
vídeo, textos e animações. Mas a rigor 
já existia um protótipo de um telefone 
com imagem (predecessor conceituai do 
FaceTime) nos laboratórios Bell em 1956; 
e um cientista chamado Vannevar Bush já 
tinha escrito em 1945 um artigo especulati
vo que discutia o uso de computadores para 
organizar informações de todos os tipos ao 
mesmo tempo, formando uma biblioteca 
global virtual interconectada em rede - en
fim, um vislumbre do que acabaria sendo a 
Web de hoje.

Por aí você percebe que a ideia de tra
balhar com todos os tipos de conteúdo ao 
mesmo tempo é uma antiga aspiração hu
mana e só faltava mesmo a tecnologia que 
tornasse isso acessível a todos. A chamada 
revolução da multimídia foi um processo 
muito mais longo e complicado do que sim
plesmente montar PCs contendo uma placa 
de áudio digital e um leitor de CD-ROM 
para acessar joguinhos multimídia. Esse

conceito de “multimídia” era o que estava 
em voga no começo dos anos 1990, aquela 
mesma época em que possuir um computa
dor Apple no Brasil era ilegal.

A parte mais empolgante da revolução 
da multimídia na computação aconteceu 
entre 1994 - ano do lançamento de Myst, o 
primeiro mundo virtual interativo baseado 
em CD - e 1999 - época em que os compu
tadores domésticos começavam a permitir 
a exibição e edição de vídeo digital caseiro, 
e o Napster habilitou o compartilhamento 
de arquivos de áudio em massa.

Note que a explosão da Web aconteceu 
bem no meio desse período; o navegador 
Netscape apareceu em 1994, o RealAudio 
(primeira implementação de áudio em stre- 
aming) em 1995, o DVD de vídeo em 1996 e 
o tocador de MP3 em 1998. Foram alguns 
anos de inovação extremamente concen
trada. E embora a Apple vivesse tempos 
tumultuados, ela teve um papel importante,
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fornecendo computadores prontos para 
participarem disso tudo.

O Macintosh já nasceu com uma vocação 
multimídia. Lançado em 1984, embora 
ainda não tivesse imagens coloridas (elas 
chegariam em 1987) nem capacidade de 
exibir vídeo (o QuickTime viria em 1993), 
o pequeno computador já incluía um chip 
de áudio, habilitando a síntese de voz e 
sons para videogames com um mínimo 
de sofisticação. Os outros elementos na 
equação demorariam mais a vir. O mais 
emblemático era o CD-ROM, tornado um 
item original de fábrica pela Apple antes da 
indústria de PC, em outubro de 1992, com 
o Macintosh IIvx - o primeiro computador 
da história com um espaço para leitor de 
CD incorporado ao gabinete. Antes disso, 
desde 1988 a Apple oferecia um leitor de 
CD externo chamado AppleCD, que era 
conectado via cabo SCSI.

Myst, o primeiro jogo de sucesso distri
buído via CD-ROM, saiu no final de 1993 
e já encontrou uma quantidade razoável 
de Macs equipados com o leitor de CD. 
Versões para PCs e várias plataformas de 
videogame se seguiram. O aspecto genial 
do jogo era não depender de uma placa de 
vídeo com capacidade 3D, já que todos os 
ambientes eram telas estáticas pré-ren- 
derizadas (ao redor de 2.500 no total) 
pelas quais o jogador navegava clicando.
Isso significava também que os cenários e 
objetos tinham uma aparência bem melhor 
que a de qualquer implementação de CGI 
em computadores domésticos da época. A 
revolução das imagens 3D em tempo real 
ainda esperaria até 1996, quando surgiram 
Quake e muitos outros jogos com mundos 
inteiramente renderizados em 3D na tela. 
Myst também incluía mais de uma hora to
tal de clipes de vídeo QuickTime inseridos 
na história, além de trilha sonora de fundo e 
efeitos sonoros.

E no PC, o que aconteceu? Sua evolução 
começou em um ponto muito abaixo do

Mac, já que originalmente era uma máqui
na que só trabalhava em modo de texto e 
seu único som era um bipe. Em 1991, a in
dústria estabeleceu um padrão básico para 
multimídia no PC, que exigia: processador 
Intel 386SX, 2 MB (não GB) de RAM, 30 
MB (não GB) de disco, vídeo VGA (640 x 
480 pixels a 256 cores), leitor de CD, Win
dows 3.0 e placa de áudio de 8 bits a 22 kHz. 
Mesmo para a época, era uma máquina bas
tante fraquinha, mas já era relativamente 
cara, e os componentes ficavam obsoletos 
rápido demais. Apenas cinco anos depois, 
em 1996, a plataforma básica recomendada 
tinha evoluído para um Pentium de 75 MHz 
com 8 MB de memória, vídeo capaz de exi
bir filmes a 30 fps numa janela de 352 x 240 
pixels e áudio com a mesma qualidade do 
CD (16 bits, 44 kHz). O Windows 95 foi um 
grande incentivo para os usuários de PCs 
comprarem computadores novos (ou man
dar montar com peças avulsas escolhidas 
conforme o orçamento, o costume geral no 
Brasil). Essas máquinas novas já atendiam 
às exigências da multimídia, o que habilitou 
progressos velozes como o streaming de áu
dio e vídeo pela Web e a capacidade de tocar 
e compartilhar música em MP3. Sem falar 
nos videogames - um campo em que o PC 
sempre foi razoavelmente complicado de se 
usar, devido à variedade imensa de placas 
de vídeo disponíveis com capacidades e 
drivers diferentes, enquanto o Mac era 
deficitário em títulos devido à falta de uma 
política oficial de apoio a desenvolvedores.

Em 1998 a Apple lançou o iMac, um 
computador doméstico com hardware 
integrado e padronizado, que quase não 
deixava margem para personalização.
Mas ele era potente o suficiente para 
tocar vídeo em tela cheia (em baixa 
resolução), ripar CDs em MP3 ou rodar 
aquele lendário emulador de Playstation 
da Connectix, o mesmo ao qual a Sony 
impôs judicialmente a retirada do merca
do. A única coisa importante que faltava

era um leitor de CD que fosse também 
um gravador, o que aumentaria dramati
camente a utilidade da máquina. Sua au
sência criou, de uma hora para outra, um 
mercado de gravadores de CD externos 
com conexão USB. Em retrospecto, Steve 
Jobs diria anos depois que a falta do 
gravador foi a única falha séria no design 
original do iMac. Gravadores de CD-R e 
DVD-R foram incluídos em iMacs poste
riores; sua ausência do modelo original 
pode ser atribuída mais a uma questão de 
custo do que a simples esquecimento.

Ironicamente, logo que a Apple começou 
a chamar o Mac doméstico de Digital Hub, 
o pessoal do mundo PC começou por seu 
lado a falar em Media Center, que não deixa 
de ser a mesma ideia com apelo mais nerd. 
Pouco antes que dispositivos móveis como 
o iPhone e o iPad começassem a roubar o 
papel preponderante do computador no lar, 
todos os fabricantes, num gesto presciente, 
buscaram acrescentar recursos que os 
tornassem mais relevantes. Um deles foi 
a fusão definitiva do computador com um 
tocador de mídia audiovisual, incluindo 
filmes e televisão em alta definição e tor
nando padrão geral a tela na resolução HD 
de 1920 x 1080 pixels. Novamente a ideia de 
Digital Hub ou Media Center previa uma es
pecificação técnica mínima para suportar 
esses recursos, o que ajudou a consolidar as 
características dos aparelhos e acabar com 
a velha preocupação dos usuários sobre 
qual placa de vídeo ou acessório precisa
riam comprar a fim de estarem atualizados 
com os novos conteúdos digitais. O resultado 
é que agora tem mais gente jogando games e 
assistindo a filmes em aparelhos ultrafinos de 
tela grande que podem ser levados no bolso 
ou na bolsa, carregando esses conteúdos 
sem utilizar fios. Estamos vivendo uma 
época interessante no mundo eletrônico: 
aquela em que os dispositivos estão come
çando de vez a não chamar a atenção para si 
mesmos antes de suas utilidades. 
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Caixa de texto
Fonte: Mac+, São Paulo, n. 82, p.24-25 , mar. 2013.




