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GEOGRAFIA – AULA 9 
 

Unidade Temática: Mundo do trabalho. 

Objetos do Conhecimento: Trabalho e inovação tecnológica. 

 

EVOLUÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 
 

Os meios de comunicação são as formas pelas quais os seres humanos repassam e 

difundem informações. A sociedade evoluiu com o passar dos anos, e os meios de comunicação 

acompanharam as transformações. 

Vamos pensar em diferentes períodos em que a sociedade já viveu e listar quais foram os 

meios de comunicação que utilizavam: 

 

 No período pré-histórico, os homens 

utilizavam pinturas nas cavernas para deixar 

registradas informações e até mesmo para se 

comunicar com outras pessoas. 

 Anos antes de Cristo, as pessoas enviavam 

mensagens entre uma comunidade e outra através de 

pombo-correio. 

 Atualmente, as cartas são entregues pelos 

Correios e, mesmo depois de tantos anos, continuam 

sendo utilizadas, diariamente, por milhares de pessoas.  

 

 O primeiro jornal impresso surgiu no mundo, 

no ano de 1650, na Alemanha. No Brasil, o primeiro 

jornal foi o Gazeta do Rio de Janeiro, que começou a 

circular na então capital do Brasil, no ano de 1808. 
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 Em 1835, após o surgimento da energia elétrica, 

foi criado o telégrafo, que transmitia mensagens entre 

lugares distantes através de códigos, conhecidos 

mundialmente como Código Morse, nome de seu inventor. 

 

 

 Um grande marco nos meios de comunicação 

foi a invenção do telefone, no ano de 1875, por 

Graham Bell. O primeiro telefone chegou ao Brasil no 

ano de 1877, na casa de Dom Pedro II. 

 No início dos anos 1900, surgiram as transmissões via 

rádio. Aqui em nosso país, a primeira transmissão via rádio 

ocorreu no ano de 1922, no Rio de Janeiro. 

 

 

 Os primeiros sinais de transmissão para televisores no 

mundo ocorreram no início dos anos 1920. Isso foi um grande 

marco para os meios de comunicação. 

 Já na década de 1960, surgiu o primeiro sinal de internet 
nos Estados Unidos, que era usado para comunicação entre 

duas universidades. A comercialização para as pessoas em casa 

só ocorreu na década de 1990. 
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 O celular passou a ser comercializado na década de 

1980 e foi o meio de comunicação que mais sofreu 

transformações em pouco tempo. Atualmente, ele se tornou o 

principal meio de comunicação entre as pessoas, contando 

com diversas redes sociais e informações circulando todo o 

planeta em segundos. 
Fonte: https://www.escolacomradio.com.br/blog/eventos/pombos-correios-os-mensageiros-do-ar-369.html | 

https://www.abc.go.gov.br/noticias/tbt-da-abc-o-primeiro-jornal-no-brasil.html | https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/meios-

comunicacao.htm#:~:text=Em%201835%2C%20Samuel%20Finley%20Morse,transmiss%C3%A3o%20el%C3%A9trica%20ligando%20

as%20cidades. | https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-

telefone.htm#:~:text=A%20inven%C3%A7%C3%A3o%20e%20patenteamento%20do,10%20de%20mar%C3%A7o%20de%201876. | 

https://memoria.ebc.com.br/2012/09/primeira-transmissao-de-radio-no-brasil-completa-90-

anos#:~:text=Rio%20de%20Janeiro%20%2D%20H%C3%A1%2090,inaugurada%20pelo%20presidente%20Epit%C3%A1cio%20Pesso

a. | https://brasilescola.uol.com.br/historiag/breve-historia-televisao.htm | https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet | 

https://cursoenemgratuito.com.br/meios-de-comunicacao-no-brasil/ | Acesso em 12/04/2021 

 

 

1- Qual é a importância dos meios de comunicação na atualidade? 

  

  

  

 

2- Agora, vamos preencher a linha do tempo com as invenções que aparecem no texto: 

 

 
  

https://www.escolacomradio.com.br/blog/eventos/pombos-correios-os-mensageiros-do-ar-369.html
https://www.abc.go.gov.br/noticias/tbt-da-abc-o-primeiro-jornal-no-brasil.html
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/meios-comunicacao.htm#:%7E:text=Em%201835%2C%20Samuel%20Finley%20Morse,transmiss%C3%A3o%20el%C3%A9trica%20ligando%20as%20cidades
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/meios-comunicacao.htm#:%7E:text=Em%201835%2C%20Samuel%20Finley%20Morse,transmiss%C3%A3o%20el%C3%A9trica%20ligando%20as%20cidades
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/meios-comunicacao.htm#:%7E:text=Em%201835%2C%20Samuel%20Finley%20Morse,transmiss%C3%A3o%20el%C3%A9trica%20ligando%20as%20cidades
https://memoria.ebc.com.br/2012/09/primeira-transmissao-de-radio-no-brasil-completa-90-anos#:%7E:text=Rio%20de%20Janeiro%20%2D%20H%C3%A1%2090,inaugurada%20pelo%20presidente%20Epit%C3%A1cio%20Pessoa
https://memoria.ebc.com.br/2012/09/primeira-transmissao-de-radio-no-brasil-completa-90-anos#:%7E:text=Rio%20de%20Janeiro%20%2D%20H%C3%A1%2090,inaugurada%20pelo%20presidente%20Epit%C3%A1cio%20Pessoa
https://memoria.ebc.com.br/2012/09/primeira-transmissao-de-radio-no-brasil-completa-90-anos#:%7E:text=Rio%20de%20Janeiro%20%2D%20H%C3%A1%2090,inaugurada%20pelo%20presidente%20Epit%C3%A1cio%20Pessoa
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/breve-historia-televisao.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
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3- Quais foram as invenções que só surgiram após a chegada da eletricidade? 

  

  

 

 

4- Atualmente, as redes sociais podem ser consideradas meios de comunicação? Por quê? 

  

  

  

 

 
Imagem: pixabay.com 

 

 

5- Atualmente, na sua vida qual meio de comunicação você mais utiliza, e como isso está 

presente em sua rotina, como tempo de uso, quais grupos você consegue se comunicar e 

para quais fins, tais como, estudo, diversão, lazer, pesquisa entre outros? 
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