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A evolução dos meios de comunicação [pág. 3]

Conheça o Pai da Telefonia
A vida e os feitos de Alexander Graham Bell. 
[pág 2]

Você é Capaz?
Teste  seus  conhecimentos  na  palavra 
cruzada,  e  descubra  se  você  é  realmente 
bom, respondendo ao nosso desafio.[pág. 4]
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O NOME DA VEZ                                                                            
  

Muito Antes Dos Chips 

Alexander Graham Bell nasceu em 
Edimburgo  (Escócia),  em  3  de  março  de 
1847 e morreu na Nova Escócia,  em 2 de 
agosto de 1922. Foi um cientista, inventor e 
fundador da primeira companhia telefônica. 
Historicamente, Bell foi considerado como 
o  inventor  do  telefone,  embora  o  italiano 
Antonio  Meuccii  tenha  sido  reconhecido 
como o verdadeiro inventor. Meucci vendeu 
o  protótipo  do  aparelho  a  Bell  nos  anos 
1870.

Uma  parte  da  sua  família  era 
envolvida  na  correção  da  fala  e  no 
treinamento  de  portadores  de  deficiência 
auditiva.  Enquanto viveu  na  Escócia,  Bell 
se  especializou  na  ciência  acústica  com a 
finalidade  de  melhorar  o  problema  de 
surdez que sua mãe tinha. Ao se mudar para 
o  Canadá  com  sua  família,  em  1870,  ele 
continuou a se interessar por máquinas de 
comunicação. Em Boston se esforçou para 
produzir um telefone que articulasse a fala. 
Seu  sogro,  Gardiner  Greene  Hubbard,  o 
financiou,  em  1876,  e  o  Escritório  de 

Patentes dos Estados Unidos o concedeu a 
patente para o telefone.
E o Nobel vai para...

Em  1909,  o  italiano  Guglielmo 
Marconi,  foi reconhecido  pelas  suas 
contribuições  para  o  desenvolvimento  do 
telégrafo  sem  fio.  Guglielmo  foi  físico  e 
inventor,  e  em  1869  criou  o  primeiro 
sistema prático de telegrafia sem fio,    um 
sistema muito utilizado para a comunicação. 

A telegrafia foi inventada em 1791, 
por Samuel Finley Breese Morse. Marconi 
utilizou  estudos  apresentados  por  Nikola 
Tesla  para  realizar  a  primeira  transmissão 
pelo canal da mancha.

Quer  saber  mais  sobre  Alexander 
Graham Bell e Guglielmo Marconi? Acesse 
www.fisica.alegre.ufes.br/jornal-do-pibid.
VOCÊ CONHECE O PIBID?                    

O  programa  concede  bolsas  a 
alunos  de  licenciatura  participantes  de 
projetos  de  iniciação  à  docência 
desenvolvida por Instituições de Educação 
Superior (IES) em parceria com escolas de 
educação básica da rede pública de ensino.

Dentre  os  objetivos  do  programa 
estão: incentivar a formação de docentes em 
nível  superior  para  a  educação  básica  e 
inserir  os  licenciandos  no  cotidiano  de 
escolas  da  rede  pública  de  educação, 
proporcionando-lhes  oportunidades  de 
criação  e  participação  em  experiências 
metodológicas,  tecnológicas  e  práticas 
docentes  de  caráter  inovador  e 
interdisciplinar que busquem a superação de 
problemas  identificados  no  processo  de 
ensino-aprendizagem.
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CIÊNCIA     E O   COTIDIANO                                                                 

Uma Era De Mudanças 
Antes da invenção dos telefones o 

meio  de  comunicação  mais  rápida  era  os 
telégrafos. Esse equipamento não permitia a 
transmissão de voz, funcionando através de 
pequenos  “bips”,  que  em  determinada 
sequencia  formava  um  código  que  seria 
decifrado do outro lado da linha.

A  primeira  central  telefônica  foi 
ativada  em  Paris  no  ano  de  1879.  No 
mesmo ano, D. Pedro II dava a permissão 
para  instalar  no  Rio  de  Janeiro.  A 
companhia Telephonica do Brasil foi criada 
em 15 de novembro de 1879.

Por  volta  dessa  mesma  época 
foram  criados  e  instalados  os  primeiros 
cabos submarinos de telecomunicações. Em 
meados de 1980 foram instalados os cabos 
oceânicos  utilizando a  tecnologia  de  fibra 
óptica.

Graças à telefonia e a necessidade 
de comunicação militar  eficiente,  surgiu  a 
Internet,  tornando  capaz  de  usar  a 
tecnologia  dos  cabos  telefônicos  para 
transmitir diversos tipos de informação.

O  primeiro  celular  foi 
desenvolvido  pela  Ericsson  em  1946, 

pesava  cerca  de  40kg  e  foi  desenvolvido 
para ser instalado em porta malas de carros. 

Onde isso vai parar?
Com  o  passar  do  tempo  os 

telefones  celulares  ficaram  cada  vez 
menores e cheios de funcionalidades. Antes, 
os  celulares  só  podiam  realizar  ligações, 
posteriormente  em  1992  foi  incluído  o 
serviço  de  SMS  e  atualmente incluem 
funcionalidades como MP3, WAP,  câmeras 
fotográficas  e  filmadoras,  cartões  de 
memória,  GPS,  tecnologia  thouchscreen 
entre muitas outras.

Para  onde  vamos  evoluir  é 
impossível  prever  da  maneira  que  a 
tecnologia  cresce  hoje  em  dia.  Mas 
podemos  afirmar  que  cada  dia  que  passa, 
estamos  cada  vez  mais  interligados  de 
maneira mais rápida, diminuindo distancias 
maiores em um menor intervalo de tempo.

ALUNOS PREMIADOS EM ITAPERUNA     
Quatro alunos de Itaperuna foram 

premiados  na  I  Olimpíada  Brasileira  de 
Física das Escolas Públicas (OBFEP). Eles 
ganharam  medalhas  de  prata,  bronze  e 
menção honrosa.

Para  o  coordenador  local  da 
OBFEP,  Prof.  Adriano  Ferrarez,  “um  dos 
objetivos  da  Olimpíada  é  despertar  e 
estimular  o  interesse  pela  Física  e  pelas 
ciências, identificar estudantes talentosos e 
incentivar seu ingresso nas áreas científicas 
e tecnológicas”.

A  certificação  obtida  pelos 
estudantes que participam da competição é 
um diferencial que abre fronteiras na busca 
de um futuro promissor.
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RACHA CUCA                                                               

Complete as Palavras Cruzadas 

Desafio!
Uma  forma  bastante  simples  de  se  comunicar  a  uma  certa  distância  que  as 

crianças usavam há algum tempo consistia de duas latas abertas em uma extremidade 
ligadas por um fio de barbante bem esticado, permitindo a alguém em uma ponta ouvir 
pela lata o que alguém dissesse pela outra.  Você saberia explicar como funciona esse 
telefone rústico?

Respostas do Racha Cuca em www.fisica.alegre.ufes.br/jornal-do-pibid.
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