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Impossibilitado de celebrar a missa em ação de graças pela memória 
do padre-cientista Roberto Landell de Moura em função de compro-
missos em Roma na mesma data (30/6), dom Odilo Pedro Scherer, 
cardeal arcebispo de São Paulo, enviou pelo padre Antonio Aparecido 
Pereira uma “jubilosa saudação”: “Meu coração já conquistou para 
essa causa. Apreciei muito a iniciativa e acho mesmo que devemos 
colocar em maior destaque o padre Landell de Moura. Fazer ampla 
divulgação. Vale a pena. Convém mesmo levantar uma breve biografia 
do padre Moura e colocar no site da arquidiocese e no site da Rádio 
9 de Julho. Afinal, ele foi do clero da Arquidiocese de São Paulo!”.

Dom Odilo é a mais alta autoridade eclesiástica a dar um depoi-
mento e um testemunho da importância de padre Landell de Moura 
para a ciência, numa demonstração de que a Igreja Católica é agora 
parte integrante desse movimento pelo reconhecimento da saga do 
brasileiro – e seu apóstolo – que inventou o rádio. Na celebração, que 
contou com a presença de integrantes do MLM – Movimento Landell 
de Moura, padre Cido fez diversas 
intervenções sobre a vida e a obra 
de Landell de Moura, muitas vezes 
de forma emocionada e efusiva. 
Meses atrás, ele havia entrevista-
do o diretor deste J&Cia, Eduardo 
Ribeiro, no programa semanal 
que pilota na Rádio Capital, que 
coincidentemente teve por tema 
a vida e a obra de padre Landell 
de Moura. Na homilia que prepa-
rou para a celebração na Capela 
de Santa Cruz, em Santana, na 
manhã deste domingo (30/6), ele 
dedicou um capítulo especial ao 
padre-cientista, o principal home-
nageado da cerimônia. A seguir, a 
íntegra dessa homilia:

“Do alto desta colina, na sim-
plicidade desta vetusta capela, 
em que nos reunimos hoje em 

oração, queremos também lembrar um outro apóstolo, um homem de 
Deus, que serviu à humanidade evangelizando e serviu à humanidade 
colocando a serviço dela sua inteligência, seus estudos no campo da 
Física e da Eletricidade.

“Cá estamos nós, homens e mulheres que querem resgatar a memó-
ria e os feitos de Landell de Moura, um padre católico que ao serviço 
de sacerdote, mestre e pastor, somou os estudos e as experiências 
no campo das ondas eletromagnéticas e abriu a primeira vereda no 
mundo incrível da transmissão via rádio, da transmissão sem fio, do 
telefone sem fio.

“É preciso, sim, nos colocarmos diante de Deus, nos reunirmos para 
agradecer a Deus os dons concedidos ao padre Landell de Moura. Ele 
soube colocar esses dons a serviço da humanidade!

“É preciso agradecer a Deus pelo próprio padre Landell de Moura, ele 
mesmo um dom para o Brasil e para o mundo. Antes, porém, de qualquer 
agradecimento, temos de pedir perdão a Deus e ao padre Landell. Perdão 

por não termos conseguido, no 
seu tempo e por todo o século XX, 
fazer-lhe justiça e reconhecer seu 
valor, perceber o alcance de seus 
estudos, de seus experimentos. 
Foi assim com Santos Dumont, o 
Pai da Aviação. Foi assim com o 
padre Landell de Moura, foi assim 
com tantos outros brasileiros.

“É necessário pedir perdão a 
Deus, um perdão individual, um 
perdão coletivo, um perdão na-
cional. Pedido de perdão que já se 
expressou quando padre Landell 
de Moura foi reconhecido como 
o Patrono dos Radiomadores do 
Brasil e o Pai Brasileiro do Rádio. 
Perdão que já se expressou quan-
do, no ano passado, padre Landell 
de Moura passou a figurar entre 
os Heróis da Pátria.
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Oitenta e cinco anos depois de 
morrer no anonimato científico, 
de tuberculose, num quarto de 
hospital em Porto Alegre, o padre-
-cientista Roberto Landell de 

Moura vê sua memória ganhar cada vez mais adesões da sociedade, 
das autoridades e órgãos públicos e, agora, definitivamente, da Igreja 
Católica, a mesma a que devotou sua vida e da qual nunca teve apoio, 
um reconhecimento sequer. Em missa celebrada neste domingo (30/6), 
o dia da morte de Landell em 1928, na Capela de Santa Cruz, no bairro 
paulistano de Santana, o vigário Episcopal para as Comunicações da 
Arquidiocese de São Paulo, padre Cido (Antonio Aparecido Pereira), 
reconheceu o erro da Igreja e de toda a sociedade brasileira por ignorar 
até hoje seus feitos e pediu perdão a Deus e ao próprio padre Landell 
por isso. Padre Cido, que representou dom Odilo Pedro Scherer, cardeal 
Arcebispo de São Paulo, falou também em nome deste.

Esse reconhecimento pode representar uma reviravolta no reconhe-
cimento de Landell de Moura, visto que até hoje não havia no cenário 
do Movimento Landell de Moura nenhuma manifestação oficial da 
Igreja Católica a respeito. Dom Odilo foi tão receptivo à causa que, 
mesmo estando em Roma na data dessa homenagem, mandou um 
dos mais altos dignatários da Igreja para representá-lo e prometeu, ele 
próprio, fazer uma próxima celebração, que provavelmente ocorrerá 

na avenida Paulista. Desse modo, a Igreja, simbolicamente, abençoará 
os dois pontos utilizados por Landell de Moura para fazer a primeira 
transmissão no mundo da voz humana sem fio, por ondas eletromag-
néticas, pelo rádio. Mais adiante, este especial de J&Cia traz a íntegra 
do depoimento de padre Cido.

Outra atividade relevante organizada por J&Cia para homenagear 
a memória de Landell de Moura foi o debate De Landell à web – O 
futuro do rádio, que reuniu na Câmara Municipal de São Paulo alguns 
dos mais importantes nomes do jornalismo radiofônico do Brasil. Além 
da homenagem de todos à figura agora lendária do padre-cientista, os 
convidados trataram de mostrar a importância do rádio e os desafios 
desse estratégico e apaixonante meio de comunicação diante da 
revolução tecnológica nas telecomunicações do planeta. 

Nesta e nas próximas páginas, esta edição especial de J&Cia ho-
menageia a memória de Landell de Moura nos 85 anos de sua morte, 
mostrando sua história, seus feitos, as conquistas do MLM – Movi-
mento Landell de Moura e duas linhas do tempo: uma de sua própria 
vida e outra da luta por seu reconhecimento, a partir do ano 2000.

J&Cia, cuja equipe atuou voluntariamente na cobertura do debate 
na Câmara Municipal de São Paulo e na celebração da missa em ação 
de graças na Capela de Santa Cruz, agradece a Hamilton Almeida, 
jornalista e biógrafo de Landell de Moura, que colaborou com grande 
parte do conteúdo histórico desta edição.

85 anos depois de sua morte, Landell de Moura revive
Igreja reconhece que errou ao não reconhecê-lo em vida e abraça a causa que defende a 
inclusão da saga do padre-cientista no currículo obrigatório do Ensino Fundamental. Debate 
na Câmara Municipal e missa em ação de graças pela memória de Landell de Moura 
marcam, em São Paulo, os 85 anos da morte do padre-cientista

A Igreja Católica abraça a causa, penitencia-se e pede perdão por não reconhecer Landell em vida
Num reconhecimento inédito de que, tanto quanto os Poderes Públicos e a Sociedade Civil, a Igreja Católica errou ao não 
reconhecer os feitos de padre Landell de Moura em vida, o vigário Episcopal para as Comunicações da Arquidiocese de 
São Paulo, padre Antonio Aparecido Pereira, usou seu depoimento para pedir perdão a Deus e a Landell por esse descuido 
histórico. Na homilia, padre Cido também citou o apoio do cardeal arcebispo de São Paulo dom Odilo Scherer à causa

Padre Cido celebra missa em homenagem a Landell; à direita, o retrato do 
padre-cientista

apoio:
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Vida e obra
1861
Roberto Landell de Moura nasce em Porto Alegre, em 21/1

1877
Aos 16 anos, constrói um aparelho telefônico

1878-1886
Em Roma, concebe as primeiras ideias da teoria “Unidade 
das forças físicas e a harmonia do Universo”

1886
Em 28/10, é ordenado sacerdote e reza a sua primeira missa

1893
Igreja nega subvenção para suas experiências de telegrafia 
sem fio e rádio

1894-1896 
Em Campinas (SP), consolida os postulados sobre a ra-
diotelefonia

Final do século XiX
Realiza as primeiras transmissões sem fio da voz humana 
à distância no mundo

1901
Em 9/3, obtém uma patente para “transmissão fonética 
à distância, com fio e sem fio”. Em julho, viaja para os 
Estados Unidos

1902
Em longa reportagem, o New York Herald publica que Padre 
Landell é o inventor do rádio

1904
Obtém três patentes nos Estados Unidos: transmissor de 
ondas (precursor do rádio); telefone sem fio e telégrafo sem 
fio. Começa a projetar a transmissão da imagem (televisão) 
e de textos (teletipo) à distância. Também projeta o controle 
remoto pelo rádio

linha do tempo 

“A Igreja Católica orgulha-se deste seu 
filho, deste seu pastor. O nome dele se 
soma ao de milhares de outros padres que 
conquistaram o respeito e o carinho do 
povo. Centenas desses padres são nomes 
de rua nas pequenas e grandes cidades do 
País, numa justa homenagem pelo bem 
que fizeram, pela importância da herança 
cultural que deixaram. A Igreja Católica, 
todavia, penitencia-se por não se ter dado 
conta da importância dos experimentos 
do padre Landell de Moura no campo da 
transmissão via radio e da telefonia sem fio.

“É verdade, ela logo entendeu a importân-
cia desta transmissão. Haja vista a quantida-
de enorme de mensagens radiofônicas do 
papa Pio XII. Prisioneiro no Vaticano, como 
se dizia dos papas no seu tempo, sua voz 
chegou aos extremos da terra em mensa-
gens radiofônicas cheias de sabedoria e fé 
e preservadas até hoje.

“Hoje a Igreja é detentora de meios de 
comunicação e sabe, reconhece, recomenda e forma seus próprios 
quadros técnicos para o uso correto desses meios, a grande maioria 
deles derivada daquele embrião descoberto pelo padre Landell de 
Moura. Celebra com vocês e para vocês hoje o vigário Episcopal 
para as Comunicações da Arquidiocese de São Paulo. E ele traz 

uma jubilosa saudação do arcebispo de São Paulo, dom Odilo Pedro 
Scherer, que se soma a todos aqueles que querem fazer justiça à 
inteligência e ao contributo do padre Landell de Moura para o mundo 
das comunicações.

“Nesta capela, do alto desta colina onde padre Landell de Moura 
demonstrou a possibilidade da comunicação sem fio,

“Demos graças a Deus, portanto!
“Demos graças a Deus, pela inteligência brilhante, pela perspicácia 

do padre Landell. Se caminhamos hoje pela larga estrada da comuni-
cação eletrônica, a trilha inicial foi traçada por ele.

“Demos graças a Deus pe-
los seus experimentos, pelos 
seus inventos que abriram 
caminho para a comunicação 
ampla e democrática que faz 
o mundo hoje repartir dores 
e alegrias, culturas e saberes.

“Demos graças a Deus por 
estarmos aqui, fazendo me-
mória e fazendo justiça a um 
homem de Deus e do Mundo.

“E demos graças a Deus 
pelos meios de comunicação 
que todos desejamos tornem 
o nosso mundo mais fraterno 
e solidário. Amém! Amém! 
Amém!”
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Fiéis assistem à entrada do retrato do 
papa Francisco I na capela

Invenção brasileira, o rádio repagina-se na web 
Uma das mais ecléticas plataformas informativas da humanidade, 

o rádio – essa incrível invenção de um cientista brasileiro que ainda 
não foi totalmente reconhecido em seu próprio País – já encontrou 
seu lugar nas modernas tecnologias, aliando-se de forma notável à 
web e às plataformas móveis, levando informação, entretenimento 
e muita prestação de serviços, sua grande vocação. Companheiro de 
todas as horas, por sua capacidade de acompanhar as pessoas em 
casa, nos automóveis, no trabalho, no computador, mesmo quando 
estas estão em atividade, e praticamente o único a “sobreviver” no 
caso de um apagão (como já aconteceu várias vezes), o rádio é um 

veículo apaixonante, para quem o 
ouve e para quem o faz.

Mas ele anda meio doente 
de uma doença crônica que já 
o acompanha há décadas, pro-
vavelmente desde que nasceu: 
anemia financeira. Valioso por 
seu alcance e conteúdo, convive 
diuturnamente com o menos-
prezo das verbas publicitárias e, 
com isso, vê-se sempre diante de 
imensas dificuldades de investir 
em tecnologia, alcance e talentos. 
Guerreiro, ele e sua gente, aque-
les que estão aos microfones e 
em sua retaguarda, desafiam as 
dificuldades e celebram sua saga, 
apostando em dias melhores. Se 
financeiramente esses dias ainda 
não chegaram, tecnologicamente 

ele já avançou imensamente e hoje, com a radioweb, qualquer emis-
sora pode ser ouvida em qualquer parte do mundo e qualquer cidadão 
pode montar sua própria rádio. 

Esse, de certo modo, foi o pano de fundo do debate realizado na 
tarde da última 6ª.feira (28/6), na Sala Sérgio Vieira de Mello da Câmara 
Municipal de São Paulo, sob o título de Landell à web – O futuro do 
rádio, com as participações de craques  do mercado e da academia. O 
evento foi uma homenagem à passagem do 85º aniversário de morte 
do padre-cientista Roberto Landell de Moura, que ocorreu num dia 
30 de junho. 

Participaram do encontro, mediado pelo diretor de J&Cia Eduardo 
Ribeiro, Alexandre Machado (Cultura FM), Álvaro Bufarah (profes-
sor da Faap e integrante do Núcleo de Pesquisadores dos Cursos de 
Radiojornalismo), Cal Francisco (assessor de Comunicação e profes-
sor de Radiojornalismo da Uniban/Anhanguera), Filomena Salemme 
(professora de Radiojornalismo na Faculdade Cásper Líbero e que 
comandou até recentemente a Rádio Estadão), Hamilton Almeida 
(jornalista e biógrafo de Landell de Moura), Luiz Carlos Ramos (Rádio 
Capital), Milton Jung (CBN) e Nelson Breve Dias (EBC), além dos 
vereadores Eliseu Gabriel (PSB), atual secretário de Desenvolvimento, 
Trabalho e Empreendedorismo da Prefeitura de São Paulo e autor da 
projeto que concedeu a Landell a cidadania paulistana in memoriam 
em 2011, e José Américo Dias (PT), presidente da Câmara de Ve-
readores, também jornalista. E se à mesa sentavam-se profissionais 
reconhecidos, o mesmo acontecia na plateia, que acolheu, entre 
outros, profissionais como Carlos Moraes, Moacir Assumpção, 
Ana Cecília Americano, Lizete Teles de Menezes, Sérgio Santos, 
Branca Ferrari, Fred Ghedini, Jamir Kinoshita, Antonio Assiz, 
Joás Ferreira de Oliveira, José Roberto Mello, Carlos Battesti, 
Rose Campos e Mônica Paulo, além de familiares de Landell de 

Abertura dos debates, por 
Fernando Soares, de J&Cia. 
Ao centro, de paletó escuro, o 
vereador Eliseu Gabriel

Hamilton Almeida e 
Eduardo Ribeiro falam 
sobre Landell na missa
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1905
Marinha brasileira nega dois navios para demonstração 
de seus inventos. Quer voltar aos EUA para comercializar 
as patentes e prosseguir nos estudos científicos, mas é 
forçado a ficar no Brasil e a abandonar os experimentos
Apresenta petição na Assembleia Legislativa de São Paulo 
solicitando recursos do Governo estadual para colocar 
no mercado o rádio e o telégrafo. Sete meses depois a 
petição é arquivada, sem maiores explicações

1906-1907
Pratica exorcismo em uma menina, em Mogi das Cruzes. 
O vigário capitular manda-o pedir demissão da paróquia. 
Descobre o efeito Kirlian e fotografa o fenômeno três 
décadas antes dos descobridores oficiais

1908
Volta a Porto Alegre. Tem conflitos com os superiores por 
causa dos seus estudos sobre o hipnotismo e o espiritismo

1922
Publica um livreto com o pseudônimo de Bernardus 
Valumbrosius e nega a sua autoria para evitar mais per-
seguições

1924
Em entrevista ao jornal Última Hora, de Porto Alegre, 
declara que Deus serviu-se da sua humilde pessoa “para 
levantar um pouco o véu que encobre os segredos da 
natureza” (invenção do rádio)

1927
Bastante doente, prega sobre N. S. Aparecida (sua grande 
devoção) sentado numa cadeira, e chora muito

1928
No anonimato científico, morre em 30/6 de tuberculose 
num quarto de hospital em Porto Alegre

Moura – Isbela, viúva de seu sobrinho-neto, suas filhas e quatro ne-
tos, que moram atualmente na Suíça. Presença marcante também 
foi a de Albertino Frederico Correa, de 88 anos, que compareceu 
ao debate para demonstrar sua paixão pelo rádio, companheiro que 
o acompanha diariamente desde 1932. 

Na abertura do debate, Eliseu reconheceu que o descaso do Poder 
Público no Brasil, desde antes da época em que Landell lutava pelo 
reconhecimento e apoio ao seu trabalho, fez com que o País deixasse 
de figurar entre os que têm relevância por suas invenções: “Lutar por 
esse reconhecimento agora não é uma bobagem. O Brasil, por muito 
tempo, teve ‘complexo de vira-latas’ e ainda hoje não costuma valo-
rizar feitos tão importantes como o de Landell, e por isso perdemos 
grandes oportunidades”. Mesmo ponto de vista de José Américo, 
que ressaltou: “Pela forma como eram tratadas as inovações naquela 
época, conseguimos entender algo do nosso atual atraso. A história 
de Landell resume um pouco o fracasso do Estado brasileiro em 
reconhecer e apoiar os feitos de sua população”.

Primeiro expositor a falar, Hamilton Almeida resumiu o que ele 
próprio definiu como “a grande reportagem da minha vida”: escrever 
a história de Landell. Relatou as primeiras experiências do padre-
-cientista, no final do século XIX, com suas transmissões entre o morro 
de Santana, na zona norte de São Paulo, e a avenida Paulista, dois 
dos pontos mais altos da cidade. Mostrou também que os estudos 
de Landell não se limitaram ao rádio, mas chegaram ao campo da 
transmissão de imagens e da fotografia da aura humana.

Alexandre Machado, com 50 anos de carreira mas há apenas dois e 
meio no rádio, ressaltou que nesse curto período impressionou-se com 

a atual capacidade do veículo em chegar aos mais longínquos rincões 
do mundo, e afirmou que a internet tem ajudado muito nesse sentido: 
“Quando surge uma nova tecnologia, a impressão que as pessoas têm 
é de que ela chega para matar as outras, mas a experiência que estou 
tendo na Cultura tem mostrado que com o rádio isso é bem diferente”. 
Ele destacou ainda a proximidade e a interatividade com o público-
-alvo, que, segundo disse, é bem maior nesse meio. “Outro dia estava 
apresentando meu programa e recebi mensagem de uma pessoa de 
Xangai. É incrível como o ouvinte 
fica íntimo de você. Teve até um 
dia em que recebi mensagem 
de uma ouvinte falando que não 
iria poder escutar meu programa 
naquele dia porque teria que levar 
o marido ao médico”.

amor responsável
Há anos lecionando Radiojor-

nalismo, Álvaro Bufarah explicou 
que existem pesquisas que apon-
tam o rádio como a plataforma 
que melhor se adaptou a essas 
novas tecnologias, mas ressalta 
que as redes sociais não resol-
vem os problemas dessa mídia: 
“Apesar de ainda ser um veículo 
excepcional, abrangente e prati-
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Ao centro, Albertino Frederico 
Correa, de 88 anos, que foi ao 
seminário movido por sua paixão 
pelo rádio, que disse acompanhar 
desde 1932

Cal Francisco (esq.), Álvaro 
Bufarah e Alexandre Machado Eduardo Ribeiro (esq.), José 

Américo Dias e Milton Jung

camente o único que atinge todos os lares do País, ainda é um dos 
mais pobres em verbas publicitárias”. Segundo ele, isso se explica em 
parte porque grande parte das empresas proprietárias de emissoras 
de rádio não tem processos de gestão eficiente, sendo que, por este 
Brasil afora, há muitos donos de rádio que o veem apenas como fonte 
de poder local ou como um brinquedinho caro, sem qualquer com-
promisso efetivo com o seu desenvolvimento, com a sua evolução. 
Álvaro também vê como um grande desafio para esta mídia atrair os 
mais os jovens, tendo em vista as mudanças radicais que atingem a 
comunicação em todo o mundo, incluindo o rádio: “Do jeito que as 
coisas caminham, vai ser muito difícil mantê-lo como negócio no atual 
formato. Precisamos nos adaptar a uma nova realidade”, disse ele a 
propósito das dificuldades em atrair para esses veículos recursos que 
lhes permitam investir em tecnologia, alcance e talentos. Ele também 
apontou a legislação brasileira como um entrave para a evolução da 
radiodifusão no País: “Tudo o que existe ainda é muito antigo e não 
está se adaptando aos avanços do rádio”. 

“Amor responsável”. Foi assim que Cal Francisco definiu sua 
relação com o rádio: “É aquele amor em que, apesar de todo sen-
timento, você enxerga coisas que não estão certas, mas não como 

defeitos e sim aspectos a serem 
melhorados”. Para ele, quatro 
importantes elementos precisam 
ser levados a sério para a evolu-
ção dessa plataforma: “Não se 
discute o futuro sem saber exa-
tamente como está o presente e 
isso a gente precisa observar bas-
tante. Em minha opinião, temos 
que ficar atentos às questões 
acadêmicas, porque ainda hoje 
existe muita dificuldade e falta 
de estrutura para ensinar Radio-

jornalismo nas universidades; de pesquisa, porque os alunos de hoje 
em dia não têm interesse em publicar trabalhos sobre rádio e é difícil 
encontrar algo substantivo sobre o tema; de literatura, já que apenas 
recentemente começaram a surgir alguns livros, mas ainda assim falta 
uma referência mais ampla e universal sobre o assunto; e de mercado, 
porque sabemos que não dá para o rádio vai continuar do jeito que 
está e é preciso repensar e resolver muitos problemas dos dias atuais. 
Se não houver uma convergência desses quatro aspectos com uma 
boa gestão, teremos problemas sérios para a sequência desse meio”.

Gaúcho como Landell, Milton Jung brincou com o biógrafo do 
padre-cientista Hamilton Almeida afirmando que havia uma falha em 
sua obra sobre Landell. “Você se esqueceu de acrescentar que ele 
era gremista, assim como eu. Isso eu posso afirmar porque naquela 
época o Grêmio já existia, enquanto o Internacional só foi nascer anos 
mais tarde”. Ao falar sobre como funciona a atual estrutura da CBN, 
que tem emissoras próprias em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Ho-
rizonte e Brasília, além de afiliadas em mais de 30 cidades pelo País, 
ele traçou um paralelo entre os primórdios da plataforma no Brasil e 
os dias atuais: “O rádio cumpriu seu papel de integração nacional, que 
no início era pautado por ideais políticos, e foi um instrumento que 
ajudou a construir a identidade nacional. Hoje, apesar de trabalharmos 
com uma programação nacional 
em rede, intercalamos com as 
programações locais, até porque 
sem elas e sem uma produção 
local de qualidade nenhuma 
rádio sobrevive”. Diante da sé-
rie de protestos pelo Brasil nas 
últimas semanas, ele encerrou 
sua apresentação afirmando que 
“o empoderamento do cidadão 
mostra que não nenhuma mídia 
irá pautar as ações da população”.
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emissoras locais, muitas vezes dirigidas por opositores”. Na conclu-
são, ao lembrar que há fora das grandes cidades uma multidão de 
brasileiros que dependem da Voz do Brasil para se informar e que delas 
não abre mão, sugeriu, a propósito do que está acontecendo no Brasil 
a partir das últimas manifestações de rua: “Por que não fazer então 
um plebiscito? Vamos ouvir o povo”. Nelson também aproveitou para 
chamar a atenção para o fato de que o processo de digitalização das 
rádios não pode deixar de lado as ondas curtas, as únicas com capa-
cidade de transmitir a longas distâncias sem depender de satélites.

Ao encerrar o debate, Filomena Salemme citou o célebre caso de 
Orson Welles e sua leitura da obra A guerra dos mundos (*): “A parti-
cipação e a ligação do público com o rádio é muito grande. O ouvinte 
também é falante e está sempre em contato, como muitas vezes 
não está com outras mídias. No último apagão que tivemos, o rádio 
deu um banho na cobertura, já que era a única mídia que as pessoas 
podiam acompanhar sem a necessidade de energia elétrica, por meio 
de seus radinhos de pilha ou pelo som do carro. E na emissora em que 
eu trabalhava, a Eldorado, havíamos acabado de implantar um sistema 
de SMS, e só naquela noite recebemos mais de 600 mensagens. O 

rádio é um senhorzinho, sim, mas 

muito moderno, porque ele vai facilmente se adaptando às novas 
tecnologias”. Ela finalizou lamentando que o orçamento ainda seja 
muito pequeno para quem muitas vezes tem que fazer uma cobertura 
tão boa ou até melhor que outras mídias.

(*) N.da R.: Em 1938, o radialista e diretor de cinema Orson Welles 
apresentou em uma emissora norte-americana uma adaptação da obra A 
guerra dos mundos, de H.G. Wells, transformando a linguagem literária 
em narrativa jornalística. A explicação sobre a adaptação foi dada apenas 
na abertura do programa e quem ligava o rádio durante a apresentação 
deparava-se com relatos aparentemente jornalísticos de uma invasão de 
alienígenas na Terra. O pânico foi muito grande, tanto que dias depois Welles 
veio a público explicar o ocorrido e se desculpar pelo malentendido. Tanto 
ele quanto a CBS, emissora em que trabalhava, sofreram depois uma série 
de processos pelo ocorrido.
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Ações pelo reconhecimento
2000
Landell é reconhecido internacionalmente como o inventor 
oficial da foto Kirlian, a atual bioeletrografia

2009
10/7 – Criação do site do Movimento Landell de Moura 
(MLM) e lançamento do abaixo-assinado eletrônico pe-
dindo a inclusão da vida e obra no currículo escolar do 
ensino público

2010
5/2 – Correio Popular, de Campinas, publica a reportagem 
de Patrícia Azevedo A Hora e a Vez de Landell de Moura
19/9 – Folha de São Paulo publica artigo O brasileiro que 
inventou o rádio,  de Hamilton Almeida e Eduardo Ribeiro, 
sobre os 150 anos de nascimento da Landell, em janeiro 
de 2011
10/11 – Palestra de Hamilton Almeida na Fundação Ar-
mando Alvares Penteado marca início da celebração do 
sesquicentenário de nascimento do padre-cientista e 
lançamento de 2011 como “Ano Landell de Moura”

2011
21/1 – Sesquicentenário de nascimento do padre Roberto 
Landell de Moura. Correios lançam selo comemorativo. 

Sessenta mil radioamadores transmitem mensagens alusi-
vas à data. Jornais, telejornais, rádios e sites noticiam o fato
Seminário histórico no Instituto Histórico e Geográfico 
do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e lançamento do 
“Ano da Inovação Pe. Landell de Moura”
14/4 – Tribuna Popular: O Pe. Landell de Moura na Câmara 
de Vereadores de Porto Alegre
26/4 – Abertura de exposição com 24 painéis sobre a vida 
e a obra de Padre Landell na Biblioteca Mário Schenberg, 
em São Paulo
17/5 – Por iniciativa do vereador Eliseu Gabriel, cerimônia 
de entrega do título de Cidadão Paulistano in memoriam 
a Padre Landell, pela Câmara Municipal de São Paulo, ao 
mais antigo membro vivo da família, seu sobrinho-neto 
Zemo José Almeida de Moura 
22/6 – Seminário de extensão Por que o padre Landell de 
Moura foi inovador?, na UFRGS, em Porto Alegre
1/9 – 1ª Semana Municipal Landell de Moura, em Porto 
Alegre
5/9 – Programa Antena Paulista, da TV Globo, conduzido 
por Carlos Tramontina, faz um paralelo entre o Dia da Pátria 
e o brasileiro que inventou o rádio
20/9 – No Colégio Santana, em São Paulo, descerramento 
de placa comemorativa aos 111 anos da primeira trans-
missão documentada da voz humana sem fio

Como atua em um veículo mais popular, a Rádio Capital, Luiz Carlos 
Ramos lembrou que de nada vale investir em tantas tecnologias se o 
princípio básico de uma rádio não for cumprido: “O jornalista ainda tem 
de ser um profissional atento e ter humildade. A gente tem que saber 
ouvir e sujar o pé de barro”. Ele destacou ainda a importância de falar 
a linguagem que seu público entenda. “É diferente a maneira como 
uma notícia é dada em uma Rádio Eldorado, por exemplo, e na Rádio 

Capital. Somos uma rádio popular, 
e sabemos de nossa importância, 
porque muitas vezes ela é o único 
acesso que pessoas de baixa 
renda têm à informação”.

senhorzinho moderno
Em sua exposição, o pre-

sidente da EBC Nelson Breve 
Dias resgatou a história de Edgar 
Roquette-Pinto e da Rádio Nacio-
nal do Rio de Janeiro, e mostrou 
a evolução desse meio até os 
dias atuais: “O rádio começou 
como um serviço público e acho 
que ele ainda é até hoje, inde-

pendentemente de quem forneça a informação – se uma empresa 
pública ou privada”. Sob esse aspecto, ressaltou a importância das 
emissoras da EBC principalmente nos rincões do País (“Todo mundo 
anda com o rádio na canoa”) e afirmou que elas se norteiam, de um 
lado, pelo acesso à informação a toda a sociedade, particularmente 
àquela parcela que não tem outro meio de se informar, e, de outro, 
para permitir que se expresse 
com total liberdade. Após o 
debate, Nelson foi questionado 
sobre a obrigatoriedade da Voz do 
Brasil, e afirmou que : “Eu tenho 
um contrato com o governo pelo 
qual tenho que fazer o programa, 
mas decidir pela obrigatoriedade 
ou não dele é assunto que tem 
que ser votado no Congresso 
Nacional. Em minha opinião, acho 
difícil que algum dia isso caia, até 
porque muitas vezes essa é única 
chance que vários parlamentares, 
sobretudo os do chamado baixo 
clero, têm de chegar aos seus 
eleitores, competindo com as 
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Filomena Salemme e Nelson 
Breve Dias Hamilton Almeida

Luiz Carlos Ramos

Isbela Landell de Moura (esq.), 
viúva do sobrinho-neto de Landell, 
participou da homenagem com 
filhas e netos Por volta de 60 pessoas assistiram ao debate
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21/9 – Descerramento das placas de identificação da rua 
Padre Roberto Landell de Moura, no bairro Hípica, em 
Porto Alegre
5/11 – Apresentação de documentário sobre a vida do 
Padre Landell pela TV Senado
15/11 – Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
da Câmara dos Deputados aprova em caráter conclusivo 
o Projeto de Lei 7504/10, de iniciativa do senador Sérgio 
Zambiasi, que determina a inscrição do nome do Padre 
Roberto Landell de Moura no Livro dos Heróis da Pátria
Mesa-redonda Landell de Moura: O homem, o padre e o 
cientista, na 57ª Feira do Livro de Porto Alegre
30/11 – Entrega de abaixo-assinado com mais de 5 mil 
assinaturas ao ministro da Educação Fernando Haddad, 
pleiteando a inclusão da saga do padre-cientista no Ensino 
Básico

2012
7/4 – Presidente Dilma Rousseff sanciona o Projeto de Lei 
inscrevendo do nome do Padre Roberto Landell de Moura 
no Livro dos Heróis da Pátria  Texto é publicado no Diário 
Oficial da União em 30/4
4/9 – Cerimônia oficial de entronização do nome de Padre 
Landell no Livro dos Heróis da Pátria

24 a 30/9 – 2ª Semana Municipal Padre Landell de Moura, 
em Porto Alegre
6/11 – Mesa-redonda O legado do Pe. Landell de Moura, 
100 anos depois, no Memorial do RS, e lançamento do 
e-book Por que o Pe. Landell de Moura foi inovador: Co-
nhecimento, fé e ciência, na Feira do Livro de Porto Alegre

2013
13/3 – Novo dossiê com o pleito da inclusão da vida e 
obra de Landell no currículo do Ensino Básico é entregue 
ao Ministério da Educação, em audiência marcada pela 
senadora Ana Amélia Lemos
10/4 – Cópia do dossiê é entregue ao secretário (interino) 
da Educação de São Paulo João Cardoso Palma Filho
28/6 – Debate De Landell à web: o futuro do rádio, na 
Câmara Municipal de São Paulo, para marcar a passagem 
do 85º aniversário da morte do padre
29/6 – Missa na Catedral Metropolitana de Porto Alegre
30/6 – Missa em ação de graças celebrada pelo padre 
Antonio Aparecido Pereira, na Capela de Santa Cruz, no 
bairro paulistano de Santana, pelo 85º aniversário de morte 
de Landell de Moura
1º/7 – Edição Especial de Jornalistas&Cia dedicada ao 
Padre Landell retrata sua saga, história e conquistas
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 “Carta” de Landell
Em agradecimento à participação dos debatedores, Eduardo Ribeiro enviou-lhes na noite do mesmo 
dia uma correspondência de Roberto Landell de Moura, que “psicografou às 19h20 de 28 de junho 
de 2013 (antevéspera do aniversário de 85 anos de Roberto Landell de Moura)”:

O primeiro longa-metragem sobre a vida 
e obra do Padre Roberto Landell de Moura 
poderá ser exibido em 2014. A iniciativa é do 
gaúcho Rogério Garcia, da produtora Video-
gráfica Comunicações, de São Paulo. O filme 
será baseado no livro Padre Landell de Moura: 
um herói sem glória” (Ed. Record, 2006), de 
autoria do jornalista Hamilton Almeida, e está 
orçado em R$ 600 mil.

O título provisório do filme é Landell de 
Moura, o brasileiro que inventou o rádio. 
Garcia já conta com o apoio institucional da 
Prefeitura Municipal de Porto Alegre, por 
meio do Gabinete de Inovação e Tecnologia 
(Inovapoa), e está buscando patrocinadores 
para a realização do projeto.

O filme  foi aprovado no Programa de Ação 
Cultural (ProAC), da Secretaria de Estado da 

Cultura de São Paulo  (ICMS/SP), e pela Lei 
do Audiovisual. Criado em 2006, o ProAC 
concede benefícios fiscais aos patrocinadores 
de projetos previamente aprovados, como é 
o caso desse filme. Garcia que, atualmente, 
está radicado em São Paulo, onde desenvolve 
carreira em televisão, escolheu a história de 
Landell para marcar a sua estreia como diretor 
de cinema. Ele explica que “o filme será um 
instrumento fundamental para que os jovens 
e os brasileiros em geral conheçam a história 
de Landell”.

A obra cinematográfica deverá ter versões 
em 90, 50 e 20 minutos, para poder ser exibi-
da em diferentes mídias. Assim que obtiver 
patrocínio, Garcia deve iniciar imediatamente 
a etapa executiva do projeto, com conclusão 
de roteiro (dois meses) e filmagens (oito me-

ses). Os patrocinadores paulistas  poderão 
usar nessa obra cultural recursos do ICMS 
(3% ao mês) e os dos demais Estados do 
Brasil, do Imposto de Renda devido (dedução 
de 4% do total PJ e 6% PF). Em outras pa-
lavras, isso equivale a transformar IR devido 
e ICMS paulista em investimento cultural. 
Patrocinar a cultura sempre rende dividendos 
para a marca.

Garcia trabalha com a ideia de realização 
desse filme desde 2009, quando manteve 
contato com Almeida, expôs a sua intenção 
e ganhou apoio integral.

Mais informações sobre o filme podem 
ser obtidas no site da Videografica (www.
videografica.com.br) ou pelo telefone 11-
98422-9996.

Filme sobre Landell tem incentivos mas aguarda patrocínio

“caros amigos jornalistas,
Estou emocionadíssimo. Nunca poderia esperar que às vésperas 

de completar 85 anos de minha morte, em total abandono e es-
quecimento, fossem lembrar-se de mim, como vocês fizeram. Foi 
uma tarde de glória, para alguém que glória não teve em vida. E é 
até difícil falar em coisas temporais, daqui onde tempo e espaço 
nem se divisam mais. Estava quieto, em meu canto, quando Santos 
Dumont me chamou de lado e, num voo rasante, colocou-me nas 
ondas magnéticas que me levaram à Câmara dos Vereadores de São 
Paulo, para ver e ouvir um debate sobre o futuro daquela traquina-
gem que fiz na minha mocidade e que nem rádio se chamava ainda.

Vejam os senhores como a minha era uma visão técnica, sem nada 
de marketing, que era uma coisa que eu desconhecia totalmente. 
Nem me ocorreu chamar o meu invento de rádio. Ingênuo, talvez 
fruto de minha forte queda pela religião, usei os termos da época, 
de telefonia sem fio, e tudo o que fiz ficou pelo caminho. Mais 
esperto, Marconi, que ficou meu amigo até o sesquicentenário de 
meu nascimento, chamou o invento dele de telegrafia sem fio, que 
também tinha o nome de rádio, e aí levou a fama de inventor do 
rádio. E eu fiquei literalmente a ver navios – já que os navios que 
pedi ao governo brasileiro para fazer minhas experiências nunca me 
foram dados. Ao contrário do governo italiano, que deu uma frota 
inteira de embarcações para Marconi fazer as dele.

Ah, deixem-me voltar rapidamente à mudança de comportamento 
de Marconi em relação a mim: é que um tal de MLM – Movimento 
Landell de Moura (vejam que honra me concederam após a mor-
te!!!) decidiu resgatar minha memória e meus feitos e começou 
a propagar que eu é que era o verdadeiro inventor do rádio e não 
ele. Não prestou. O homem, quer dizer, o espírito dele ficou uma 

fera e desde então não me dirige a palavra – ou melhor, as ema-
nações verbais de seu espírito. Eu ainda tentei argumentar que 
ambos tínhamos valor, que a descoberta dele também havia sido 
fundamental para o desenvolvimento da humanidade, mas ele fez 
beicinho!! Nada que com o tempo não passe, já que o tempo é de 
fato o Senhor de tudo. Ah, escrevi com S maiúsculo de propósito, 
já que o tempo é o Deus que todos respeitamos. E eu, que sempre 
fui religioso, só após morrer vim a descobrir isso.

Bem, meus caros jornalistas e bondosos amigos que me brin-
daram com uma tarde tão importante para a minha memória, não 
quero tomar mais o tempo de todos vocês. Juro pelo tempo, quer 
dizer, por Deus, que quase pedi autorização para o Senhor para po-
der reencarnar e me fazer presente de corpo e alma no seminário, 
mas achei melhor aguardar um pouco mais. Quem sabe eu faça 
isso quando no transcurso dos dois séculos de meu nascimento 
ou dos 150 anos de minha primeira transmissão oficial da voz hu-
mana. Não, não precisam se exasperar, pois para quem está aqui 
em cima, 50, 100 ou 150 anos passam num piscar de olhos, quer 
dizer, num átimo de energia.

Enquanto aguardo a glória que vocês tanto lutam para me atribuir, 
vou tratando de fazer novas traquinagens aqui no céu – que é o 
lugar ideal para um padre, certo? Tenho buscado fórmulas capa-
zes de transformar almas em corpos e já tenho até um protótipo 
desenvolvido, que espero patentear até o ano 3000 no Fórum dos 
Anjos Inventores.

Como veem, não tenho mesmo sossego. Recebam um beijo e 
um abraço – quer dizer, um fluxo energético magnético –, desse 
seu servo no céu.

Padre Roberto Landell de Moura”
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Roberto Landell de Moura, o padre Landell, pioneiro das teleco-
municações, primeiro homem no mundo a transmitir a voz humana 
através de um aparelho de rádio, faleceu há 85 anos, exatamente em 
30 de junho de 1928, em Porto Alegre. Ele deu mostras de sobra da 
sua genialidade e propagou ideias avançadas. Carregou, no entanto, 
o peso da incompreensão e sentiu o gosto amargo da injustiça. 

Se, em vida, o pioneiro das telecomunicações não conseguiu o 
lugar ao sol que tanto almejou (e merecia), décadas depois da sua 
morte surgiram “soldados” dispostos a lutar pela sua causa – que 
é patriótica, ao enaltecer um herói brasileiro, e universal, porque se 
insere na história mundial das telecomunicações. O lema é um só: 
se ele não foi reconhecido em sua época, que isso aconteça agora. 
O resgate dessa dívida histórica ainda está pendente. 

A história de lutas pró-Landell começou com o gaúcho Ernani Forna-
ri, um contemporâneo do padre-cientista, que em 1960 lançou o livro O 
incrível Pe. Landell de Moura. História triste de um inventor brasileiro, 
e se estende até os dias atuais. Nos anos 1980, os radioamadores 
elegeram Landell como seu patrono, instalaram um busto na avenida 
Paulista, na capital de São Paulo (retirado um tempo depois, hoje está 
na sede da Liga de Amadores Brasileiros de Rádiotransmissão – Labre-
-SP), e foi lançado o primeiro livro do jornalista Hamilton Almeida. O 
outro lado das telecomunicações. A saga do Padre Landell ampliou o 
que se sabia sobre o padre-cientista, que passou a ser visto não só 
como inventor do rádio, mas também como precursor da televisão, 
do teletipo e do controle remoto pelo rádio.

Em 10 de julho de 2009 foi lançado o site do Movimento Landell de 
Moura (MLM) – www.mlm.landelldemoura.qsl.br. A iniciativa de quatro 

aficionados – os radioamadores Alda Niemeyer e Daniel Figueredo, o 
ex-funcionário da Petrobras Luiz da Silva Netto e o jornalista Almeida 
– iniciou uma campanha, que incluiu um abaixo-assinado eletrônico, 
com o intuito de sensibilizar o governo brasileiro a reparar a injustiça 
histórica cometida contra um genial inventor brasileiro. Logo, a cam-
panha, sem fins lucrativos, políticos ou religiosos, ganhou o apoio 
deste Jornalistas&Cia e da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 
por seu Gabinete de Inovação e Tecnologia (Inovapoa). 

Em 2011, ano do sesquicentenário do nascimento de Landell, os 
eventos se multiplicaram, principalmente em São Paulo e em Porto 
Alegre, terra natal do padre-cientista. O que se fez contribuiu muito 
para que o nome de Landell se tornasse mais conhecido. Não há dúvida 
que, atualmente, mais do que em qualquer outro período da história, o 
seu nome encontra eco na imprensa e em parcelas da sociedade. Falta, 
contudo, a sua inclusão no currículo escolar obrigatório do Ensino Bá-
sico para que as futuras gerações conheçam a história desse pioneiro 
das telecomunicações. Assim como o governo brasileiro reconhece e 
consta nos livros escolares que Santos Dumont é o Pai da Aviação, é 
hora que se dê o devido crédito a Roberto Landell de Moura.

Inventor do rádio, 85 anos após sua morte padre Landell ainda é desconhecido de nossas crianças 
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a batalha pelo reconhecimento
A batalha pelo reconhecimento oficial dos méritos científicos do pa-

dre Landell, com a inclusão da sua obra no currículo escolar obrigatório 
do Ensino Básico, já teve vários rounds. A causa Landell foi derrotada 
no primeiro, parecia que iria vingar no segundo e não se sabe o que 
aconteceu no terceiro e, até agora, último round. O certo mesmo é que 
essa luta ainda não terminou!

Em 1990, setores da sociedade gaúcha se organizaram para solicitar 
o reconhecimento ao Governo Federal. Eram tempos de euforia. Aca-
bara de tomar posse o primeiro presidente eleito pelo voto direto após 
a ditadura militar. O Ministério da Educação foi confiado ao senador 
gaúcho Carlos Alberto Chiarelli. Foi, então, enviado ao ministro um 
dossiê com o apoio da Associação Riograndense de Imprensa (ARI), do 
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão 
do Rio Grande do Sul, da Casa do Radioamador Gaúcho, da PUC-RS, 
da Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho e também da Confederação 
das Associações Comerciais do Brasil, do Clube de Radioamadores de 
Blumenau e do jornalista e biógrafo Hamilton Almeida.

O ministro Chiarelli encaminhou o tema, que não encontrou respaldo 
na Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), sob a alegação de que 
“a competência para incluir ou excluir assuntos no currículo escolar 
cabe ao Conselho Estadual de Educação de cada unidade Federada”. 
Mas a proposta chegou a ser discutida por uma comissão do Ministério 
da Educação. O que se conta é que essa comissão era dominada por 
uma bancada nordestina, que não gostou da ideia: “Isso é coisa de 
gaúcho, que sempre quer ser pioneiro nas coisas.” Lamentável, pois 

Landell é de fato pioneiro, mas, mais do que isso até, é um brasileiro 
que lutou a boa luta!

O segundo round também teve como palco a cidade de Brasília. 
Em 30 de novembro de 2011, acompanhada da senadora gaúcha Ana 
Amélia Lemos, a jornalista Katia Cubel, representando o Movimento 
Landell de Moura, entregou ao então ministro da Educação Fernando 
Haddad (hoje prefeito de São Paulo) o abaixo-assinado do MLM, com 
mais de seis mil assinaturas. Luiz Cláudio Costa, secretário de Educa-
ção Superior da pasta, também presente na reunião, comprometeu-se 
a analisar o dossiê e encaminhá-lo ao Conselho Federal de Educação. 
O ministro Haddad comentou que “o pleito é interessante” e ofereceu 
a exibição na TV Escola do documentário sobre Landell feito pela TV 
Senado. A senadora Ana Amélia ficou de requisitar o documentário e 
encaminhá-lo ao ministro.

Haddad chegou a sugerir a criação de uma comissão nacional de 
acadêmicos para avalizar a invenção do padre-cientista e, em seguida, 
instituir uma comissão internacional para pleitear o reconhecimento ao 
inventor. Disse também que o governo brasileiro poderia convidar um 
americano, um francês e um chinês para fazerem parte da comissão. 
Na onda otimista, a senadora declarou que poderia promover uma 
audiência pública no Senado para expor a causa.

Dias depois, parecia que a causa Landell enfim estava andando. O 
MEC solicitou ao MLM informações sobre teses acadêmicas envolven-
do o Padre Landell e foi prontamente atendido. Foi o último contato 
com o movimento e seus apoiadores.

Mais recentemente, no dia 13 de março deste ano, foi a vez de 
um novo dossiê, com mais de cem páginas, acompanhado de mais 
de seis mil assinaturas, ser entregue ao ministro da Educação Aloizio 
Mercadante. Estava prevista uma reunião do ministro com a senadora 
Ana Amélia e o jornalista Hamilton Almeida, representando o MLM. O 
que ocorreu de fato foi que Almeida, acompanhado de Deolin Mene-
ses, assessor jurídico da senadora, deixou o dossiê nas mãos de Rolf 
Hackbart, assessor especial de Mercadante. 

Assim que foi informado sobre o pleito de inclusão da obra de Landell 
no currículo escolar obrigatório, Hackbart demonstrou ter conhecimento 
do tema e declarou: “Gostei, gostei...”. Destacou que a proposta po-
deria ser encaminhada ao Conselho Nacional de Educação – CNE. No 
mesmo dia, a senadora Ana Amélia esteve em reunião com Mercadante 
e incluiu o assunto Landell na sua pauta.

Aguarda-se o desdobramento desse pleito que, até agora, não pro-
vocou nenhuma manifestação oficial.

 Audiência em novembro de 2011 com o então ministro da Educação: 
jornalista Kátia Cubel (esq.), senadora Ana Amélia, ministro Fernando 
Haddad e o secretário de Educação Superior Luiz Cláudio Costa – Foto 
Erivelton Viana

Em março de 2013, a senadora Ana Amélia com o ministro Mercadante – 
Foto João Neto/MEC
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Um povo precisa de heróis e mitos. Eles surgem como exemplos 
positivos para os jovens e ajudam a despertar a autoestima da nação. No 
Brasil, não seria diferente. E a lista é formada por Tiradentes, D. Pedro 
I, Zumbi dos Palmares, Santos Dumont, Machado de Assis, Noel Rosa, 
Niemeyer, Portinari, Pelé e tantos outros, cada um em sua especialidade. 
Há alguns no âmbito apenas local e outros de alcance nacional.

Heróis e mitos se transformam em nomes de ruas, avenidas, praças, 
viadutos, pontes, rodovias e escolas. Mas nem sempre ocorre justiça 
na indicação deste ou daquele patrono para uma homenagem eterna: 
a escolha do herói pode ocorrer por um entusiasmo de momento, por 
uma ação de marketing ou por interesses políticos e econômicos.

No campo internacional, isso também ocorre. Alberto Santos Du-
mont, por exemplo, é tido como o Pai da Aviação no Brasil, na França 
e em vários outros países, mas perde para os americanos irmãos 
Wright nas escolas e na história dos Estados Unidos.

Com o padre Landell de Moura em relação ao rádio ocorre algo 
parecido, pois o brasileiro iniciou experiências públicas já em 1892, 
mas o italiano Marconi ficou com as glórias. No entanto, graças a um 
saudável movimento iniciado na virada do milênio, está sendo pos-
sível resgatar a existência e o trabalho de um verdadeiro herói, um 
dos grandes responsáveis pela invenção do veículo que permanece 
grande amigo dos cidadãos: o rádio. 

Foram vários os fatores que aceleraram o processo de retirada 
de Landell de Moura do ostracismo, mas devem ser citados, pelo 
menos, os vários livros sobre o inventor brasileiro, entre os quais 
o de Hamilton Almeida, lançado em 2006 como fruto de detalhada 
pesquisa sobre as experiências e as patentes. Mais tarde, a adesão 
do jornalista Eduardo Ribeiro, por meio do J&Cia, deu um empurrão 

no marketing pela justiça. E, dois anos atrás, a Câmara Municipal de 
São Paulo aprovou proposta do vereador Eliseu Gabriel para Landell de 
Moura ter a homenagem póstuma de Cidadão Paulistano. A presidente 
Dilma Rousseff, por sua vez, também registrou a lembrança do herói 
gaúcho cuja fama deveria ter corrido o mundo.

Apesar de tudo isso, ainda há muitos brasileiros que desconhecem 
a vida e até o nome de Landell de Moura. “Landell? O que? Quem?”, 
perguntam até mesmo estudantes de Jornalismo diante de quem 
entra nesse assunto. E o que não dizer de alunos de escolas do Ensino 
Fundamental e do Médio, que recebem lições sobre os heróis dos 
513 anos de civilização ocidental do Brasil? Nas escolas do seu próprio 
país, infelizmente, Landell de Moura ainda é ignorado.

Agora que estamos na época do 85.º aniversário da morte de Landell 
de Moura, cabe acelerar esse movimento e convencer as autoridades 
da educação da União, dos Estados e dos Municípios de que os livros 
de História passem a mostrar não só os heróis da liberdade, da defesa 
dos direitos, das artes e do esporte, mas também de Landell de Moura. 
Os estudantes, cidadãos do futuro, merecem saber algo desse herói. 
O rádio, por si só, fala sobre a importância dele. A televisão chegou ao 
Brasil em 1950 e se impôs. As modernas tecnologias, como a internet, 
revolucionaram os hábitos. 

Mas quem vive sem o rádio, que, além de tudo, está na internet e 
nos celulares? Falar em rádio é falar ao mundo. Falar de rádio deveria 
ser falar também de Landell de Moura.

Luiz Carlos Ramos, 49 anos de jornalismo, 32 de rádio, coordena-
dor de Jornalismo da Rádio Capital AM, de São Paulo, e professor de 
Jornalismo na PUC-SP.

E s p e c i a l   L a n d e l l  d e   M o u r a

O herói que falta aos estudantes
Reproduzimos a seguir depoimentos de personalidades que defendem a causa do MLM:

É importante a inserção da história de vida e do legado científico do 
padre Landell de Moura no currículo escolar porque é através da ciência 
histórica que podemos (re)conhecer o homem inovador que esse padre-
-cientista era, naquele início de século XX. Um homem vanguardista – 
adiante do seu tempo, mas ligado e integrado ao conhecimento que era 
produzido no mundo. Socialmente, justifica-se sua importância visto o 
estágio da Sociedade do Conhecimento em que nos encontramos, onde 
o exemplo de perseverança, comprometimento e empreendedorismo 
– que o padre Landell de Moura nos legou –, contribui, sobremaneira, 
para o desenvolvimento de uma nova sociedade.

Em Porto Alegre, a partir das comemorações dos 150 anos deste 
cientista brasileiro (e portoalegrense), realizado em 2011, iniciou-se 
um trabalho, junto com instituições da sociedade civil, de difusão e 

socialização de seus feitos e inventos. A Semana Municipal Landell 
de Moura, comemorada de 24 a 30 de setembro de cada ano, é uma 
desses legados.

Desta forma, acredita-se, a partir de agora, em uma sinergia entre 
instituições da educação no compartilhamento de pesquisas científicas 
e no reconhecimento de seus cientistas. Espera-se que outras cidades 
e Estados possam realizar comemorações semelhantes, como forma 
de popularizar o conhecimento científico.

Manolo Silveiro Cachafeiro, bacharel em História, assistente téc-
nico do Gabinete de Inovação e Tecnologia (Inovapoa) da Prefeitura 
de Porto Alegre e coordenador das atividades da Semana Municipal 
Landell de Moura na capital gaúcha.

As pesquisas científicas e as invenções do padre Landell de Moura 
constituem um marco na história da ciência. Suas invenções, que 
foram patenteadas nos Estados Unidos, e seus estudos, precursores 
dos sistemas contemporâneos de comunicação, têm repercussão 
internacional. A divulgação da vida e da obra de Landell de Moura, 
capítulo em que tem destaque o jornalista Hamilton Almeida – se-
guindo e aprofundando as ações do biógrafo Ernani Fornari, do 
escritor e político De Souza Junior, do historiador Athos Damasceno 
Ferreira e tantos outros –, tem como um de seus grandes escopos 
fomentar o interesse dos estudantes pelas ciências, particularmente 
pelo campo de conhecimento da física, nos seus amplos capítulos 
do eletromagnetismo, da transmissão de ondas e da telefonia, que 
remetem ao interesse e pesquisas nos domínios da eletrônica e do 

mundo cibernético. Nessas áreas de conhecimento, imprescindíveis 
para o desenvolvimento do País, verificam-se carências de recursos 
humanos habilitados, indicador da falta de tradição nesses estudos.

O Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul (IHGRGS) 
possui o fundo documental do Padre Landell de Moura, um de seus 
membros fundadores, que soma 4.470 páginas, com sua correspon-
dência, relatórios de estudos científicos, filosóficos e teológicos, 
cadernos de pesquisas, anotações variadas, desenhos e patentes de 
invenção. Essa massa de documentos está digitalizada e à disposição 
dos pesquisadores e demais interessados na vida e obra do padre-
-cientista.

Miguel Frederico do Espírito Santo, presidente do IHGRGS
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E s p e c i a l   L a n d e l l  d e   M o u r a
Tomei conhecimento do primeiro radioamador do mundo no ano 

de 1980. Um radioamador amigo presenteou-me o livro de Ernani 
Fornari O incrível Padre Landell de Moura. Li e me apaixonei pela 
figura desse homem notável. Comecei a pesquisar, procurar alguém 
que me contasse mais sobre ele. Foi difícil, ninguém sabia nada. Por 
isso, foi um presente encontrar em 1984 o jovem jornalista Hamilton 
Almeida e o livro que ele havia escrito sobre Landell. Procurei por 
Hamilton pessoalmente em Porto Alegre. Uma tarde inteira ficamos 
debruçados sobre documentos e papéis que ele me trouxe para ver. 
Perguntei se haveria a possibilidade de traduzir o livro dele para o 
alemão. Conseguimos lançar a primeira, rudimentar edição, por in-
termédio de radioamadores alemães.

Mas a minha procura sobre a vida e obra do padre continuou sempre. 
Achei em São Paulo o radioamador Murillo Sousa Reis-PY2AJN e, 
em Portugal, Arnaldo Nascimento-CT4QI, que tiveram a mesma pre-
ocupação: encontrar mais dados sobre Landell de Moura. Comecei a 
escrever biografias resumidas sobre Landell de Moura, retirando dados 
dos livros até aí conhecidos. Contagiei radioamadores da Alemanha e 
da Áustria com o “vírus” Landell. Achei Roni-PS7AB , em Natal, inte-
ressado em tornar conhecido o padre Landell. Conheci Ivan Dornelles, 
em Porto Alegre, buscando a sepultura do padre Landell. Contatei 

Vania Maria Abatte e vi os estudos sobre o “Perianto”. Começamos 
a correr na mesma trincheira.  Com Hamilton Almeida, Luiz Neto e 
Daniel Figueiredo-PU6ZAA fundamos o MLM – Movimento Landell 
e Moura. Vimos a lista de interessados pela figura do padre crescer 
e crescer. Até que o Jornalistas&Cia se juntou a nós. Daí para frente 
o movimento aumentou de tal forma que o nosso sonho de tornar 
conhecidas a vida e a obra do nosso padre se realizou. 

A primeira edição do livro de Hamilton, editado na Alemanha, teve 
uma segunda e ampliada edição. Hamilton pessoalmente lançou e livro 
na maior Feira de Radioamadores da Europa, na HAMRADIO. Olhando 
para trás, fico feliz em ver como se tornou conhecido nosso padre nos 
últimos anos. Jornalistas, vereadores e senadores entraram na lista 
dos interessados em fazer o resgate dessa personalidade brasileira, 
tão importante para a História da Comunicação. A presidente Dilma 
Rousseff assinou o decreto e Landell de Moura teve finalmente o seu 
nome inscrito no livro dos Heróis da Pátria. Falta só ter o nome Landell 
nos livros didáticos. Com meus 93 anos, agora me sinto realizada, 
olhando por tudo que foi feito. Fiz a minha parte.

Alda S. Niemeyer - PP5ASN é radioamadora em Blumenau (SC) 
e um dos membros fundadores do MLM.  Ela tinha 8 anos quando 
Landell faleceu. 

A construção de um país se dá pela valorização das realizações do 
seu povo. E pelo conhecimento a respeito destas. Daí a importância de 
estudar a obra dos grandes brasileiros. É com base nesses parâmetros 
que a trajetória do cientista brasileiro Roberto Landell de Moura deve ser 
incluída nos currículos escolares. De fato, para o jovem de hoje, não será 
nada difícil compreender a importância do padre gaúcho. Trata-se de uma 
geração criada vivendo a realidade dos dispositivos móveis conectados via 
wireless. A obra de Landell, sempre relacionada com a transmissão sonora 
por ondas eletromagnéticas, seja rádio, seja telefonia, seja algo similar, 
ganha nova abrangência nestes tempos de celular, internet, tablets... 
Está presente em cada conexão sem fio. Se wireless é uma palavra da 
moda, não há razão para que um de seus inventores, Landell de Moura, 
não esteja, com perdão do trocadilho, na onda, na onda eletromagnética 
deste século 21, do que o antecedeu e dos que virão.

Luiz Artur Ferraretto, professor do curso de Jornalismo da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul e autor do livro Rádio – o veículo, 
a história e a técnica (Ed. Sagra Luzzatto).

A EDIPUCRS, com a Prefeitura de Porto Alegre, lançou o e-book 
Por que o Pe. Landell de Moura foi inovador: Conhecimento, fé e 
ciência. Este e-book comemora os 150 anos de nascimento desse 
cientista portoalegrense, que serve de inspiração, pela genialidade e 
perseverança com que realizou suas invenções científicas. Para obter 
o e-book gratuitamente, acesse: http://migre.me/eXiVB.

Luana Trindade, setor de Comunicação e Marketing da Editora 
Universitária da PUCRS

Estão-se completando 85 anos da morte física de Roberto Landell 
de Moura. Digo morte física, porque ele vive e está entre nós diaria-
mente através dos aparelhos de telecomunicações e também nos de 
transcomunicação. A sua vida, sua trajetória, sua história ainda precisa 
ser inserida nos meios escolares; as crianças precisam conhecer essa 
personalidade impar de cientista, não só como o inventor do rádio, mas 
de homem de caráter e de fé. Fé na ciência, fé na religião e fé em seu 
povo brasileiro. Certo dia, perguntei a uma criança de 7 anos quando 
fazia a sua bioeletrografia (foto Landell-Kirlian), processo que registra a 
energia que envolve os nossos corpos, se ela sabia quem era o padre 
Roberto Landell de Moura. Para o meu espanto, ela respondeu: “Esse 
homem que está ao seu lado?”. Juro que me arrepiei toda. 

As crianças são seres sensíveis e, dentro dessa sensibilidade, mora 
a inteligência espiritual, aquela inteligência ligada aos fenômenos natu-
rais subjetivos. Elas veem além dos olhos físicos, assim como o padre 
Landell antevia suas invenções avançando num futuro próximo que é 
o hoje. Landell não era somente um cientista, um padre católico; diria 
que foi um espiritualista, aquele que viveu e viu a realidade de forma 
holística, valorizando e respeitando o seu próximo dentro dos preceitos 
morais e espirituais, agindo com consciência, generosidade e humildade. 

O mínimo que nós, brasileiros, podemos fazer é exigir do governo 
brasileiro o resgate desse cientista por meio dos livros didáticos esco-
lares; isso é um ato de justiça histórica. Esse é o nosso dever como 
brasileiros. E obrigada, Pe. Landell, por estar presente diariamente em 
nossas telecomunicações.

Vânia Maria Abatte, pesquisadora psicobiofísica, fundadora do 
NEP – Núcleo de Estudos e Pesquisas Landell de Moura.

Para a fundação da Editora De-
bras Verlag (www.debras-verlag.
de), em 2004, os autores brasi-
leiros foram a peça-chave. Isso 
deu-se porque acontecimentos 
no Brasil chamaram a minha 
atenção. Eram fatos desconhe-
cidos para mim e para muitos 
leitores do meu país. Então eu 
quis mudar isso.

Como redator-chefe do AFM-
-Nachrichten (Noticias do Mu-
seu e Radioamadores) achei na 
literatura material sobre o padre 
Landell de Moura, baseado numa 
palestra da Sra. Alda Niemeyer, 
que foi impresso e distribuído 
em pequena escala. Queria saber 
mais sobre o assunto, sobre a 
vida e obra do padre Landell, para 
publicar nos cadernos do AFM 
(Museu de Radioamadorismo). 

Esses cadernos sempre informam sobre a evolução histórica dentro 
das atividades dos radioamadores (www.amateurfunkmuseum.de/
AFMbrasil1.html). 

Depois dessa publicação encontrei Alda Niemeyer na Alemanha. 
Assim, eu soube das catastróficas enchentes no Vale do Itajai e do 
livro sobre o trabalho dos radioamadores. Combinamos que tanto o 
livro O outro lado das telecomunicações – A saga do Padre Landell, 
de Hamilton Almeida , como o SOS-Enchente – Um vale pede socorro 
seriam publicados pela  Debras Verlag. Alda traduziu os dois livros para 
o alemão e eles foram lançados em 2004.

A apresentação do livro de Hamilton Almeida em alemão rendeu 
uma grande reação nas mídias no Brasil. Hamilton apresentou o seu 
livro pessoalmente na Alemanha, na HAMRADIO, em Friedrichsha-
fen. A sessão de autógrafos do livro Pater und Wissenschaftler foi 
um sucesso total. A jornalista Andrea Fritz, depois de uma entrevista 
com Hamilton, relatou detalhadamente o encontro e o livro no diário 
Südkurier.  Nos cadernos do AFM saíram desde 2010 cinco artigos 
sobre o padre Landell, a sua vida e obra, que merece, sem dúvida, 
figurar nos livros de história. O blog da Debras Verlag publica regular-
mente as noticias do MLM (http://blog.debras.de).

Heinz Prange, editor da Debras Verlag, de Konstanz, Alemanha.

Perfis biográficos dos jornalistas 
brasileiros e o noticiário com 
o vaivém profissional
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Após o falecimento do padre Landell, há 85 anos, 32 anos se passa-
ram até a publicação do primeiro livro que o resgatou do anonimato. 
Resultado do esforço do jornalista e teatrólogo gaúcho Ernani Fornari, 
O incrível Pe. Landell de Moura. História triste de um inventor brasileiro 
foi publicado pela Editora Globo em 1960, às vésperas do centenário 
do nascimento do inventor. 

De lá para cá surgiram outros nove livros, um e-book e duas edições 
no exterior: Portugal e Alemanha. A semente lançada por Fornari ger-
minou e novas e importantes descobertas sobre a trajetória de Landell 
foram feitas por outros pesquisadores. O jornalista paulista Hamilton 
Almeida publicou quatro livros, um no exterior, ao longo de mais de 
30 anos de investigações. O pioneirismo do cientista brasileiro nas 
telecomunicações também mereceu citação em pelo menos outros 
30 livros, nacionais e estrangeiros. Destaque para os livros do irlandês 
J.C. Oakenfull, que, no início do século XX, já noticiavam o ineditismo 
do brasileiro na transmissão da voz por ondas de rádio. 

A saga do padre Landell também mereceu menção em um livro 

italiano, terra de Marconi – cientista que é apontado como o inventor 
do rádio, embora tenha sido, na realidade, precursor da telegrafia 
sem fio (emissão e recepção de sinais, em código Morse, por ondas 
eletromagnéticas; só transmitiu a voz em 1914, mais de uma década 
após Landell); e na maior enciclopédia sobre o rádio no mundo: a 
publicação norte-americana, em três volumes, 1.696 páginas, dedica 
ao padre Landell três dos seus mais de 600 verbetes.

Apesar desse vasto reconhecimento dos feitos científicos do padre 
Landell em obras literárias e em outras tantas teses acadêmicas, ele 
é pouco conhecido pela maioria dos brasileiros. Somente a inclusão 
da sua vida e obra no currículo escolar obrigatório pode mudar o rumo 
dessa sina. Assim, as futuras gerações poderiam aprender nas escolas 
que o rádio foi inventado por um cientista brasileiro que, infelizmente, 
não foi reconhecido em sua época. Seria uma maneira de fazer justiça 
a um fato histórico e colocar Landell no lugar que lhe cabe na galeria 
dos grandes cientistas do Brasil.

O sucesso (e o insucesso) em obras bibliográficas

Obras biográficas
 •O incrível Pe. Landell 

de Moura. História triste 
de um inventor brasileiro. 
Ernani Fornari, Editora 
Globo, 1960

 •Padre Landell de Moura. 
História de um inventor. 
Elida de Freitas e Castro 
Druck, Editora Sulina, 1961
 •O homem que apertou 

o botão da comunicação. 
Editora Feplam, 1977
 •Subsídios para saldar 

uma dívida. Arnaldo Nas-
cimento e Murillo de Sou-
sa Reis, Tipografia Costa 
Carregal, Portugal, 1982
 •O outro lado das tele-
comunicações. A saga 
do Padre Landell. B. Ha-
milton Almeida, Editora 
Sulina, 1983
 •Landell de Moura. B. Ha-
milton Almeida, Editora 
Tchê/RBS, 1984
 •No ar: a luz que fala. Otto 
Albuquerque, Editora Fe-
plam, 1985
 •Quem inventou o rádio?. 
César Augusto Azevedo 
dos Santos, Editora Clio, 
2001
 •Brasileiro, gaúcho, um 
gênio diferente: Landell 
de Moura. Ivan Dorneles 
Rodrigues, Corag, 2004
 •Confissões de um padre 
cientista. Pe. Roberto 
Landell de Moura. Vânia 
Maria Abatte, 2004

 •Pater und Wissenschaf-
tler. B. Hamilton Almeida, 
Debras Verlag, Alema-
nha, 2004
 •Padre Landell de Moura: 
um herói sem glória. O 
brasileiro que inventou o 
rádio, a TV, o teletipo.... 
Hamilton Almeida, Edi-
tora Record, 2006

 •Por que o Pe. Roberto 
Landell de Moura foi ino-
vador? Conhecimento, fé 
e ciência. Luciano Klöck-
ner e Manolo Silveiro 

Cachafeiro (org.), Pre-
feitura de Porto Alegre 
/ ediPUCRS, 2012. E-
-book: http://ebooks.pu-
crs.br/edipucrs/Ebooks/
Web/978-85-397-0226-8/
pages/a.html

livros que mencionam 
o pioneirismo do padre 
landell de moura

 •O Brazil actual. Arthur 
Dias, Imprensa Nacional, 
1904
 •Brazil in 1911. J. C. Oak-
enfull, Butler & Tanner, 
Frome and London, In-
glaterra, 1912
 •Brazil: a centenary of 
Independence 1822-
1922. J. C. Oakenfull, 
C.A.Wagner, Alemanha, 
1922
 •História do rádio e da 
televisão no Brasil e no 
mundo. Mario Ferraz 
Sampaio, Achiamé, 1984
 •Tu piccola scatola... La ra-

dio: fatti, cose, persone. 
Laura de Luca e Walter 
Lobina, Edizioni Paoline, 
Itália, 1993
 •História da técnica e da 
tecnologia no Brasil. Mil-
ton Vargas (organizador), 
Editora Unesp, 1994
 •Histórias que o rádio não 
contou. Do galena ao 
digital, desvendando a 
radiodifusão no Brasil e 
no mundo. Reynaldo C. 
Tavares, Editora Harbra, 
1999

 •Rádio. O veículo, a histó-
ria e a técnica. Luiz Artur 
Ferraretto, Editora Sagra 
Luzzatto, 2001
 •Aventuras no Sítio do 
Picapau Amarelo. O sa-
bugo inventor. Conceição 
Fenille Molinaro, Editora 
Globo, 2001
 •Grandes personalidades 
das comunicações. Ethe-
valdo Siqueira, Dezem-
bro Editorial, 2001
 •Comunicação – do grito 
ao satélite. Antonio F. 
Costella, Editora Manti-
queira, 2002
 •100 invenções que mu-
daram a história do mun-
do. Bill Yenne, Editorial 
Prestígio, 2003
 •Rádio brasileiro. episó-
dios e personagens. Do-
ris Fagundes Haussen 
e Magda Cunha (org.), 
Edipucrs, 2003

 •Encyclopedia of Radio. 
Editada por Christopher 
H. Sterl e Michael Keith. 
Obra em três volumes, 
produzida em associação 
com o Museum of Broad-
cast Communications, de 
Chicago, 2003

 •100 cientistas que muda-
ram a história do mundo. 
John Hudson Tiner, Edito-
rial Prestígio, 2004

 •Prelúdio para uma histó-
ria. Ciência e tecnologia 
no Brasil. Shozo Motoya-
ma (organizador), Edusp, 
2004
 •Rádio: a mídia da emo-
ção. Cyro César, Sum-
mus Editorial, 2005
 •Avante, soldados: para 
trás. Deonísio da Silva, A 
Girafa Editora, 2005
 •São Paulo de todos os 
tempos, vol. II. Geraldo 
Nunes, RG Editores, 2005
 • Imprensa brasileira: per-
sonagens que fizeram 
história, vol. 2. José Mar-
ques de Melo (organi-
zador), Imprensa Oficial 
do Estado de São Paulo, 
2005
 •De Landell ao infinito. O 
papel do rádio no desen-
volvimento do Rio Gran-
de do Sul. Mário José, 
Alternativa, 2006

 •O menino que podia voar. 
Adelita Rozetti Frulane, 
Editora Canção Nova, 
2007
 •Campinas, imagens da 
história. José Pedro So-
ares Martins, Editora Ko-
medi, 2007
 •Jornalismo de rádio. Mil-
ton Jung, Editora Contex-
to, 2007
 •A revolução microeletrô-
nica. Pioneirismos bra-
sileiros e utopias tecno-
trônicas. Francisco Assis 
de Queiroz, Annablume, 
2007
 •Revolução digital. Ethe-
valdo Siqueira, Editora 
Saraiva, 2007
 •História da ciência no 
Brasil 1. Publicação da 
Ediouro Duetto Editorial, 
2009.
 •Göttliche Geistesblitze. 

Eckart Roloff, Wiley-VCH, 
2010
 •Ondas curta e média sem 
delonga. O rádio que eu 
ouvi e vivi. Renato Ma-
zânek, Edição do autor, 
2011
 •Bioeletrografia: o efeito 
Landell-Kirlian. Vania Ma-
ria Abatte, Corag, 2012
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