
 
17 DE MAIO 

DIA INTERNACIONAL DAS  

 

Alô! Alô! Quem fala? 
 
Hoje é o Dia Internacional das Telecomunicações. Telecomunicação é uma forma de 
estender o alcance normal da comunicação (tele em grego significa "distância") e a 
palavra comunicação deriva do latim communicare, que significa "tornar comum", 
"partilhar", "conferenciar". 
 
O dia 17 de maio foi eleito como Dia Internacional das Telecomunicações porque, nesse 
dia, em 1865, foi fundada a União Telegráfica Internacional, que na década de 1930 
transformou-se na União Internacional de Telecomunicações (UIT). 
 
Tudo começou com o telégrafo e evoluímos até a popularização da Internet, a rede 
mundial de computadores que fez do planeta um lugar sem fronteiras geográficas, onde 
o longe não existe. É maravilhoso poder ter amigos de várias nacionalidades, este 
fenômeno nunca foi visto nem experimentado na nossa história. 
 
Vamos agora voltar no tempo e ver as datas mais importantes que contribuíram para a 
evolução dos meios de comunicação: 

• 1840 - Samuel Morse registra a patente do telégrafo elétrico. Baseado em um 
código binário de pontos e traços (o chamado Código Morse), mensagens eram 
enviadas rapidamente a grandes distâncias. A repercussão foi imediata, em 
pouco tempo o mundo todo estava utilizando o telégrafo.  

• 1850 - Um cabo submarino construído no canal da mancha liga França e 
Inglaterra para transmissões telegráficas. 

• 1866 - O primeiro cabo submarino transatlântico para transmissões telegráficas é 
construído ligando Europa à América! Um grande avanço, diminuindo a distância 
geográfica entre países. 



• 1865 - No dia 17 de maio é fundada em Paris a União Telegráfica Internacional. 
Na década de 30, transforma-se na União Internacional de Telecomunicações 
(UIT). 

• 1876 - Alexander Graham Bell registra a patente do telefone. A invenção do 
telefone foi revolucionária, o aparelho contém um microfone que converte as 
ondas sonoras (voz humana) em impulsos elétricos. 

• 1879 - D. Pedro II autoriza o funcionamento da primeira Empresa de Telefonia no 
Brasil. Os primeiros telefones começam a funcionar na cidade do Rio de Janeiro.  

• 1890 - Heinrich Hertz fez mais uma descoberta importantíssima: as ondas 
eletromagnéticas! Que permitiu futuramente a invenção do rádio! Tornou-se 
extremante popular depois da primeira guerra, era o início da era de ouro do 
rádio! 

• 1922 - Primeira transmissão radiofônica no Brasil.  
• 1926 - Inglaterra e os Laboratórios Bell, nos Estados Unidos, apresentam pela 

primeira vez a televisão. 
• 1950 - Assis Chateaubriand foi o responsável por trazer a televisão para o Brasil. 

O primeiro programa da TV brasileira aconteceu no dia 18 de Setembro, e foi 
transmitido pela TV Tupi.  

• 1958 - Com o objetivo de impulsionar a pesquisa e o desenvolvimento 
tecnológico e militar nasce a ARPA ? Advanced Research Projects Agency ? que 
precursora da Internet. 

• 1976 - Steve Jobs apresenta o primeiro computador pessoal, o ?Apple 
Computer?. 

• 1978 - A telefonia móvel celular é ativada no Japão. As estações de telefone 
móvel são interligadas entre si, por cabos de fibra ótica ou por ondas de rádio 
terrestres e o sinal recebido pelo telefone móvel vem dessas estações.  

• 1993 - Moisac, o primeiro grande navegador gráfico é apresentado ao público. 
• 1995 - A Rede Mundial de Computadores, a internet, é implantada no Brasil. 

FONTE: 

http://www.smartkids.com.br/datas-comemorativas/17-maio-dia-internacional-das-

telecomunicacoes.html 

 


