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É muito dif́ıcil traçar a história completa da evolução dos computado-
res. Primeiro, devemos definir o termo computar como o ato de fazer ou
executar cálculos numéricos. Neste sentido, podemos citar um dos primei-
ros ancentrais dos computadores modernos: o Ábaco. Em seguida, vieram
as primeiras calculadoras mecânicas desenvolvidas por Wilhelm Schickard
em 1623 na Europa. Em 1801, Joseph Marie Jacquard fez melhorias im-
portantes nos teares existentes na época e criou os Teares de Jacquard que
seriam futuramente os precursores dos computadores baseados em cartões
perfurados.

Continuando na linha evolucionária, Charles Babbage foi o primeiro a
conceitualizar e desenvolver um dispositivo eletrônico programável. Babbage
fez o projeto desse primeiro “computador” e a senhorita Ada Lovelace, filha
do poeta Lord Byron, fez os primeiros programas para o futuro dispositivo
de Babbage. No entanto, dificuldades financeiras impediram que as idéias
de ambos se concretizassem.

Muitas tecnologias foram inventadas após as idéias revolucionárias de
Charles Babbage e Ada Lovelace, incluindo os dispositivos baseados em
cartões perfurados desenvolvidos por Hermman Hollerith fundador da IBM.

Grande parte do que conhecemos hoje dos computadores digitais foi
inventada durante a Segunda Grande Guerra seja por cientistas civis ou mi-
litares. Claude Shannon, por exemplo, foi precursor da eletrônica digital
nos anos 30. Atanasoff e Berry criaram em 1937 um dos primeiros compu-
tadores baseados em válvulas. Outros exemplos são o Colossus criado em
1944 por militares britânicos, Mark I criado por cientistas de Harvard e que
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ocupava 120 metros quadrados, ENIAC criado durante a Segunda Guerra
por militares americanos e o Z3 criado pelo alemão Konrad Zuze em 1941.

De forma geral, a arquitetura ou o modo como são projetados os compu-
tadores que conhecemos hoje é baseada em melhorias propostas ao compu-
tador ENIAC. A maior parte das inovações propostas resultou no sucessor
do ENIAC, o EDSAC. Von Neumann, J. Presper Eckert e John Mauchy
foram os idealizadores das principais inovações propostas ao ENIAC.

Finalmente, podemos dizer que o computador não é o resultado de um
inventor mas um trabalho conjunto de muitos cientistas os quais, cada um
à sua maneira, contribuiu de alguma forma para a invenção desta fantástica
máquina chamada computador.
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