
A Imprensa de carateres 
móveis





O livro jóia
O Livro jóia: encadernado a
couro, muitas vezes com
apliques metálicos em
metais preciosos, e
dispositivos de segurança.
Neste caso, uma corrente
para o prender a uma
estante, e dois fechos do
lado esquerdo. Alguns
tinham fechadura com
chave.



Um colophon de um livro em pergaminho.



Uma biblioteca típica da Idade Média: livros de grande formato, que se leêm
neste tipo de estantes, onde estão acorrentados



Da China para a Europa

• A xilografia (século VIII), entre 1250 e 
1350 na Europa.

• Papel: chegou à Península Ibérica por 
mão dos árabes no séc. XII.

• Importância indireta na invenção da 
tipografia de caracteres móveis.



Antes da imprensa de caracteres móveis: as cartas de jogar
medievais



Tipos móveis metálicos



Os tipos metálicos móveis



Extraindo pasta de papel do tonel onde os farrapos foram misturados com água



Estender a pasta



Secar o papel



A Bíblia de 42 linhas, 
impressa em Mogúncia 
em 1455
Gutenberg
Fust
Schoffer





Dá-se o nome de incunábulo aos livros impressos
ainda no século XV. Estes denotavam a influência
dos livros manuscritos, que imitavam.

Neste caso, repare-se na letra capital “C”,
cuja gravura substituía as tradicionais iluminuras.







Outra oficina tipográfica: compondo as páginas usando tipos metálicos móveis



A Bíblia dos 
Jerónimos

Encomendada 
em Florença aos 
irmãos Attavanti.

A imagem Esta Fotografia de Autor Desconhecido está licenciada ao abrigo 
da CC BY-SA

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:B%C3%ADblia_dos_Jer%C3%B3nimos,_Incipit_do_frontisp%C3%ADcio_do_volume_II,_do_livro_de_Josu%C3%A9,_com_o_painel_de_S._Jer%C3%B3nimo.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Aldo Manuzio
Inovações tipográficas:

- A letra cursiva, inclinada – itálico

- O formato de bolso

- A lombada plana

- A substituição da madeira pelo cartão nas capas dos livros



Aldo Manuzio – inovações editoriais
- Cuidado nas edições, anotadas e com traduções a cargo de

sábios;
- Fundação da academia aldina, que forma um conselho editorial,

do qual fazem parte 32 humanistas europeus (e não apenas
italianos);

- Agrupamento de livros, pela primeira vez, numa única série ou
colecção;

- A primeira edição de catálogo, com lista de livros publicados e
respectivos preços;

- Livros visam mercado internacional através do uso do grego e
do latim.



Uma das inovações de Manuzio: a letra itálica



O ex-libris de Aldo Manuzio, impressor em Veneza



Ambiente intelectual
em torno dos livros:
a tipografia como tertúlia.
Impressor e editor fundem-se
na mesma pessoa



A impressão de imagens

• Um dos primeiros livros ilustrados: 
Hypnerotomachia Poliphili, anónimo. 
Foi o primeiro livro ilustrado da 
imprensa de caracteres móveis (A Luta 
amorosa de Poliphilo em um 
Sonho).Veneza, 1499.

• Saber mais: 
http://leancienregime.wordpress.com/20
11/01/03/hypnerotomachia-poliphili







A Nave dos Loucos
de Sebastian Brant 
(1494)



A gravura constituiu um poderoso meio de comunicação.



Frontespício dos livros antigos recorria
a iconografia sofisticada



Usos da imprensa: mapas

O Mapa celestial: as constelações



Os mapas

A imagem Esta Fotografia de Autor Desconhecido está licenciada ao abrigo da CC BY-SA

http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Fentener_van_Vlissingen/Old_maps_of_Amsterdam
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Usos da imprensa: as indulgências



O papa vendendo 
indulgências

A imagem Esta Fotografia de Autor 
Desconhecido está licenciada ao abrigo da 
CC BY-SA

https://en.wikipedia.org/wiki/Indulgence
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


A propaganda religiosa

A Imprensa constituiu um poderoso
meio de propaganda religiosa: 
neste caso, o papa é representado
sob a forma de burro. 

As reformas não se teriam
expandido sem terem a imprensa
ao seu serviço,especialmente
através de planfetos e gravuras em
que a mensagem era transmitida
de forma rápida.

A imagem Esta Fotografia de Autor Desconhecido está licenciada 
ao abrigo da CC BY-SA

https://roughlydaily.com/tag/reformation/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/




O destino dos livros proibidos



A roda dos livros
Novas formas de acesso 
ao conhecimento

Mecanismo para ordenar 
informação

Comparar e contrastar 
diferentes textos e 
narrativas



Difusão transoceânica da 
imprensa

A imagem Esta Fotografia de 
Autor Desconhecido está 
licenciada ao abrigo da CC BY-
SA

https://en.wikipedia.org/wiki/Jesuit_reduction
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


O Castelo de 
Montaigne
Um novo género literário: o ensaio

A imagem Esta Fotografia de Autor Desconhecido está licenciada ao 
abrigo da CC BY-SA

https://es.wikipedia.org/wiki/Saint-Michel-de-Montaigne
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


A biblioteca de Montaigne

A imagem Esta Fotografia de Autor Desconhecido está licenciada ao abrigo da CC BY-NC-ND

https://journals.openedition.org/flaubert/848
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/




A Bodleian Library da Universidade
de Oxford
Arquiteto: Giles Gilbert Scott

https://www.google.com/search?q=Giles+Gilbert+Scott&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yKlIKlYCswqSckq0VLKTrfQTi5IzMktSk0tKi1L1i0uKSsEsK7jwIlZh98yc1GIFIJmUWlSiEJycX1Kyg5URAO0u2YVVAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjWnLPLt-fnAhUJ0uAKHXTPAFwQmxMoATAregQIDRAD




Universidade de Coimbra, sala de D. João V.


