida e a impressão permanente. Por isso, Gutenberg experimentou com 
pigmentos a base de azeite, que não só usou para imprimir com as matrizes, mas também para as 
capitulares e ilustrações que se realizavam 
manualmente - e com o papel de trapo de origem 
chinesa introduzido na Europa naquela época. 

O nome de Gutenberg não aparece 
oficialmente ligado a qualquer texto impresso, 
embora seja mundialmente sabido que da sua 
autoria constam magníficas obras, das quais se 
destacam a Bíblia de 42 linhas (o número de linhas 
por página), também conhecida como Bíblia de 
Gutenberg ou Bíblia de Mainz (cidade natal de 
Gutenberg), impressa em 1452 e da qual 
Gutenberg produziu 200 cópias dos seus dois 
volumes - vendidos, em 1455, na Feira do Livro de 
Frankfurt; seguindo-se o Calendário de 1448 e o 
Católicon (um léxico alfabético e gramatical), em 
1460. 

 A invenção de Gutenberg espalhou-se rapidamente, sendo entusiasticamente recebida por 
todos os centros culturais da Europa. 

 A prensa de Gutenberg permitiu que o renascer do interesse pela aprendizagem e pelos 
clássicos na época do Renascimento, fosse transmitido de cultura em cultura. 

 Esta fantástica invenção mudou drasticamente o mundo inteiro: para além de aperfeiçoar a 
escrita e facilitar a leitura, os textos poderiam facilmente ser feitos de uma forma rápida e eficaz. O 
mundo começava, assim, a partilhar o seu conhecimento. 

 Facilitando a disseminação de tesouros intelectuais, tornou-se, obviamente, numa condição 
necessária para o rápido desenvolvimento das ciências na era moderna. Assim, não só a prensa de 
Gutenberg é inseparável do progresso da ciência moderna, como é ainda um factor indispensável 
quando se fala da educação das pessoas em geral: A Cultura e o Conhecimento, até então 
considerados privilégios aristocráticos apenas acessíveis a determinadas classes, passam a 
popularizar-se pela tipografia, dando, desta forma, oportunidades iguais para quem quisesse alargar 
os seus conhecimentos e instruir-se. 

 
 
 
 
 

 

Johannes Gutenberg 
Impressor e inventor alemão, Johannes Gutenberg nasceu na 
última década do século XIV no arcebispado de Mainz, na 
Alemanha e morreu provavelmente em 1468. 


