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HISTÓRIA 

 

Unidade temática: Circulação de pessoas, produtos e culturas.  

Objetos de conhecimento: O mundo da tecnologia: a integração de pessoas e as exclusões 

sociais e culturais. 

 

Meios de comunicação 

 

Meios de comunicação são ferramentas que possibilitam a comunicação entre os indivíduos, 

propiciando a difusão de informações. Esses veículos vêm sofrendo diversas transformações ao 

longo da evolução da sociedade, encurtando cada vez mais as distâncias entre os povos e 

acelerando a disseminação de informações. 

Tipos: 

Existem dois tipos de meio de comunicação. São eles: 

 Meio de comunicação individual 

Ferramenta que possibilita o contato interpessoal e a disseminação de informações entre 

uma pessoa e outra ou entre grupos restritos. São exemplos: carta, telefone e internet 

(plataformas de mensagens instantâneas/bate-papo). 

 Meio de comunicação social ou em massa 

Ferramenta que possibilita comunicar a um número grande de pessoas, ou seja, transmitir 

informações em massa. São exemplos: televisão, rádio, internet (veículos de informação). 

Principais meios de comunicação 

Os diversos meios de comunicação existentes sofreram, ao longo dos anos, adaptações e 

transformações a fim de atender às demandas da sociedade, encurtando cada vez mais o tempo 

e o espaço. 

Meios de comunicação antigos: 

 

Escrita: utilização de códigos e sinais para transmitir informações entre 

os seres humanos. Foi desenvolvida de maneira independente entre as 

sociedades nas diversas regiões do mundo. 

 

Telégrafo: meio de comunicação que permite a comunicação por meio de 

códigos (código Morse), baseados no sistema de pontos e traços. Foi criado 

na década de 1930 por Samuel Morse, nos Estados Unidos. O telégrafo 

chegou ao Brasil em 1957, com a primeira linha instalada no Rio de Janeiro. 
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Correio: meio de comunicação cujo sistema envolve envio de cartas, 

documentos e encomendas entre remetente e destinatário. É um dos 

meios de comunicação mais antigos, podendo ser privado ou público. 

 

Jornal: é um meio de comunicação impresso. O primeiro jornal foi 

produzido em Roma, em 59 a.C., chamava-se Acta Diurna e anunciava 

notícias do governo. Era escrito em grandes placas brancas colocadas em 

locais públicos.  

 

 

Rádio: é um meio de comunicação que possibilita a comunicação em massa, 

propagando informações codificadas por meio de sinal eletromagnético. A 

história do rádio teve início em 1860, quando as ondas de rádio foram 

descobertas. 

 

Telefone: meio de comunicação eletroacústico que possibilita a transmissão 

de informação por meio da voz e de sinais sonoros. Foi inventado por volta da 

década de 1860 por Antonio Meucci, que o denominou de "telégrafo falante". 

No Brasil, as primeiras linhas eletrônicas foram instaladas no Rio de Janeiro. 
 

 

 

Televisão: meio de comunicação eletrônico capaz de reproduzir imagens e 

áudios de forma instantânea, convertendo luz e som em ondas 

eletromagnéticas. O desejo de criar a televisão remonta ao século XIX. 

 

Meios de comunicação atuais 

 

 

Celular: meio de comunicação que faz a transmissão de voz e de dados por meio 

de ondas eletromagnéticas. Foi inventado em 1947 pela empresa de tecnologia 

Bell, nos Estados Unidos. Em 1956, a Ericsson reuniu diversas tecnologias e 

desenvolveu o celular chamado Ericsson MTA (Mobilie Telephony A). 

 

Computador: máquina capaz de armazenar e processar dados. Com a 

invenção da internet, tornou-se um meio de comunicação.  

Internet: rede que liga mundialmente milhões de computadores. É um dos 

meios de comunicação mais poderosos já desenvolvidos pelo homem, 

revolucionando a sociedade e a comunicação. 

 

Fonte: https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/meios-comunicacao.htm Imagens: freepik.com Acesso em 12/05/2020 
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Vocabulário: 

Propiciando: oferecendo. Difusão: mistura. 

Disseminação: espalhar. Interpessoal: que ocorre entre duas ou mais pessoas. 

 
Após a leitura do texto, realize as atividades. 

 
1- Qual é a diferença entre o meio de comunicação individual e o meio de comunicação em 

massa? 

  

  

 
2- Dos meios de comunicação mostrados, escreva um que você faça uso e como você o 

utiliza. 

  

  
 

3- Como vimos no texto, o telégrafo é um meio de comunicação que utiliza códigos formados 

por traços e pontos. Veja como fica o alfabeto em código Morse: 

 

Fonte: https://slides.com/mauriciocanto/aquisicao-e-tratamento-de-dados/fullscreen#/4 

Agora, desvende a palavra: 

● ▬ ▬ ●    ● ▬    ● ● ●    ● ● ●    ● ▬    ▬ ● ●    ▬ ▬ ▬ 

  

 
Sua vez! Escreva uma palavra em código Morse, relacionada ao conteúdo e peça para alguém 

desvendar! 

  


