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JUSTIFICATIVA - PR 0055/2017 
A presente propositura tem por objetivo instituir no âmbito da Câmara Municipal de São 

Paulo, o Prêmio Padre Landell de Moura de Radiojornalismo, destinado a selecionar e premiar 
anualmente os profissionais que mais se destacaram em sua respectiva categoria de 
radiojornalismo. 

O nome do prêmio visa prestar a devida homenagem ao grande inventor brasileiro, 
"Padre Roberto Landell de Moura", até hoje pouco divulgado por essa Pátria que não lhe 
prestou o apoio necessário para consecução de seus projetos à época e tampouco hoje 
reconhece o seu brilhantismo científico. 

Incompreensão e descaso do Brasil 

Padre Roberto Landell de Moura foi o autor da primeira transmissão de voz humana 
por meio de ondas de rádio no ano de 1899 (radiofonia). O inventor italiano Guglielmo Marconi, 
a quem se atribui a invenção do rádio foi, na verdade, quem fez a primeira transmissão de 
radiotelegrafia (transmissão de sinais em Código Morse e não voz humana), em 1895. Padre 
Roberto Landell de Moura morreu no anonimato. Pioneiro das telecomunicações - concebeu 
ainda a televisão e vislumbrou as comunicações interplanetárias -, ele continua a ser lembrado 
na memória da civilização midiática como personagem ausente e quase insignificante. Uma 
injustiça devastadora contra um grande talento nacional que ainda hoje só é mencionado salvo 
o reconhecimento de pequenos grupos acadêmicos e científicos. Em ‘Padre Landell de Moura - 
Um herói sem glória’, o jornalista e escritor Hamilton Almeida ressalta a genialidade do inventor 
nesta biografia do incompreendido cientista brasileiro. Ao fugir das incompreensões aqui 
enfrentadas, emigrou para os Estados Unidos, onde registrou as "patentes" dos seus inventos 
em 1904. Em 1984, a Fundação de Ciência e Tecnologia (Cientec), de Porto Alegre, construiu 
uma réplica "daquele que pode ser considerado o primeiro aparelho de rádio do mundo; o 
Transmissor de Ondas". Construída aproximadamente 80 anos antes, o invento de Landell de 
Moura funcionaria perfeitamente, confirmando o seu talento. 'Padre Landell de Moura - Um 
herói sem glória' retrata, sem retoques, a vida do nosso injustiçado cientista. Trata-se de fonte 
útil, documentada e oportuna para o resgate do lugar que cabe ao visionário gaúcho na galeria 
dos nossos inventores e pioneiros. (Almeida, Hamilton, Padre Landell de Moura "Um Herói sem 
Glória", 2006). 

Por tudo quanto exposto, resta evidente a importância e a necessidade de aprovação 
da presente propositura, a fim de prestar justa homenagem ao brilhantismo do Padre Landell 
de Moura, além de premiar os profissionais em destaque, estimular o interesse pelo 
conhecimento dos experimentos do padre-cientista, e promover o surgimento de novos 
profissionais de radiojornalismo. 

Diante do exposto, conto com meus nobres pares na aprovação do presente projeto de 
resolução. 
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