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Resumo 

 

O objetivo do trabalho é discutir problemas voltados para as tecnologias de 

comunicação numa perspectiva histórica. Busca-se ampliar a compreensão sobre 

o uso da telegrafia pelos jornais no final do século XIX na cidade do Rio de 

Janeiro, então capital do Brasil. Sem evidentemente tentar dar conta da 

complexidade do processo, esperamos ter avançado no conhecimento sobre as 

rotinas produtivas dos jornais, ao incorporarem o recurso da telegrafia, não 

somente como modo de apuração da notícia, como apostávamos inicialmente, 

mas como modo de troca noticiosa que atualizava a consagrada prática da 

compilação. Além disso, ainda que os jornais não fossem os clientes majoritários 

das operadoras de telegrafia, suas demandas colocavam em cena alguns novos e 

inesperados problemas com os quais os administradores públicos e privados 

tinham que lidar. Para a investigação, usamos não somente as coleções dos 

principais periódicos que circularam na época como também arquivos da 

Repartição Geral dos Telégrafos, órgão responsável por regular e administrar o 

sistema telegráfico no Brasil no século XIX. 

                                                 
1 Artigo submetido ao GT 17 Historia da Comunicação, do XII Congresso Alaic, Peru, 2014. Fruto 
do projeto “Comunicação, espaço, história”, que contou com o apoio da Faperj.  
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Problemas iniciais 
 

Diante da dificuldade de estabelecer diálogo na Comunicação sobre questões de 

natureza tecnológica numa perspectiva histórica, sobretudo quando relacionadas 

às práticas jornalísticas, realizamos um levantamento bibliográfico de autores 

estrangeiros que já haviam tratado do tema, nas suas perspectivas locais, 

marcadamente sobre Inglaterra, Austrália e Estados Unidos. Entre as principais 

referências, citamos Barton (2010), Rantanen (2006 e 2007), Carey (1989), 

Fernandes (2009), Potter (2007), Berthold (1922), Sterne (2003), Nerone (2008), 

Marvin (1988), Standage (2007), Putnis (2006 e 2010), Turner (2002), Baur (1994), 

Desbordes (2008), Winseck (2012), Headrick (1991) e Sar (2013). Esses autores 

tendem a focar especificamente a questão tecnológica, mas pouco tratam dos 

processos de comunicação social, dedicando-se ou à história econômica ou das 

telecomunicações. 

 

No Brasil, também encontramos sobretudo pesquisadores de outras áreas que 

tratam do tema da telegrafia. Ainda assim são poucos. Basicamente os 

historiadores Silva (2011) e Maciel (1998), e o geógrafo Pasti (2011 e 2013), que 

relaciona a questão da informação com a intervenção territorial. Na Comunicação, 

a telegrafia aparece mais como pano de fundo histórico em pesquisas dedicadas 

às agências internacionais de notícias e suas implicações na tradição do 

jornalismo internacional. Entre os principais, Silva Junior (2008) e Aguiar (2008).  

 

Essa bibliografia privilegia o cenário de trocas informacionais ou entre os países 

centrais ou entre o Brasil e os países centrais. Porém, descobrir dados históricos 

sobre a relação entre as práticas jornalísticas e a telegrafia dentro do país 

permanece um desafio. Por isso, entre as metas originais da nossa pesquisa 



 

 

estava precisamente localizar informações referentes às trocas telegráficas dentro 

da dinâmica jornalística brasileira, partindo da cidade do Rio de Janeiro como 

centro do sistema.  

 

Para a composição do corpus empírico, selecionamos o arquivo da antiga 

Repartição Geral dos Telégrafos, disponível em parte na Fundação Biblioteca 

Nacional, no Rio de Janeiro, em parte no Museu Nacional dos Correios, no Distrito 

Federal. Ao todo, foram 14 volumes de relatórios anuais de 1862 a 1897, além de 

dois números de “Memória Histórica”. A pesquisa ainda se desenvolveu no sentido 

de mapear o circuito noticioso dos telegramas a partir da análise das próprias 

publicações2, porém esses resultados foram explorados em outras oportunidades. 

(Matheus, 2012a, 2012b, 2012c, 2013a, 2013b, 2013c, 2013d) Neste artigo, 

optamos por trabalhar as fontes documentais, em função de sua dificuldade de 

acesso, especialmente para o público estrangeiro. 

 

Ramificações sobre o território 
 

Antes da internet, a rede telegráfica já formou uma teia global cuja expansão era 

proporcional à superação do território como obstáculo às ações e às relações 

humanas, isto é, à proximidade comunicacional com o outro. Segundo Headrick 

(1991), o telégrafo nasceu com vocação mundial por razões técnicas 

fundamentais, pois, primeiro, a ampliação do número de conexões amplifica o 

potencial do sistema. Em segundo lugar, o maior número de clientes, em tese, 

reduzia o custo das operações. E, em terceiro, uma vez disponibilizada, a 

tecnologia tenderia ao barateamento pela popularização do seu uso. As duas 

últimas características até podem ser verdade em relação às atuais tecnologias de 
                                                 
2 A pesquisa se concentrou em dez periódicos que circularam no Rio de Janeiro entre os anos de 
1870 e 1900, englobando, portanto, um período anterior à instalação da Havas no Brasil, e 
avançando sobre um período de consolidação do uso da telegrafia. Os jornais formam: Jornal do 
Commercio, O Fluminense, Jornal do Brasil, Gazeta de Notícias, Diário do Rio de Janeiro; Gazeta 
da Tarde; O Paiz; A Pátria, A Notícia, A Cidade do Rio.  



 

 

comunicação, mas, no passado, o custo de um telegrama foi proibitivo aos bolsos 

populares durante todo o século XIX, não apenas no Brasil mas também nos 

países ricos.  

 

Em 1866, um trabalhador norte-americano gastaria quatro meses de salário para 

enviar 20 palavras para Londres. No Brasil, já na virada do século, o custo de um 

telegrama podia chegar até 15% do valor do salário de um trabalho trabalhador ou 

20% do aluguel mensal de um quarto de cortiço. (Maciel, 2013) Por isso, mesmo 

nos países centrais, o telegrama era um recurso administrativo e militar (incluindo 

as manobras náuticas) e atendia, prioritariamente, aos setores financeiros, como 

bancos, bolsas de valores, empresários e grandes comerciantes. Isto é, apenas 

órgãos de governo e capitalistas tinham condições de arcar com seus custos e 

encontravam no telégrafo uma aplicação sistemática. O uso popular da telegrafia 

seria sempre mais restrita, até que o telefone – invenção quase simultânea – 

tomaria seu incipiente lugar como meio de comunicação interpessoal. (Standage, 

2007) Entre os clientes privados, estavam os donos de jornais que trocavam 

telegramas uns com os outros e que recebiam informações de correspondentes e 

do público. 

 

Desde 1844, a rede do telégrafo elétrico se espalhou rapidamente pelo mundo em 

20 anos, mas havia o grande desafio das conexões marítimas. As redes eram até 

então basicamente nacionais e territoriais. Somente em 1851 um cabo submarino 

foi instalado pela primeira vez entre Inglaterra e França. Em 1866, houve 

finalmente a conexão bem sucedida entre Inglaterra e Estados Unidos, 

atravessando o Oceano Atlântico. A ligação direta com o Brasil se daria em 1874, 

com a abertura da estação internacional de Recife, conectada a Carcavellos, em 

Portugal. A concessão pertencia à Brazilian Submarine Telegraph Company, 

operadora inglesa apesar do “Brazilian” no nome. Seria após essa ligação que a 



 

 

agência internacional de notícias Havas instalaria uma sucursal do país, no Rio de 

Janeiro, como discutiremos a diante, quando tratarmos do jornalismo. 

 

Mas voltemos às telecomunicações. As distâncias territoriais, de mais de 8,5 

milhões de quilômetros quadrados, eram enorme obstáculo às comunicações. Mas 

pelo menos a costa brasileira, de 7,4 mil quilômetros de extensão, já estava 

plenamente conectada por 182 estações telegráficas desde 1886. Essa rede 

submarina ficava a cargo da Western Telegraph Company, operadora inglesa das 

principais linhas costeiras na América Latina. Entretanto, essa não era a principal 

malha no país, que possuía outras modalidades de conexões distribuídas pelo 

território. Havia um sistema misto público-privado formado por quatro redes de 

telegrafia marítima, terrestre (aérea), fluvial e ferroviária. (Maciel, 1998)  

 

A fluvial era concessão da empresa Amazon Telegraph Company. As linhas que 

passavam pelas estradas de ferro eram também privadas, operadas pelas 

próprias ferrovias. Como dissemos, havia ainda a Western, essa sim, que fecharia 

contrato preferencial – porém não exclusivo - com a agência Havas. Porém, de 

todas essas operadoras, a maior delas sempre foi a pioneira Repartição Geral dos 

Telégrafos (RGT). Ligada ao Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas, 

tratava-se de uma autarquia estatal responsável por implantar a telegrafia no 

Brasil e posteriormente regular as concessões. 

 

A RGT foi criada por insistência do Barão de Capanema, em meados do século 

XIX, com o argumento de defesa e união territorial (Berthold, 1922). Em 1852, 

começou implantar o sistema, que inaugurou com 233 telegramas enviados no 

primeiro ano até chegar a um volume anual de mais de 4 milhões de transmissões 

em 1909. As primeiras estações abertas ao público começaram a ser inauguradas 

em 1854 (Maciel, 2001; Silva e Moreira, 2007).  



 

 

A rede estatal era também a maior em volume de trocas. Em 1865, o total de 

transmissão foi de 7.007 telegramas, sendo 4.648 pelas linhas urbanas e 

marítimas (costeiras). Como ainda não havia cabo transatlântico, sabemos que 

esse fluxo era integralmente interno. Mesmo depois do início das operações da 

Havas no Brasil, grande parte das notícias telegráficas publicadas nos jornais 

continuou não sendo internacional, mas de telegramas locais. A telegrafia 

promoveu não somente a ligação de províncias distantes como também participou 

de um movimento concêntrico de formação dos subúrbios do Rio e da região 

metropolitana, como mostram os registros de expansão dos ramais urbanos no 

final do século. 

 

Os telegramas eram classificados de acordo com a finalidade. A maior parte, 

cerca de 70% do tráfego, correspondia aos avisos marítimos à Praça do 

Comércio, na zona portuária da cidade, certamente para negociação dos preços 

das mercadorias. Muito sucintas, eram essas notas que iam parar nas páginas nos 

periódicos nos primeiros anos, até a década de 1870. Uma parte era “de polícia”, e 

outra “aviso de incêndio”. Além disso, havia duas categorias de telegramas que, 

juntas, somaram 949 transmissões naquele ano de 1865: os “avisos diversos” e os 

“avisos por assinantes”. Nesta última categoria se enquadravam os jornais, o que 

indica o funcionamento de um serviço noticioso prévio e independente da Havas. 

 

Os avisos comerciais costumavam ser publicados nos periódicos das outras 

praças. Em 1866, foram 3.056 telegramas oficiais do serviço público e mais da 

metade do volume total, 6.943, de avisos marítimos, que incluíam as manobras 

portuárias e principalmente as informações comerciais dos navios cargueiros. Na 

prática, a maior parte das transmissões era limitada a um espaço territorial 

relativamente pequeno, circunscrito ao Rio de Janeiro, Cabo Frio e Petrópolis, 

porém com crescente expansão para o Sul, principalmente em função da Guerra 

do Paraguai (1864-1870). Naquele ano de 1866, o diretor da RGT, Ernesto 



 

 

Gomes, explicava que pretendia ter expandido as linhas terrestres para o Norte, 

mas que fora obrigado a dirigir os investimentos para o Sul, em função dos 

conflitos na fronteira meridional. 

 

O maior volume de telegramas locais passava pelas linhas da estatal, mas 

também o trecho internacional para Montevidéu e Buenos Aires. Em 1882, as 

Linhas Orientais (argentinas) e a RGT chegaram a estipular o tráfego gratuito de 

telegramas oficiais entre as capitais Rio e Buenos Aires, entre outros acordos de 

redução de tarifas entre os dois países, até que a troca de telegramas do serviço 

público ficou totalmente gratuita entre eles.  

 

A correspondência do Brasil com os demais países do Cone Sul era feita por três 

vias: pelo prolongamento das linhas da RGT com a similar argentina Linhas 

Orientais, pelas linhas brasileiras em conexão com os cabos marítimos da 

Western e finalmente pelos cabos da Western com seu prolongamento pela River 

Plate Telegraph, sua versão argentina, igualmente com capital inglês. Brasil e 

Paraguai também estabeleceram conexão direta de 1.200 quilômetros, ligando 

Corumbá e Conceição do Paraguay nos anos 1890. 

 

Há inúmeros relatos de cooperação mútua, inclusive para uso da imprensa, como 

em 1897, quando um problema numa linha de transmissão impedia que o jornal 

argentino La Prensa recebesse seus comunicados. O diretor da companhia 

argentina Linhas Orientais pediu a seu homólogo brasileiro que o jornal pudesse 

receber seus telegramas na estação da cidade de Bagé, na fronteira com o 

Uruguai. Isto é, de certo modo, Bagé era mais “doméstica” para os argentinos e os 

argentinos para Bagé do que Mato Grosso, Goiás e Amazonas eram para o Rio de 

Janeiro, por exemplo. E não se trata apenas de uma questão de distância física, 

mas de distância comunicacional. Simbolicamente, Londres e Lisboa podiam se 

encontrar mais próximas em imaginação do que as províncias brasileiras ao Norte. 



 

 

A centralidade e da proximidade têm mais a ver com as dinâmicas de interação 

social do que com quilômetros. 

 

Algumas cidades do Sudeste, como Rio, Petrópolis e Ouro Preto, eram 

potencialmente mais interligadas que outras, por serem mais servidas de malhas 

ferroviárias e estradas. Já o trecho Rio / São Paulo teve o maior tráfego de 

telecomunicações do país naquele final de século. O fluxo telegráfico era tão 

intenso, comparativamente com o resto do sistema, que, em 1897, a RGT 

precisou instalar uma quarta linha de transmissão.  

 

A culpa é da imprensa 
 

A partir dos anos 1870, a Repartição Geral dos Telégrafos começou a discriminar 

em seus relatórios os chamados telegramas de imprensa, o que permitiu 

compreender melhor o circuito de notícias telegráficas naquele período. Além 

disso, o relacionamento com a imprensa – e os problemas que ela aparentemente 

causava – pode ser interpretado a partir de vestígios que aparecem nos 

documentos de maneira pontual aqui e ali. Os diretores que passaram pela RGT 

tentavam justificar o descumprimento das metas de arrecadação reclamando de 

uma série de problemas que iam desde o uso abusivo que o servidor público fazia 

do telégrafo até a sobrecarga provocada pelos jornais. 

 

Entretanto, o percentual de telegramas destinados à imprensa era pequeno em 

relação ao tráfego elétrico total e, apesar de crescente, o volume relativo se 

equiparava aos números na Grã-Bretanha cerca de 20 anos antes. Briggs e Burke 

(2004, p. 145) contam que a imprensa era responsável por apenas 4% do total das 

trocas telegráficas em território britânico em 1869. No Brasil, esse fluxo 

representava apenas 3,23% do volume total de telegramas transmitidos em 1897. 



 

 

Assim como em outros países, os jornais representavam uma clientela quase 

irrelevante para as empresas telegráficas. 

 

Se a imprensa tinha uma participação minúscula no que se refere ao número de 

telegramas transmitidos – e também na arrecadação, por causa dos descontos 

tarifários que chegaram a 75% -, por outro lado, ela era responsável por um 

volume de tráfego significativo. Um percentual de 20,46% do total de palavras 

transmitidas era oriundo dos jornais ou destinado a eles. Esse dado indica que, 

embora, de fato, os telegramas de imprensa correspondessem em média a um 

tweet, a antiga tese da concisão e do surgimento do lead em função da adoção do 

telégrafo não se sustenta. 

 

Os administradores denunciavam o que chamavam de “abuso da imprensa”, isto 

é, o excesso de palavras. Segundo a RGT, os jornais lhe traziam um problema de 

arrecadação e um problema operacional. De arrecadação porque os telegramas 

das agências passavam preferencialmente pelas linhas da Western e era difícil 

competir com a inglesa em agilidade e segurança. Segundo porque, como 

dissemos, a imprensa gozava de tarifas diferenciadas que variaram de 50% a 75% 

de desconto. Os jornais contavam ainda com a vantagem de que as mensagens 

para a imprensa podiam ser pagas no destino, portanto, em tese podiam ser 

recusadas e a RGT ficaria sem receber.  

 

Além disso, havia um problema operacional: editores e correspondentes 

mandavam telegramas com milhares de palavras, o que sobrecarregava o 

sistema. Um só telegrama podia exigir até 10 horas de trabalho exclusivo dos 

telegrafistas, ocupando as linhas um dia inteiro com uma única mensagem. Isto é, 

fica claro que os editores tentavam enviar reportagens integrais pela rede elétrica, 

privilegiando a lógica da retórica, como era próprio do jornalismo da época. Para 



 

 

tentar inibir esse hábito, o então diretor da RGT, Álvaro Joaquim de Oliveira, 

baixou um regulamento, em 1897, proibindo telegramas maiores de 100 palavras. 

 

Deixando de lado a consideração da barateza extraordinária 

das taxas, o maior inconveniente resultante é, pode dizer-se, 

o obuso das comuunicações que pretendam entrar nessa 

classe de correspondência.  

Assim, sem que a Repartição estivesse preparada para um 

acrescimo de trafego, fóra do augmento nornal, viu-se ella 

obrigada a executar um grande serviço accidental, com a 

circunstancia, ainda mais grave, de pretensão do serviço do 

público em geral, que paga taxas integraes.  

De facto, o augmento do trafego de correspondência de 

imprensa foi exagerado, elevando-se a 55.682 telegrammas 

com 6.070.191 palavras contra 20.094.614 palavras dos 

telegrammas particulares pagos integralmente.  

Logo nos primeiros mezes manifestou-se claramente o 

abuso. Foram apresentados á transmissão telegrammas de 

imprensa com milhares de palavras, os quaes na sua 

transmissão, pelos apparelhos Morse simples, occupavam 

um conductor por 4, 6, 8 e 10 horas de trabalho conspícuo.  

Foi então indicada, como medida restrictiva, a limitação de 

cada telegramma a 100 ou 150 palavras.  

Com essa medida, além de haver uma pequena 

compensação da enorme reducção da taxa, pois o novo 

endereço teria de ser sujeito a taxação, seria sanado o 

grande inconveniente do retardamento dos telegrammas de 

taxas integraes pela obstrução da linha com um só 

telegrammas de imnprensa. (RGT, 1897, pp. 163-164) 



 

 

A acentuada redução das tarifas de imprensa tinha provocado, segundo Álvaro 

Joaquim, um aumento excessivo do afluxo de telegramas, para o qual o sistema 

não estava preparado. Mas o maior problema, segundo ele, é que se ocupavam 

as linhas com a transmissão de telegramas que pouco renderiam ao órgão. 

Curiosamente, o desconto na tarifa de imprensa tinha sido uma medida tomada 

justamente com o intuito de atrair parte do fluxo da Western, para tentar aumentar 

a receita. 

 

Apesar dos eventuais excessos, em 1894, os telegramas de imprensa para o Rio 

de Janeiro tinham uma média de 29,2 palavras, o tamanho de um tweet. Os mais 

longos eram para o Rio Grande do Sul, com 78,2 palavras em média. Porém, o 

maior volume de tráfego era com São Paulo, para onde as mensagens tinham em 

média 56,3 palavras. Além disso, os relatórios descrevem que os clientes comuns 

reclamavam dos congestionamentos nas linhas e do atraso nas transmissões em 

função da prioridade que o serviço público tinha de passar a frente na fila do 

serviço e que ainda por cima era de graça. Com isso, como aponta o relatório de 

1889, o público vinha optando pelos serviços das empresas privadas. (Brasil, 

1909, p. 24) 

 

Embora se possa pensar que o grande volume de tráfego entre Rio e Santos se 

devesse à comunicação entre os portos, o que é provável, Álvaro Joaquim de 

Oliveira atribuiu a necessidade da ampliação da capacidade de transmissão à 

demanda dos jornais:  

 

A parte mais sobrecarregada é Rio a Santos e São Paulo. 

Por dois motivos. O tráfego, além do seu volume, ainda pela 

facilidade das communicações nas linhas ferreas, exige 

grande presteza no seu escoamento. O serviço de imprensa, 

diariamente, superior a 2.000 palavras, e sempre 



 

 

apresentado á ultima hora, para poder ser aproveitado pelo 

jornaes da manhã, exige urgência na sua transmissão. (RGT, 

1897, p. 33) 

 

Segundo o texto, a ampliação da capacidade de transmissão daquele trecho 

deveria se dar não apenas em função do volume do tráfego mas à rapidez exigida 

pelos clientes, entre eles os jornais que, pela premência do tempo, necessitavam 

de um sistema eficaz. 

 

Mas nem tudo era culpa da imprensa. Os funcionários públicos também eram 

responsabilizados por parte do congestionamento nas linhas. Como os telegramas 

administrativos, da burocracia estatal, eram gratuitos, era comum, segundo a 

RGT, que os funcionários usassem indevidamente o serviço para fins privados. 

Este era um dos motivos apontados para a dificuldade de arrecadação. Esse tipo 

de queixa parece ter sido inclusive uma constante na história da América Latina. 

(Fernandes, 2009) Além de não serem efetivamente de interesse público, os 

telegramas eram postados sem necessidade como urgentes. Quando as 

mensagens recebiam esse código de urgência, “furavam” a fila de transmissão, o 

que causava irritação aos usuários comuns. 

 

O abuso do emprego do telegrapho por parte de pessoas 

que occupam posição official já para communicação de 

interesse todo particular, já para aquelles que, embora 

referentes ao serviço publico, não teem o caráter de urgência 

e que, em consequência, deviam ser feitas por 

correspondência postal, tem sido notado e apresentado à 

consideração do Governo em todos os relatórios annuaes 

desta Directoria, desde o relativo exercício de 1884. (RGT, 

1893, p. 99) 



 

 

Outro problema que a RGT enfrentava era a competição com a Western, descrita 

como mais eficiente, para a qual havia “fuga” de fluxo. Um dos relatórios apontava 

para a necessidade do aperfeiçoamento e da ampliação da capacidade de 

transmissão, em função de os serviços pelo cabeamento marítimo da empresa 

inglesa serem mais rápidos:  

 

A promptidão na execucção desse serviço é tanto mais 

requerida quando teem as linhas da União de soffrer 

confronto com os cabos da Western que pela superioridade 

própria à espécie da canalisação executam o seu serviço 

com a brevidade desejada. (RGT, 1893, p. 34, grifos 

originais) 

 

De fato, uma vez dominada, a tecnologia de transmissão pelo mar era mais 

segura e eficiente. Apesar de poder enviar telegramas gratuitamente pela RGT, 

alguns administradores públicos preferiam se comunicar pela Western não apenas 

em função da superioridade na qualidade do serviço mas também por questão de 

sigilo, pois diziam que havia funcionários da RGT filiados a partidos políticos. 

(RGT, 1893, p. 90)  

 

O Brasil era dividido administrativamente pelo telégrafo da seguinte maneira:  

 

O serviço telegraphico interior, isto é, o de procedência e 

destino dentro do território do Brazil é feito pelas linhas desta 

Repartição e pelos cabos da Westerns and Brazilian 

Telegraph Company que aportam nas cidades de Belém, S. 

Luiz do Maranhão, Fortaleza, Recife, Bahia, Rio de Janeiro, 

Santos, Desterro e Rio Grande do Sul. (RGT, 1893, p. 90) 



 

 

O país era dividido em zonas 1 (Sul: Rio, Paraná, Mato Grosso, Rio Grande do 

Sul), e 2 (Norte: Rio, Bahia, restante do Nordeste, Pará e Amazonas), tomando o 

Rio de Janeiro como mediatriz. Havia ainda os ramais do interior, compostos por 

Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso e Goiás. Apesar de haver mais ou menos 

essa divisão entre fluxo nacional – pela RGT e ferrovias (a rede fluvial era 

inexpressiva) – e o fluxo internacional (pela Western pelos cabos costeiros), havia 

normalmente cooperação mútua, até pela precariedade do sistema. Muitas vezes 

a Western não podia fazer uma entrega num trecho e pedia auxílio à RGT. Outras 

vezes, a RGT encontrava alguma interrupção nos seus ramais e pedia cooperação 

da Western. Isto é, a Western também operava a entrega de telegramas internos.  

 

A grande extensão da rede estatal era aérea, o que demandava enorme esforço 

de manutenção. De trecho em trecho, havia um posto de um guarda-fios, que 

percorria a cavalo diariamente as estradas fiscalizando as condições das linhas. 

Mas a RGT também possuía trechos submersos em baías e rios, e por isso 

algumas vezes pedia auxílio técnico à Western, pelo seu domínio da tecnologia de 

cabeamento submerso.  Em alguns momentos, essa cooperação foi regulada 

oficialmente: 

 

O convenio de trafego mutuo exterior, firmado em 10 de abril 

de 1895 com a Western Telegraph, deu logar a um grande 

movimento de serviço entre as duas administrações, no anno 

de 1897. 

Assim foram entregues por esta Repartição, para serem 

encaminhados aos seus destinos... mais em trânsito para o 

Sul 4.388 telegrammas com 51.173 palavras. Transmissões 

locaes no Sul: 25.291 telegrammas, com 198.097 palavras. 

De imprensa: 1.224 com 46.200 palavras. Em trânsito para o 

Norte: 2.641 com 24.426 palavras. 



 

 

Da Companhia foram recebidos, para serem encaminhados 

aos seus destinos pelas linhas brasileiras: locaes do Sul – 

particulares 15.198 telegrammas com 135.459 palavras. De 

imprensa 2.618 com 250.755 palavras, em trânsito para o 

Norte 4.854 telegrammas com 38.826 palavras. A taxa 

brasileira de imprensa 50 centimos para 1ª zona, 75 para 2ª 

zona. (RGT, 1897, p. 156, grifos nossos) 

 

Esse acordo de tráfego mútuo entre Western e RGT requeria delicada 

contabilidade que, de alguma forma, era sempre desfavorável à RGT, por mais 

que o fluxo de transferência do serviço fosse maior da inglesa para a brasileira e 

não o contrário. Por exemplo, em 1895, ano da assinatura do convênio, houve a 

seguinte troca dos chamados “telegramas interiores”: das estações da RGT foram 

encaminhados 2.611 telegramas, com 29.298 palavras, para que a Western os 

encaminhasse, representando um total da taxa a seu crédito na importância de 

17,6 mil contos de réis. Por outro lado, a Western havia destinado um volume três 

vezes e meio maior de telegramas para que a entrega fosse feita pelas linhas da 

RGT, 9.618 telegramas com 85.415 palavras. Entretanto, o acerto foi de apenas 

11,6 mil contos creditados à estatal. 

 

No final do século, a RGT começou a se organizar para tentar reverter ou pelo 

menos abrir concorrência no fluxo internacional de notícias, setor dominado pela 

Western. Ao propor a uniformização das tarifas em todo o território nacional e o 

aumento do desconto na taxa de imprensa, a RGT pretendia atrair esses clientes 

donos e colaboradores da imprensa. Porém, como apontava Álvaro Joaquim, a 

medida estava causando problema operacional e de arrecadação, tornando-se 

desafio que parecia insuperável. Mais de um quinto do total de palavras 

transmitidas em telegramas privados (excluídos os do serviço público, que eram 



 

 

gratuitos) eram de imprensa, portanto, com tarifa acentuadamente diferenciada. 

Foram mais de 6 milhões de palavras em 1897 endereçadas à imprensa. 

 

Considerações finais 
 

A instalação e ampliação da rede de telegrafia elétrica no Brasil começaram por 

iniciativa estatal e foram incorporando concessões a empresas privadas, 

notadamente de capital inglês. Longe de um perfil industrial, os jornais inicialmente 

não tinham por hábito usar a telegrafia mas eventualmente publicavam telegramas 

sobre a movimentação portuária, para atender aos leitores comerciantes e 

investidores em geral. Entretanto, quando a Havas se instalou no Rio de Janeiro 

em 1874, a Gazeta de Notícias e, em seguida, o Jornal do Commercio 

subscreveram seus serviços e começaram a publicar os boletins noticiosos, que 

passaram a ocupar o alto das primeiras páginas. 

 

O maior volume era de notícias internacionais, até pela facilidade de acesso pela 

Havas. Esses telegramas passavam preferencialmente pelos cabos da Western, 

mas as fronteiras terrestres eram dominadas e avançadas pela RGT, que possuía 

a maior rede, com ramais que se estenderam para o Sul e para o Norte a partir do 

Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro para o interior, sobretudo Minas Gerais. 

 

Aos poucos, porém, os donos dos jornais perceberam que não dependiam 

exclusivamente da Havas. Eles trocavam telegramas entre si, atualizando o 

tradicional modelo de compilação e ainda recebiam telegramas do público, 

especialmente a partir da regulamentação dos descontos de imprensa. Apesar das 

novas possibilidades tecnológicas, antigos hábitos permaneciam, como a lógica 

dos longos textos retóricos que os editores insistiam em remeter por eletricidade, 

congestionando o sistema. A maior parte, entretanto, representava pequenas 

notas, consumidas como notas. A apuração à distância, para composição de um 



 

 

texto consolidado, só faria sentido mais tarde, embora ainda no século XIX 

pudesse haver aqui ou ali uma cobertura online, como da agenda do Imperador, 

inclusive acompanhando suas viagens, ou na contagem de votos em eleições em 

províncias distantes. 

 

Apesar do alegado baixo rendimento e do enorme trabalho que davam, os 

telegramas de imprensa pareceram atrativos em determinado momento. A RGT 

tentava capturar parte desse fluxo, partindo inclusive para a competição com a 

Western nos telegramas internacionais, o que aparentemente nunca conseguiu. E 

os clientes comuns também preferiam muitas vezes as estações ferroviárias, que 

funcionavam até mais tarde. 
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