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As emergências das mídias digitais

5 mil anos – China – ábaco
Séc. XIX

Séc. XX

C. Babbage (INGL) –  
máquina de cálculos complexos

J.M. Jacquard – (FR) máquina 
programável com código binário

Aproximação ciência e produção 
material

Rapidez de penetração na sociedade: 
alteração da vida cotidiana

Impressão permanente de 
obsolescência das máquinas

Capacidade de integrar diferentes 
máquinas, diversas atividades e mídias, 
países e regiões

Convergência permite a apresentação 
sob forma digital de todos os tipos 
de informação, além de processar, 
transmitir, comprimir e arquivar dados

Nova era impulsionada pelas  
1ª e 2ª guerras mundiais e Guerra 
Fria: disputa política transferida 
para a ciência

1947 -  J. Bardeen, W. Brattain e 
W. Shockley (EUA) – transistores

1957 – J. Kilby (EUA) – chips  
e circuitos integrados

1970 – S. Wozniac e S. Jobs (EUA) 
– PC Personal Computer 

Séc. VIII - Arábia
Al-Khwarizmi – difundiu o 

sistema de numeração hindu 
entre os europeus

Séc. XI – XIII Índia _> Europa
Numeração decimal

Operações por meio de 
representação numérica

Séc. XVII
W. Oughtred (INGL) –  

régua de calcular
B. Pascal (FR) –  

máquina de calcular
G. Leibniz (ALEM) –  

máquina de calcular
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Construção de rede segura, flexível e 
multidirecional de informação para ser 
usada na Guerra Fria (EUA)

1970 – mais de 70 redes locais privadas 
em funcionamento

Necessidade de organizar  
dados e relacioná-los

Globalização da cultura e acesso  
a um maior número de pessoas

Agostino Ramelli – 1588
roda de leitura

Servem a interesses econômicos e 
políticos das grandes nações

Não ocorreram para melhorar o 
desenvolvimento humano e social

Aprofundamento da distância  
entre signos e referentes

Alienação entre o público e  
o fluxo de informações

Controle social

Vannevar Bush – 1945
Memex (Memory Extension)

Theodore Nelson – 1965
Projeto Xanadu; criou os termos 

hipertexto, hipermídia, transclusão, 
transcopyright e virtualidade

MÍDIAS DIGITAIS 

INTERNET HIPERTEXTO DEBATE SOCIOLÓGICO


