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Todos os seres vivos sentem, em determinados momentos, a necessidade de 
comunicar aos membros do grupo ao qual pertencem informações necessárias ou 
importantes. A aproximação de um perigo ou o pressentimento de uma calamidade 
suscitam gritos, cujo sentido é perfeitamente compreendido pelas espécies envolvidas. As 
comunidades humanas também procuraram os meios para transmitir ao longe tudo aquilo 
que a sua linguagem lhes permite exprimir. 

Um simples sinal, sonoro ou visual, pode ser suficiente para dar uma ordem, anunciar 
uma vitória ou uma derrota, desde que o significado esteja convencionado anteriormente. 
Os romanos utilizavam tochas a arder no cimo de uma torre, os gauleses, feixes em fogo 
no cimo de uma colina, os marinheiros, um pavilhão içado no alto de um mastro e o tocar 
dos sinos das igrejas também foi muito utilizado. Mas, como os limites da vista e do 
ouvido são rapidamente atingidos, era lógico procurar reproduzir de longe em longe o 
sinal de origem. A esta técnica, damos hoje o nome de « telesinalização ». 

Contudo, os textos antigos ensinam-nos que, em diferentes épocas, investigadores 
propuseram sistemas que permitiam dar informações mais precisas e mais diversificadas. 
É assim que o príncipe troiano Eneias imagina, em 330 antes da nossa era, um novo 
procedimento: dois correspondentes enchem vasos idênticos de água, depois mergulham 
réguas verticais graduadas apoiadas por flutuadores de cortiça. Ao sinal dado por uma 
tocha, abrem-se os orifícios do fundo dos vasos para os fechar quando aparece um novo 
sinal. O nível ao qual o líquido chegou indica a frase que é preciso reter. Evidentemente, o 
número de mensagens assim transmissíveis é muito limitado. 

Mais de um século mais tarde, o histórico grego Políbio pensa em transmitir letras do 
alfabeto. Divide-as em cinco grupos, representados por cinco tochas. A sua localização e 
a sua chama ou a sua extinção permitem designar a letra escolhida. O procedimento não 
é, no entanto, nem muito cómodo, nem muito rápido.  

No fim do século XVII, o erudito inglês Robert Hooke coloca um quadro sobre uma 
estrutura. Nesse quadro podemos deslizar letras ou figuras cortadas num painel de cor 
escura ; estas aparecem então muito nítidas num fundo de céu claro.  

Houve muitos outros projectos, mas nenhum passou do estado de experimentação. E 
quando Claude Chappe empreendeu a criação de um novo meio de transmissão a 
grandes distâncias, que, em muito pouco tempo, transmitisse tudo o que podia ser objecto 
de correspondência, nada tinha sido encontrado para resolver este problema. 

Claude Chappe nasce em Brûlon, na Sarthe, em 1763. Começa os seus estudos no 
colégio de Joyeuse, em Rouen, e prosseguiu no seminário de La Flèche. Fortemente 
influenciado pela carreira do seu tio, o padre Jean Chappe d’Hauteroche, astrónomo e 
membro da Academia das Ciências, cujos trabalhos conduziram até à Sibéria, depois à 
Califórnia, Chappe pensa consagrar-se também ao estudo das ciências físicas. A época 
parece muito favorável ao seu progresso, pois desenvolvem-se novas ideias em todos os 
domínios e o interesse das descobertas anunciadas pelos eruditos, franceses e 
estrangeiros, iniciado vários anos antes, incita os cidadãos que dispõem de tempo, de 
meios e de uma certa erudição a empreender pesquisas.  

Na hierarquia eclesiástica Claude Chappe não ultrapassa o nível de clero tonsurado, 
mas isto é o suficiente para lhe assegurar uma determinada percentagem sobre os 
benefícios modestos de dois priores, o de Saint-Martin-de-Châlautre, perto de Provins, e o 
de Baignolet, perto de Bonneval. Assim, pode abrir o seu próprio gabinete de física e 
dedicar-se a experiências, que relata em jornais especializados ou diante dos membros 
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da Sociedade filomática. Esta sociedade erudita, de criação recente, permite àqueles que 
a frequentam encontrar outros cientistas e dar uma certa publicidade aos seus trabalhos. 

Claude Chappe debruça-se particularmente sobre diversas particularidades da criação 
de bichos-da-seda e sobre as propriedades da electricidade. Procura, também, um meio 
de comunicar à distância. Mas quando a Assembleia Constituinte vota a supressão de 
todos os benefícios, vê-se obrigado a voltar a Brûlon, onde encontra os seus irmãos, 
também eles vítimas do novo regime. 

Neste pequeno município da Sarthe, situado a mais de 200 km da capital, constata 
como a falta de notícias pode ser desesperante, quando se desenrolam graves 
acontecimentos. Decide então, concentrar todos os seus esforços no meio de transmitir 
informações ao longe. Imagina primeiro colocar, face a face, sobre duas alturas bem 
acessíveis, grandes mostradores cuja leitura será possível, apesar da distância, pela 
utilização de lunetas de observação. Estes mostradores, divididos em vários sectores 
caracterizados por números, serão percorridos por agulhas, comandadas por movimentos 
de relojoaria de pêndulos em segundos perfeitamente sincrónicos. Provocando a partida e 
depois a paragem simultânea das duas agulhas por meio de um som (obtido batendo 
numa panela, por exemplo) indicaremos o número a transmitir. A este número será 
associado um membro de frase, recolhido num registo chamado « vocabulário ». Mas o 
som perde-se rapidamente. A fim de poder afastar suficientemente os observadores, 
Chappe escolheu finalmente indicar a posição desejada brandindo uma vasta superfície 
pintada de preto. Em Março de 1791, está pronto a trocar em público frases compostas 
por mais de vinte e cinco palavras. As tentativas tiveram lugar entre os municípios de 
Brûlon e de Parcé, com a distância de 15 km. Os resultados satisfatórios são objecto de 
processos verbais assinados pelos notáveis do país. Contudo, para obter o interesse dos 
representantes do povo, Claude Chappe deve agora renovar as suas experiências na 
capital. Depois de várias diligências obtém do município de Paris a autorização para 
instalar a sua máquina sobre um dos pavilhões da barreira de l’Étoile, mas uma noite, 
antes mesmo de ter conseguido dar conhecimento da sua invenção, indivíduos sem 
escrúpulos roubam todo o seu material. 

Longe de se deixar desencorajar por esta desventura, Claude Chappe retoma as suas 
pesquisas. Constata efectivamente que o sistema que ele imaginou, facilmente exequível 
entre dois correspondentes, se torna difícil de desenvolver se o número de 
correspondentes aumentar. A sincronia absoluta em toda a linha é de uma exigência 
impraticável. O atraso necessário nas observações e manobras, variável no decurso das 
retransmissões, provoca erros. Decide então abandonar o sistema de pêndulos e imagina 
colocar no alto de um grande caixilho cinco painéis susceptíveis de aparecer ou 
desaparecer ao girar. São as diferentes combinações formadas que permitirão exprimir as 
mensagens.  

Desta vez obtém permissão para instalar a sua máquina num local mais protegido : o 
parque do deputado Le Peletier de Saint-Fargeau, em Ménilmontant. Em Março de 1792, 
achando os resultados obtidos satisfatórios, decide apresentar-se à Assembleia para lhe 
fazer uma homenagem com a sua invenção. A sua proposta é enviada para exame 
perante o comité de Instrução Pública. 
E os meses passam. Os habitantes do município de Belleville inquietam-se com os 
preparativos que, para eles, são incompreensíveis. Corre o rumor de que se trata de um 
meio para entrar em contacto com o rei, então cativo ao Templo, e para fomentar uma 
conspiração destinada libertá-lo. Não foi preciso mais para que a população se dirigisse 
ao parque e incendiasse a instalação. 

Claude Chappe vai então narrar este acontecimento diante da Assembleia e declarar 
que não tem mais meios de proceder à experiência prometida, se não obtiver um apoio 
financeiro e se não forem tomadas medidas próprias a assegurar a sua protecção. Será, 
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no entanto, necessário esperar ainda alguns meses e a intervenção do deputado Charles 
Gilbert Romme para que se tome em consideração o seu projecto.  
 

Em Abril de 1793, o deputado Delacroix informou a Convenção que os inimigos da 
República, aproveitando a falta de notícias oficiais, faziam circular rumores alarmantes 
sobre a situação dos exércitos. Devido a reformas desastrosas e a uma mobilização geral 
que impede a manutenção de determinadas actividades para a Nação, os Correios não 
conseguem assumir correctamente a sua tarefa. O correio leva muitas vezes cinco dias 
para chegar de Lille a Paris. Lembrando-se do projecto que Chappe lhe submeteu, o 
deputado Romme propõe então a construção de uma linha de teste entre Ménilmontant e 
Saint-Martin-du-Tertre, dois municípios com mais de 26 km de distância e obtém os 
créditos necessários para o fazer. Os sinais serão retransmitidos por uma estação 
intermediária instalada em Écouen.  

Claude Chappe, por seu lado, aproveitou os atrasos que lhe foram impostos para 
aperfeiçoar um novo dispositivo de correspondência por sinais, uma vez que os painéis 
móveis lhe pareceram muito sensíveis ao vento. A nova máquina é constituída por um 
grande braço horizontal que termina em cada uma das suas extremidades por persianas 
de comprimento menor. Este conjunto é colocado no alto de um grande mastro e pode 
também tomar a posição vertical. Todo um sistema de cordas e polias permite comandar 
cada elemento, de forma independente em relação aos outros. Pode-se assim compor 
rapidamente figuras reconhecíveis que correspondem a algarismos cuja sucessão forma 
números. Estes números são inscritos numa grande lista que serve para traduzir as frases 
a transmitir.  

Três comissários são designados para seguir a experiência. Entre eles, o deputado 
Joseph Lakanal, que se mostra um grande defensor da invenção : « desde há vários anos 
que o cidadão Chappe trabalhava para aperfeiçoar a linguagem dos sinais, convencido de 
que, levada ao grau de perfeição de que é susceptível, pode ser muito útil numa 
quantidade de circunstâncias, sobretudo nas guerras em terra e em mar onde as 
comunicações rápidas e o conhecimento rápido das manobras podem ter uma grande 
influência no sucesso. […] Para obter resultados conclusivos, os vossos comissários 
acompanhados de vários eruditos e artistas célebres fizeram a experiência do 
procedimento numa linha de correspondência de oito a nove léguas de comprimento.»  

Durante este teste, Belleville transmitiu: «Daunou chegou cá. Anuncia que a 
Convenção Nacional acaba de autorizar o seu comité de Segurança Geral a selar os 
papéis dos deputados [suspeitos]» e Saint-Martin-du-Tertre respondeu: «Os habitantes 
desta bonita região são dignos da liberdade, pelo seu amor por ela e pelo seu respeito 
pela Convenção Nacional e pelas suas leis.» 

Em conclusão à sua intervenção, Lakanal propõe o texto de um decreto: «A Convenção 
Nacional, ouvido o relatório dos seus comissários nomeados por decreto do passado dia 
27 de Abri, acorda ao cidadão Chappe o título de engenheiro telégrafo e salário de 
tenente de engenharia, e encarrega o comité de Salvação Nacional de examinar quais as 
linhas de correspondência que interessam à República estabelecer, nas presentes 
circunstâncias.» 

Lakanal não refere a perspicácia, a coragem nem a tenacidade de que foi preciso fazer 
prova para chegar tal resultado. 

Será preciso, contudo, um ano para realizar a ligação entre Paris e Lille, pois todos os 
problemas estavam longe de ser resolvidos. E indispensável procurar as posições altas 
susceptíveis, à distância conveniente, de receber um telegrama, encontrar os materiais 
necessários para construir as casinhas dos agentes que manipularão as máquinas, obter 
os meios de transporte para os levar ao local, equipar os postos de lunetas, recrutar o 
pessoal que, embora não tendo que conhecer o significado das mensagens transmitidas, 
deve saber ler e escrever, por fim, fixar as regras de transmissão de sinais. Estes, visíveis 
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por todos, não devem ser compreendidos senão pelos directores, que, colocados nas 
extremidades da linha, serão os únicos a possuir o vocabulário indispensável, que foi 
preciso criar de origem. Este documento reparte palavras e expressões por frequência de 
utilização, depois ordena-as alfabeticamente. No entanto, o primeiro vocabulário mostrará 
rapidamente a sua insuficiência. Uma modificação importante do mecanismo de comando 
das asas vai então permitir formar ângulos de 135º, elevando o número de figuras 
exequíveis a noventa e seis, das quais noventa e duas serão utilizadas para a confecção 
de um novo vocabulário. O princípio é indicar a página pelo primeiro sinal e a linha na 
página por um segundo sinal. 
 

Desde a adopção do projecto, os irmãos Chappe, Ignace e Pierre-François, auxiliados 
por Abraham e René, encarregam-se da gestão da empresa e, sobretudo, mantêm as 
relações com as instâncias governamentais, enquanto Claude prossegue na escolha de 
locais elevados que permitam o estabelecimento das linhas. No entanto, quando fica 
doente no decurso das pesquisas, não vai voltar a recuperar a sua saúde e desesperado 
suicida-se em 1805. 

 A construção da linha de Estrasburgo deveria ser feita a seguir à da linha de Lille, mas 
a decisão foi afastada vários anos por causa de dificuldades financeiras de governo. A 
linha de Brest, que os marinheiros queriam, será construída pouco depois. A de Lyon, 
começada por Claude Chappe, só será concluída em 1805. 

Em 1802, Bonaparte tinha decidido suspender as linhas de Lille e Estrasburgo, as 
quais julgava demasiado caras. Serão, no entanto, retomadas no ano seguinte (mas com 
um pessoal reduzido), por pedido dos administradores da Lotaria, que ofereceram os 
ganho obtidos na sua actividade para pagar esta despesa. Depois, quando as finanças 
nacionais estão restabelecidas, o Primeiro Cônsul entende tirar partido da rapidez de 
transmissão que o telégrafo oferece. A rede vai estender-se para norte, até Anvers, 
Flessinga e Amesterdão, e para sul, até Milão, Mântua e Veneza. 

No final do Império, as linhas encontram os seus antigos destinos. Nos anos seguintes, 
a rede desenvolve-se no interior das fronteiras. A linha de Lyon é prolongada até Toulon, 
a ligação com Bayonne é estabelecida, depois liga-se Bordéus e Perpignan. Outras 
ramificações permitem pouco a pouco atingir todas as cidades importantes. Em 1854, 
quinhentos e cinquenta postos estão então repartidos por 5 000 km de linhas. 

Durante toda a sua existência, o telégrafo aéreo 
ficará para utilização estritamente governamental, 
mas não consegue vencer duas grandes 
deficiências : as más condições climáticas tornam-
no inoperante e o seu funcionamento nocturno não 
pode ser obtido de forma satisfatória. Sem estes 
inconvenientes, o telégrafo eléctrico vai então 
impor-se rapidamente.  
 
 
maqueta do telégrafo aéreo conservado por Mathieu Durant, 
director em Saint-Malo. © Musée de la Poste 
 
 
 
 

 
 


