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Título: Invenção da imprensa 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Antes da invenção de Gutenberg, os livros eram artigos raros. Com o surgimento da imprensa, 

os livros passaram a ser disseminados para um número maior de pessoas, sendo uma grande revolução 

nos meios de comunicação social, que  abriu caminhos para as publicações que sugiriam posterior-

mente, como jornais e revistas. Essa sequência trabalha alguns dos desdobramentos causados por essa 

invenção. 

Objetivos de aprendizagem 

• Compreender a história da imprensa e seus desdobramentos. 

• Identificar as mudanças do cotidiano com a chegada de novas ferramentas tecnológicas. 

As habilidades e todo conteúdo explorado foram elaborados a partir dos objetos de conheci-

mento para a BNCC 1º ano, visando introduzir, de modo progressivo, temas que serão aprofundados 

no ano seguinte. 

As fases da vida e a ideia de temporalidade (passado, presente, futuro) - Identificar a passagem do 

tempo por meio da análise de objetos e relações de trabalho e comunidade; compreender as 

mudanças dos avanços tecnológicos e seus impactos no cotidiano. 

Recursos e materiais necessários  

• Lousa e giz (ou caneta de lousa), 

• Imagem da imprensa de Gutenberg, 

• Bandejas de isopor (cortadas em retângulos de aproximadamente 10 cm), 

• Tinta guache de diversas cores e rolinhos de pintura ou pincel, 

• Folhas de papel sulfite, 

• Lápis de cor e canetinhas hidrocor, 

• Cola e tesoura sem ponta. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Impressão de isogravura 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em círculo 

Organize a sala em um grande círculo, de modo que todos os alunos se sintam inseridos no 

diálogo. Pergunte como eles imaginam que os livros foram criados e disseminados por todo o mundo. 

É possível que esse seja um questionamento novo para os alunos, que nunca tenham pesado nisso 

antes, então permita que eles reflitam e compartilhem suas hipóteses. Esclareça que antes de existi-

rem os livros, as pessoas escreviam as informações nas paredes, em pedras, tábuas de argila, couro de 

animais, madeira e até em vidro. Peça que imaginem como seria um mundo sem livros e deixe que 

falem livremente. É possível que com o grande contato com a internet, muitos pensem no computador 

e em outras ferramentas como solução para o problema, o que requer uma intervenção, retomando 

contextos em que a internet, o computador ou mesmo a energia elétrica eram uma realidade. 

Anteriormente, o acesso a qualquer tipo de texto era muito restrito porque, para divulgar um 

texto, uma pessoa deveria ser responsável por copiar todo conteúdo de um documento para um outro 

papel, criando uma cópia. Como esse processo era muito demorado, existiam sempre pouquíssimas 

cópias de textos e ensinamentos. Caso julgue interessante, proponha uma brincadeira de modo que 

eles compreendam essa disseminação de informações: simule um documento importante e peça que 

alguns alunos copiem a mensagem para disseminar pela turma. Deixe que descubram na prática como 

trata-se de um processo difícil e moroso. 

Comente que a forma de registrar as informações mudou quando, por volta de 1440, Johann 

Gutenberg criou a imprensa. Apresente aos alunos uma imagem – pesquisada previamente na internet 

–  da imprensa para que eles conheçam o maquinário. A invenção permitia a reprodução rápida de 

textos, criando cópias de uma forma menos trabalhosa e possibilitando uma maior distribuição da 

informação. 

Finalize a aula propondo aos alunos o uso de uma técnica de impressão chamada isogravura. 

Previamente, separe algumas bandejas de isopor (corte essas bandejas em retângulos de aproximada-

mente 10 cm), tinta guache de diversas cores, rolinhos de pintura (ou pincel) e folhas de papel sulfite.  

Distribua a cada aluno um retângulo de isopor e ajude-os a compor figuras e letras. As letras 

são mais difíceis, porque requerem um espelhamento, escrevendo-as ao contrário, então avalie previ-

amente o tempo reservado para essa tarefa e o nível de dificuldade para a turma. Peça aos  alunos que 

componham uma figura ou uma letra no pedaço de isopor, passando o lápis com força, mas com cui-

dado. A ideia não é fazer um carimbo tradicional, ou seja, arrancar as laterais da figura. 
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Deixe que passem a tinta guache com a ajuda de um rolinho de pintura na placa de isopor. O 

ideal é pintar a figura ou a letra com uma cor e o fundo do isopor com outra. Depois, peça que pressi-

onem o isopor na folha de papel sulfite. Incentive-os a criar produções criativas, que podem ser expos-

tas no mural da turma posteriormente. 

Finalize a aula propondo aos alunos que criem um jornal sobre a história da imprensa na pró-

xima aula. Para isso, peça a eles que pesquisem, em casa, com a ajuda dos familiares, a história da 

imprensa e de Gutenberg (nome completo, ano em que nasceu, origem, etc), trazendo essas informa-

ções na próxima aula. 

Aula 2 – Produzindo um jornal 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos:  em grupos de quatro ou cinco. 

Organize a turma em grupos de quatro ou cinco alunos, de modo que possam compartilhar 

suas pesquisas. Cada grupo produzirá o seu próprio jornal, ele será uma sulfite A4 dividida ao meio, de 

modo que fique com 4 faces. A primeira face e o verso devem falar sobre Gutenberg; a segunda face 

e o verso, falam sobre a imprensa. Essa é uma importante atividade de interpretação de texto e dados, 

inclusive, permita aos alunos diferenciar as informações que devem ser encaixadas em cada uma das 

páginas.  

Deixe que escolham um nome para o jornal e que o enfeitem da forma como desejarem, po-

dendo, inclusive, utilizar suas produções em isogravura da aula anterior. Se possível, produza as peças 

do alfabeto espelhado em isopor, de modo que eles tenham a experiência de escrever o nome do 

jornal com a forma, experimentando ensaiar o encaixe das letras. Se achar viável, todas as informações 

do jornal podem ser impressas fazendo uso dessas peças. 

Ao finalizar a atividade, peça que apresentem suas produções com os colegas dos outros gru-

pos, discutindo o que acharam da experiência. 

Aferição de aprendizagem 

O desenvolvimento das capacidades cognitivas voltadas para a comunicação é fundamental 

para os alunos de primeiro ano. Essa sequência tem como foco trabalhar o advento da imprensa por 

meio de atividades lúdicas, focadas na utilização de diferentes códigos. Assim, para aferir a aprendiza-

gem, é necessário observar o envolvimento dos alunos nas atividades propostas.  

Caso julgue interessante, promova um projeto de desenvolvimento de outros trabalhos com 

essa forma de impressão, valorizando e estimulando a comunicação.  
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Sugestão de questões para observar o desenvolvimento de algumas habilida-

des enfocadas na sequência didática. 

1. Como se chama a máquina que Gutenberg criou? 

a) Gráfica 

b) Imprensa 

c) Jornal 

d) Revista 

2. Quais foram os formatos impressos que surgiram depois da criação da imprensa? 

 

Gabarito das questões 

1. É esperado que o aluno consiga lembrar que a máquina se chama imprensa, alternativa B. 

2. Jornais, livros e revistas. 


