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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo mostrar a contribuição do padre Roberto

Landell  de  Moura  para  a  criação  do  Rádio.  O  italiano  Guglielmo  Marconi  é

considerado o pai da Radiodifusão e inventor do primeiro transmissor de ondas

eletromagnéticas,  em 1895. Segundo registros da época, no entanto,  o crédito

desta  invenção  deveria  ser  dado  a  Landell  que,  um  ano  antes,  realizava  as

primeiras transmissões radiofônicas da história. 
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INTRODUÇÃO

Roberto Landell de Moura nasceu no dia 21 de janeiro de 1861, na cidade

de  Porto  Alegre  (RS).  Ele  foi  o  quarto  de  doze  irmãos,  filhos  de  Inácio  José

Ferreira de Moura e Sara Mariana Landell de Moura - ambos descendentes de

tradicionais famílias do estado do Rio Grande do Sul.

Landell estudou no Colégio dos Jesuítas, em São Leopoldo, cidade próxima

a Porto Alegre. Fez o curso de humanidades, conhecido na época como Clássico -

equivalente ao Ensino Médio, hoje em dia. Em 1879, ele transferiu-se para o Rio

de  Janeiro,  onde  residiu  apenas  alguns  meses.  Seu  irmão,  Guilherme,  que

pretendia seguir carreira eclesiástica, passou pela capital carioca, a caminho de

Roma, e o convenceu a abraçar o sacerdócio. 

No Brasil  do  século  19 e  início  do 20,  era  importante  que cada  família

tradicional tivesse um padre, assim como um oficial militar. Landell frequentou o

Colégio Pio Americano e também a Universidade Gregoriana, em Roma, como

aluno de Física e Química - matérias para as quais mostrava inclinação desde

criança. 

A possibilidade de se  dedicar,  simultaneamente,  ao aperfeiçoamento  de

suas  vocações  para  o  sacerdócio  e  à  ciência  num  país  europeu,  onde  o

conhecimento  tecnológico  e  científico  encontrava-se  mais  desenvolvido,  foi

determinante para a formação do padre-cientista gaúcho.

Ele foi ordenado sacerdote em 28 de novembro de 1886. De volta ao Brasil,

foi  residir  na  casa  dos  padres  no  Morro  do  Castelo,  no  Rio  de  Janeiro.  Sua

primeira missa foi realizada na Igreja do Outeiro da Glória para Dom Pedro II e sua

côrte. Aproveitando a oportunidade, expôs suas ideias sobre transmissão do som

e da imagem ao Imperador – o assunto fascinava D. Pedro II desde 1856, o que o

levou  a  financiar  parte  dos  trabalhos  de  Alexander  Graham Bell  nos  Estados

Unidos (ALENCAR, 2000).



Já padre, Landell construiu o primeiro transmissor sem fio para o envio de

mensagens,  por  volta  de 1892 -  alguns anos antes de Marconi  começar seus

primeiros testes na Itália. Em 1894, ele realizou a primeira transmissão pública por

meio de ondas hertzianas, entre o alto da Avenida Paulista e o alto de Sant'Ana,

em São Paulo. Entre 1903 e 1904, o sacerdote e inventor conseguiu, nos Estados

Unidos,  as  patentes  de  três  inventos:  o  transmissor  de  ondas  (hertzianas  ou

landellianas),  o telefone sem fio e o telégrafo  sem fio.  A patente brasileira  do

aparelho do padre Landell recebeu o número 3279, e foi obtida em 1900. 



PRIMEIRAS PESQUISAS

Foi  em Roma –  enquanto  estudava  para  se  tornar  padre  -  que Landell

concebeu as primeiras ideias acerca de sua teoria da unidade das forças físicas e

a harmonia do universo. Esta teoria tinha, entre outros enunciados, o de que “a

harmonia do universo está na unidade das forças e a unidade das forças reside no

movimento; a harmonia do universo se manifesta pelo equilíbrio das forças, a qual

tem origem na ação e reação” (ALMEIDA, 1983).

Em 1893 – já de volta ao Brasil -, padre Landell de Moura trabalhava na

cidade de Campinas, interior do estado de São Paulo. Fazia alguns anos que ele

havia chegado da Itália e a calma da cidade permitiu-lhe desenvolver suas ideias

sobre a transmissão sem fio, cujos princípios foram enunciados por ele mesmo:

“Todo movimento vibratório que até hoje, como no futuro, pode ser transmitido

através de um condutor, poderá ser transmitido através de um feixe luminoso; e,

por esse mesmo fato, poderá ser transmitido sem o concurso desse agente”.

“Todo  movimento  vibratório  tende  a  transmitir-se  na  razão  direta  de  sua

intensidade, constância e uniformidade de seus movimentos ondulatórios, e na

razão inversa dos obstáculos que se opuserem à sua marcha e produção”.

“Dai-me um movimento vibratório tão extenso quanto a distância que nos separa

desses outros mundos que rolam sobre nossa cabeça, ou sob nossos pés, e eu

farei chegar minha voz até lá”.

Esse último princípio provocou a ira de muitos paroquianos e de algumas

autoridades eclesiásticas - em 1893 um padre brasileiro assegurava a transmissão



entre diferentes sistemas planetários e, contra o que pregavam os ensinamentos

seculares da Igreja, insinuava a existência de vida em outros mundos. 

Seu laboratório, montado a custo de muito trabalho e suor, foi mais de uma

vez destruído. Mas o padre Landell  de Moura, pacientemente, reconstruía seus

equipamentos  e  continuava  seu  trabalho  científico.  Ele  chegou,  inclusive,  a

idealizar o teletipo, o controle remoto e uma forma de transmissão de televisão

(ALMEIDA, 1983).



EXPERIÊNCIAS SEM PROVAS

Padre  Landell  realizou  várias  experiências  exitosas  de  transmissão  e

recepção da palavra  falada,  segundo FORNARI  (1984).  A mais  célebre  delas,

levada  a  efeito  com  a  intenção  de  interessar  às  autoridades  e  conseguir

financiadores para o aperfeiçoamento e exploração industrial de seu invento, deu-

se na Avenida Paulista ao Alto de Sant’Ana, numa distância aproximada de oito

quilômetros, em linha reta, por volta de 1894. 

Foram apresentados três aparelhos inéditos ao público. Um transmissor de

ondas, um telégrafo sem fios e um telefone sem fios. Essa transmissão deu-se

mais  de  um  ano  antes  da  primeira  e  elementar  experiência  realizada  por

Guglielmo Marconi, em Pontechio, perto de Bolonha, na primavera de 1895. 

O problema é que não existe prova documental de que Landell de Moura

efetivamente realizou essa experiência na Avenida Paulista, em São Paulo. Há o

registro em jornais da experiência desenvolvida em 1900, no mesmo local, e com

a presença do Sr. Lupton, representante do Governo Britânico no Brasil – como

mostra o trecho desta matéria do Jornal do Commercio, em 10 junho do corrente

ano:

“No domingo próximo passado, no alto de Santana, na cidade de

São  Paulo,  o  padre  Landell  de  Moura  fez  uma  experiência

particular  com vários  aparelhos  de  sua invenção.  No intuito  de

demonstrar  algumas  leis  por  ele  descobertas  no  estudo  da

propagação do som, da luz e da eletricidade através do espaço, as

quais foram coroadas de brilhante êxito. Assistiram a esta prova,

entre  outras  pessoas,  o  sr.  Percy  Charles  Parmenter  Lupton,

representante do Governo britânico, e sua família”.



DIFICULDADES EM CONTINUAR SUAS PESQUISAS

Mesmo com o êxito de suas pesquisas, as pessoas estavam descrentes

com o trabalho de padre Landell. Mas ele não desistiu. Perseguido por toda sorte

de vexames e dificuldades financeiras,  Landell  consegue obter,  em 1900, uma

patente brasileira, sob o número 3279, expressamente concedida, como descrito

no  documento:  “Para  um  aparelho  apropriado  à  transmissão  da  palavra  à

distância, com ou sem fios, através do espaço, da terra e da água”. 

Sem alcançar em solo brasileiro o reconhecimento e apoio desejado para

dar continuidade ao seu trabalho, o cientista decide transferir-se para os Estados

Unidos, em 1901, em busca de um tratamento mais sério da parte das autoridades

científicas e governamentais. O padre viveu no país por três anos - durante os

quais entusiasmou os meios científicos norte-americanos com seus inventos, entre

os quais os três mais importantes para o mundo: o Telefone sem fio, o Telégrafo

sem fio e o Transmissor de ondas.

Depois  de  um  exaustivo  trabalho  em  território  estrangeiro,  Landell  de

Moura,  obteve,  junto  ao  The  Patent  Office  at  Washington,  as  Patentes

ambicionadas, sob números 771 917, de 11 de outubro de 1904 (transmissor de

ondas); 775 337, de 22 de novembro de 1904 (telefone sem fio) e 775 846, da

mesma data (telégrafo sem fio) (FORNARI, 1984). 

Divulgada a  notícia  da concessão das três Patentes,  empresários norte-

americanos  interessados  na  exploração  industrial  dos  inventos  de  Landell  de

Moura,  passaram a disputar  os direitos de propriedade sobre eles, oferecendo

“somas  realmente  fabulosas”  ao  cientista  rio-grandense.  Landell,  entretanto,

preferiu recusá-las asseverando que “os inventos já não mais me pertencem. Por

mercê de Deus, sou apenas o depositário deles. Vou levá-los para minha Pátria, o

Brasil, a quem compete entregá-los à humanidade” (FORNARI, 1984).



TRISTE FIM

Ao retornar dos Estados Unidos ao Rio de Janeiro, em 1905, padre Landell

solicitou  ao  Presidente  da  República,  Dr.  Rodrigues  Alves,  dois  navios  para

demonstrar seus inventos. Um oficial de gabinete do Presidente fica boquiaberto

ao saber que o padre falava em transmissão a qualquer distância e aconselha o

Presidente a não permitir o experimento, achando que o padre era maluco.

“Profundamente  abalado,  completamente  desiludido,  o  padre

Landell  de  Moura,  num  ímpeto  de  irritação,  destruiu  seus

aparelhos  e  encaixotou  seus livros,  cadernos e  documentos,  já

agora resolvido a voltar-se exclusivamente ao sacerdócio, em que,

por certo, haveria de encontrar consolo para as suas desventuras

e decepções” (FORNARI, 1984).

Roberto Landell de Moura, o precursor da transmissão sem fio, o esquecido

inventor brasileiro, morreu anonimamente de tuberculose, aos 67 anos de idade,

no dia 30 de julho de 1928 - num modesto quarto da Beneficência Portuguesa, de

Porto Alegre, cercado apenas por seus parentes e meia dúzia de amigos fiéis e

devotados.



LADELL X MARCONI

A literatura  estrangeira  acerca  da  História  da  Comunicação,  largamente

utilizada em estudos e ensino acadêmicos, inclusive no Brasil, é prodigiosa em

citar Marconi como o gênio que desenvolveu a tecnologia de transmissão da voz

humana sem a utilização de fio, invento que resultaria, mais tarde, na criação do

rádio.

Observa-se que não é feita qualquer menção ao nome do Padre Roberto

Landell de Moura, contemporâneo de Marconi, que colocou em prática um invento

semelhante, além de desenvolver outros que anteciparam o princípio da televisão

e a utilização do raio laser.

Contrapondo-se à história oficial,  há uma significativa  literatura no Brasil

que denuncia uma injustiça contra  Landell  e  que registra  o seu nome como o

verdadeiro “pai” do rádio. O mais entusiasta defensor do pioneirismo de Landell é

FORNARI (1984): 

“Ora, sabe-se que foi somente em 1895, com idade de 21 anos

apenas, que Marconi  fez a primeira dissertação sobre telegrafia

sem fio.  Sabe-se que o  ainda  quase adolescente  físico  italiano

patenteou sua descoberta logo no ano seguinte, a 12 de setembro

de  1896,  na  Inglaterra,  para  onde,  como  já  foi  dito,  tão

inteligentemente se transferira (...) Isto esclarecido, saiba-se agora

que as primeiras experiências de transmissão e recepção sem fio,

efetuadas  com  pleno  êxito  pelo  nosso  patrício  Padre  Roberto

Landell de Moura (...) tiveram lugar entre os anos de 1893 e 1894.

Saiba-se mais que, seus inventos só foram patenteados, um em

1900, e outros mais tarde - o que lhe tirou a prioridade científico-

oficial”.

Para SANTOS (2001), 



“As diferenças técnicas entre as invenções dos dois cientistas são:

Marconi  patenteou  na  Inglaterra,  em  12  de  setembro  de  1896,

somente  a  transmissão-recepção  eletrônica  por  centelhamento

dos sinais telegráficos em código Morse. Landell  de Moura,  por

sua vez patenteou, no Brasil, em 9 de março de 1901, um sistema

fotônico-eletrônico. Dessa forma, o cientista brasileiro inovou, em

relação  à  patente  de  Marconi,  a  prioridade  na  transmissão-

recepção  mundial  da  palavra,  ou  fonia,  em  emissão  fotônica-

eletrônica, até então sem patentes mundiais”.

Ou seja,  Santos  acredita  que  Marconi  e  Landell  de  Moura  não  fizeram

experiências iguais, mas semelhantes – fato que ALBUQUERQUE (1988) também

acredita. 

“Marconi é o iniciador da emissão-recepção eletrônica telegráfica.

Landell  de  Moura  é  o  pioneiro  da  emissão-recepção  fotônica-

eletrônica em fonia, sendo o precursor da radiodifusão. Ao fazer

suas transmissões, publicamente, em São Paulo, o padre-cientista

é  o  primeiro  radioamador  em  telegrafia  fonia  e  o  primeiro

comunicador da radiodifusão com a continuação dos contatos no

País e Exterior.” (In: SANTOS, 2003).

As semelhanças entre o pesquisador brasileiro e o italiano param por aí. E,

talvez, as diferenças que surgiram a partir de então tenham determinado o fim da

história. Marconi teve uma visão muito mais empresarial e, além disso, encontrou

na Europa uma cultura favorável à invenção.

Por  sua  vez,  Landell  de  Moura,  depois  de  até  mesmo conseguir  obter

patentes de sua invenção nos Estados Unidos – para, posteriormente, abrir mão

delas –, não teve apoio do governo brasileiro na época.



Além disso, há outra diferença marcante entre a trajetória de Landell  de

Moura e Marconi: o contexto em que cada qual desenvolveu seus inventos. Na

Europa,  já  existia  uma tradição nos  estudos  científicos e  tecnológicos  quando

Marconi iniciou os seus. 

Naquele período, o Brasil ainda engatinhava neste campo, somente a partir

de 1874 houve uma difusão de escolas de engenharia.  O fato  de o país  não

possuir tradição no ensino e na pesquisa tecnológica na época em que Landell

iniciou e realizou seus experimentos, se por um lado aumenta o mérito do inventor

gaúcho, por outro revela que a inexistência de uma “cultura” social mais aguçada

em  relação  às  pesquisas  científicas  pode  ter  sido  o  fator  determinante  da

resistência das autoridades em aceitar a aplicabilidade prática dos mesmos.
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