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Embora a História da Electrotecnia seja mais
do que uma sequencial lista de acontecimentos
com realce para os autores pioneiros e os factos
prioritários — “os primeiros” — o
acontecimento histórico a estudar pode ser,
exactamente, o estabelecimento da prioridade
de uma nova aplicação da electricidade.
Quando o autor dessa aplicação é um cientista
português, então a complexidade do estudo
cresce, porque é necessário, além de inserir o
desenvolvimento da ideia no contexto social em
que surgiu, considerar o subsequente
comportamento da sociedade perante a ideia e
o seu autor.

Quando em 1878 o Prof. Adriano de Paiva
apresentou numa revista portuguesa as suas
reflexões sobre a telescopia eléctrica [1], fê-lo
com uma forma cuidada dirigida a um público
curioso, mas generalista nos seus interesses
culturais. A ideia divulgada nesse artigo era
original e pioneira, embora fosse apresentada
de uma forma elevada mas sem objectivo —
deduzida por interligação dos sentidos do ser
humano com algumas realizações técnicas
dessa época, sem o confronto com os resultados
de um trabalho experimental, que o autor só
posteriormente tencionava vir a realizar, e sem
preocupações quanto à construção do aparelho,
que era destinada aos “práticos”.

Apesar do desenvolvimento que teve o
processo de captação à distância da imagem de
objectos como aplicação da electricidade, a
apresentação da ideia pioneira pelo professor
português foi esquecida e perdeu-se a noção da
sua importância, embora, esporadicamente e de
uma forma imprecisa, aquele facto seja
associado a uma prematura descoberta da
televisão!

As Reflexões
Em 20 de Fevereiro de 1878 o doutor

Adriano de Paiva, lente de Física na Academia

Politécnica do Porto, enviava para publicação
na revista do Instituto de Coimbra — O
Instituto, revista científica e literária — um artigo
[1] onde analisava o aparecimento do telefone
magneto-eléctrico de Graham Bell (1876) e por
meio da reflexão sobre esses factos técnicos
recentes e sobre o conhecimento das funções de
orgãos dos sentidos nos seres humanos
expunha a sua ideia sobre a visão de objectos
afastados — a telescopia — como uma nova
aplicação da electricidade.

O artigo inicia-se com um conjunto de
observações interessantes sobre o telefone
magneto-eléctrico de Bell, que são
acompanhadas de uma nota, com importante
informação para a História da Electrotecnia
em Portugal, sobre o telefone, referindo a
primeira notícia em Dezembro de 1876 e as
primeiras experiências em Novembro de 1877.

Imediatamente prossegue o autor com uma
reflexão relevante:

“O que portanto entendemos dever saudar
principalmente no telefone Bell, bem como nos
ensaios que o precederam, não é a descoberta de
novos telégrafos, os chamados telégrafos
falantes; é sim uma aplicação, nunca antes feita,
da electricidade, é a criação da telefonia eléctrica.

Desde que as considerações precedentes se
desenharam claras ao nosso espírito, para logo
nos quis parecer que uma nova descoberta
científica se anunciava para breve; seria a
aplicação da electricidade à telescopia, ou a
criação da telescopia eléctrica.”

Depois começa a descrever a realização
deste sistema, e verificando que o telefone
desloca o ouvido do utilizador até ao ponto
onde é originado o som, porque aí transforma
as vibrações em variações da corrente eléctrica,
acrescenta:

“… tal se nos afigurava dever ser o
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mecanismo no telescópio que antevíamos. Uma
câmara escura, colocada no ponto que houvesse
de ser sujeito às observações, representaria, por
assim dizer, a câmara ocular. Sobre uma placa,
situada no fundo dessa câmara iria desenhar-se a
imagem dos objectos exteriores, com as suas
cores respectivas e acidentes particulares de
iluminação, afectando assim diversamente as
diversas regiões da placa. Tornava-se por tanto
apenas necessário descobrir o meio de operar a
transformação por nenhuma forma impossível,
desta energia, absorvida pela placa, em correntes
eléctricas, que em seguida recompuzessem a
imagem.”

O autor interrompe as reflexões para
descrever alguns aspectos do modo como
decorreram os seus trabalhos:

“… fomos levados a pensar no modo prático
de resolver a questão que nos preocupava, e
chegamos a imaginar algumas experiências.
Comunicámos desde logo as nossas ideias a
alguns amigos e colegas e havendo-nos eles
incitado a publicar estas considerações, com o
fim de chamar a atenção dos práticos para a
resolução de um problema de tal momento, …”

Neste ponto do seu artigo passa a
transcrever uma notícia pouco precisa e pouco
fiável sobre uma aparelho baseado no princípio
do telefone, com funções de telescópio eléctrico,
mas aí designado por telectroscópio, e que o
autor atribui ao génio inventivo de Graham
Bell.

Retonando às suas reflexões o Prof.
Adriano de Paiva escreve:

“… diremos que as experiências que
tencionávamos realizar, e que ainda
procuraremos levar a cabo, consistiam em
ensaiar o emprego do selénio como placa
sensível da câmara escura do telectroscópio.
Este corpo, com efeito, goza de uma notável
propriedade, cuja descoberta é de data muito
recente. Quando interposto em um circuito
eléctrico que passa em um galvanómetro, faz
desviar sensivelmente a agulha deste, todas as
vezes que um fascículo luminoso vem incidir
sobre ele, e demais este desvio é diverso sob a
influência das radiações de diferente cor.”

Esta constitui, sem dúvida, a parte mais
importante do artigo, pois é novidade em
Março de 1878 a utilização do selénio como
sensor num sistema de captação da imagem de

um objecto afastado. Anteriormente, o selénio
apenas tinha sido utilizado por Werner
Siemens (1876) na construção de um fotómetro
e de um aparelho de demonstração. Nos
sistemas de captação de imagem desenvolvidos
nos anos seguintes irá ser utilizado o selénio
como elemento sensor.

O autor termina o artigo com considerações
genéricas sobre a evolução do telefone e do
telectroscópio, associando um elevado grau de
civilização à futura complexidade das ligações
por fio dos diferentes aparelhos de
telecomunicação.

Globalmente, verifica-se que as reflexões do
Prof. Adriano de Paiva expressas nesta artigo
são o produto da meditação filosófica de um
pensador que pretende compartilhar os seus
raciocínios sobre problemas técnicos seus
contemporâneos (especulação), mas que
subalterniza, adiando, a confrontação com os
resultados da experimentação laboratorial
(validação) e que deixa para os outros o
trabalho manual de construção do aparelho
(concretização).

Este artigo é hoje de leitura pouco
agradável por falta de concisão e excesso de
parágrafos longos entremeados de orações
subordinadas. O artigo está escrito no
português erudito da época, que é
contemporâneo da revolução literária
Queiroziana, e por isso não sofre a sua
influência benéfica. É um estilo caracterizado
pela ênfase retórica e por uma forte disciplina
gramatical.

A publicação das suas reflexões numa
revista em que a colaboração era diversificada,
podendo apresentar artigos com assuntos
literários [2], ou textos poéticos, que
acompanhavam alguns outros artigos sobre
assuntos médicos, ou de direito, ou científicos,
deu ao artigo do Prof. Adriano de Paiva uma
pequena divulgação, circunscrita aos leitores
de língua portuguesa.

O Autor
Adriano de Paiva de Faria Leite Brandão

nasceu em Braga em 1847 e faleceu em 1907,
tendo frequentado a Universidade de Coimbra
onde obteve o bacharelato em Matemática e se
doutorou (1868) em Filosofia.

Em 1872 foi nomeado professor da
Academia Politécnica do Porto e colocado na
9ª cadeira (Química); depois transitou para a
cadeira de Física, onde seguia um programa
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com carácter geral apoiado em bibliografia de
grande divulgação [3]. No ano lectivo de 1877-
1878 regia a 8ª cadeira (Física teórica e
experimental) que era comum a diversos cursos
ministrados na Academia Politécnica do Porto.

Fig. 1 — Prof. Adriano de Paiva  (1847–1907)

Foi nomeado sócio correspondente da
Academia de Ciências de Lisboa (1881), foi
sócio do Instituto de Coimbra [4], foi sócio
fundador da Sociedade de Instrução do Porto,
foi sócio fundador e perpétuo da Societé des
Electriciens de Paris e foi presidente de honra
desta Sociedade para Portugal.

O rei D. Luís I criou em 1877 em favor do
Prof. Adriano de Paiva o título de Conde de
Campo Belo, fazendo-o, também, Par do Reino.

A bibliografia conhecida do Prof. Adriano
de Paiva inclui apenas três títulos: “Apreciação
do Sistema das Causas Actuais”, dissertação
apresentada na Faculdade de Filosofia da
Universidade de Coimbra em 1868; “Exposição
dos Princípios Fundamentais da
Termodinâmica”, Coimbra 1872, folheto com
funções didácticas apresentado em concurso
para um lugar de professor na Academia
Politécnica do Porto; e “La Télescopie
Électrique Basé sur l’Emploi du Selenium”,
Porto 1880, folheto onde estão reunidos alguns
artigos de prova da prioridade da ideia de
aplicação do selénio num aparelho de visão de
objectos distantes.

O Contexto
As reflexões que conduzem à aplicação do

selénio na visão de objectos à distância foram
feitas por um professor de Física da Academia
Politécnica do Porto — o Doutor Adriano de
Paiva — numa altura em que esse professor,

tinha deixado, há alguns anos, de reger a
cadeira de Química. Nessa época aquela escola
superior formava engenheiros civis, directores
de fábrica, agricultores, artistas e pilotos, além
de ministrar cursos preparatórios para as
escolas militares, para a Escola Médico-
Cirúrgica e para a Escola de Farmácia, [5].

A cadeira de Física que aquele professor
ensinava em 1877 destinava-se a diversos
cursos, pelo que tinha um carácter geral,
envolvendo o estudo das principais partes da
Física e seguindo um livro francês com grande
divulgação e constante actualização, [3]. Como
o curso procurava também estudar casos de
física aplicada, eram estudados os telégrafos,
sendo feita referência aos diversos tipos,
inclusive aos telégrafos escreventes, aos
telégrafos impressores e aos telégrafos
autográficos.

Da leitura do artigo que em 1878 o Prof.
Adriano de Paiva escreveu para “O Instituto”
verifica-se que procurava manter o
conhecimento do que se estava a fazer pelo
mundo através da leitura de obras de
divulgação científica com publicação anual,
[6]. Nesta época eram-lhe acessíveis diferentes
revistas científicas e técnicas estrangeiras,
assim como as actas de importantes sociedades
científicas, [7].

Neste contexto é natural a reflexão feita
sobre aspectos do funcionamento de aparelhos
eléctricos de telecomunicações com os orgãos
dos sentidos dos humanos. Também decorre
das leituras feitas o conhecimento do
comportamento da condutividade do selénio
com a variação da iluminação e das primeiras
aplicações daquele efeito divulgadas por
William Siemens, [8].

Em 1878 era conhecido a possibilidade de
transmitir um desenho entre dois lugares
distantes com auxílio dos telégrafos
autográficos, de que o telégrafo de Backwell
(1851) era um sistema divulgado e com
alguma aplicação comercial.

Também era conhecido em 1878 que o
selénio tinha sido descoberto em 1817 por J. J.
Berzelius, mas só em 12 de Fevereiro de 1873
Willoughby Smith comunicou a notícia da
observação feita pelo seu preparador L. May
sobre a variação da condutibilidade do selénio
cristalizado quando era submetido à incidência
directa da luz (fotocondutividade). Em 1874
Sale estudou este fenómeno físico. Nessa altura
W. G. Adams concluiu que o máximo de
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variação da condutibilidade correspondia ao
máximo de luz.

Em 1875 Werner Siemens na Alemanha
publicava uma nota descrevendo a forma de
preparar o selénio e estabelecendo uma lei
aproximada de variação da condutividade do
selénio. No ano seguinte, em Maio de 1876, W.
G. Adams em Inglaterra fez novas experiências
que lhe permitiram comunicar à Royal Society
que a diminuição da resistência eléctrica do
selénio é proporcional à raiz quadrada da
intensidade luminosa.

escuro
luz difusa diurna
luz de lâmpada

luz solar

Fig. 2 — Desvio do galvanómetro: Siemens 1876

Em 1876, quando William Siemens
comunicou à Royal Society de Londres as
experiências sobre o comportamento eléctrico
do selénio iluminado referiu as experiências
realizadas por seu irmão e referiu duas
aplicações do fenómeno: um fotómetro de
precisão e um “olho artificial” ou “olho
selénico”, [9].

Fig. 3 — Olho selénico

No ano de 1876, em 16 de Fevereiro, era
apresentado um pedido de patente para o
telefone magneto-eléctrico de Graham Bell que
meses depois foi mostrado na exposição de
Filadélfia; o que foi noticiado em Portugal em
Dezembro desse ano. O aparelho só foi descrito
em Outubro de 1877 nos “Comptes Rendus” da
Academia das Ciências de Paris e em
Novembro desse ano realizaram-se em

Portugal as primeiras experiências com o
telefone, utilizando-se aparelhos mandados vir
da Alemanha.

Fig. 4 — Telefone de Bell  (patente)

Todos estes factos científicos ou técnicos,
que iriam alimentar as reflexões do Prof.
Adriano de Paiva, encontravam-se acessíveis
em livros, revistas e actas que podiam ser
consultados em muitas cidades com escolas de
ensino técnico superior dotadas de biblioteca,
entre as quais as cidades do Porto e de
Coimbra.

Elaboradas as reflexões do Prof. Adriano
de Paiva,  datadas e assinadas em 20 de
Fevereiro de 1878, o autor promoveu a sua
publicação enviando-as para a revista do
Instituto de Coimbra [4], de que era sócio,
tendo sido publicadas no número de Março de
1878.

Durante uma sessão da Royal Society em
Maio de 1878, Graham Bell anunciou a
substituição do galvanómetro por um telefone
no circuito eléctrico de estudo da variação das
propriedades do selénio com a iluminação
respectiva, e previu a “possibilidade de se ouvir
uma sombra, interrompendo a acção da luz
sobre o selénio”. Desenvolvendo mais esta ideia
Bell associado a Tainter acabou por inventar
em 1880 o fotofone, aparelho que permitia a
conversação entre dois telefones ligados por
um raio de luz.

No ano de 1878, em França C. Senlecq de
Ardres enviou a dois electrotécnicos franceses o
projecto de um aparelho destinado a
reproduzir telegraficamente à distância as
imagens obtidas numa câmara escura. Este
facto foi divulgado pela publicação na revista
“Les Mondes” de uma notícia sobre o aparelho
projectado — o telectroscópio — baseado
também na captação da imagem à distância
com um sensor de selénio e na escrita da
imagem por meio de uma ponta em lápis de
desenho ligada a um electroíman. O
transmissor e o receptor estavam ligados por
dois fios. Essa nota apenas foi publicada em 16
de Janeiro de 1879, e serviu de fonte para uma
pequena nota publicada no jornal “Nature“ de
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23 de Janeiro de 1879.
Atendendo às datas da publicação dos dois

artigos verifica-se que a prioridade da ideia de
utilização do selénio na visão de objectos à
distância pertence ao Prof. Adriano de Paiva,
[10]. Mas é notória a diferença de audiência
atingida pelas duas referidas publicações:
enquanto que a revista “O Instituto” se dirigia
a um público de língua portuguesa curioso,
com interesses variados mas pouco numeroso, a
revista “Les Mondes” de Paris tinha uma
distribuição vasta e mundial e servia de fonte
de notícias a outras publicações, como o jornal
“Nature” de Londres, [11].

Um aspecto curioso e significativo nas
reflexões do Prof. Adriano de Paiva sobre a
visão de objectos à distância, é que constituindo
uma inovação o seu método de captação num
lugar distante da imagem do objecto (sensor
transmissor), no artigo nada está escrito sobre
o método que seria utilizado no local para
reprodução da imagem a partir das variações
da corrente eléctrica (receptor).

A divulgação da ideia de utilização do
selénio na captação à distância da imagem de
um objecto provocou o interesse de outros
cientistas que realizaram experiências ou
apresentaram projectos. C. M. Perosino em
Itália e em Março de 1879 apresentou a ideia de
um aparelho telegráfico — o telefotógrafo —
em que o sensor seria uma placa de selénio e a
ligação entre o emissor e o receptor seria feita
apenas por um fio, servindo a terra como
condutor de retorno. Este aparelho foi apenas
descrito mas não foi construído.

Em 1880 G. R. Carey publicou um artigo
onde divulgou que anos antes tinha imaginado
um dispositivo que teria um conjunto elevado
de pequenas células sensoras de selénio ligadas
cada uma por dois fios a pequenas lâmpadas
minúsculas. A construção deste sistema teria
sido impraticável pelo número excessivo de
ligações que tornavam o preço do sistema
incomportável.

Também em 1880 W. E. Ayrton e J. Perry
divulgaram um artigo onde apresentaram um
sistema de reprodução da imagem de um
objecto utilizando um pequena rede de sensores
de selénio formando um mosaico.

Uma solução operante, mas ainda
incompleta, é devida a S. Bidwell, que
apresentou à Royal Society em Março de 1881
um aparelho capaz de reproduzir à distância
os perfis de figuras geométricas projectadas

por uma lanterna e reproduzidas pelo receptor
em papel sensível, [12].

Fig. 5 — Imagem de um perfil geométrico

O sistema baseava-se na utilização de dois
cilíndros síncronos descrevendo um
movimento helicoidal; a comunicação entre o
transmissor e o receptor era feita por um fio
condutor e os cilindros estavam ligados por
um veio.

Fig. 6 — Aparelho de Bidwell

Só em 1883 é que surgiu uma ideia que
poderia permitir a observação à distância de
objectos naturais e em movimento. Foi com o
aparelho idealizado por P. Nipkow, a que foi
concedida patente em Janeiro de 1884.

Fig. 7 — Sistema de Nipkow (patente)

O aparelho de Nipkow possuía um sistema
sensor dos pontos luminosos formado por uma
célula de selénio e a imagem completa do
objecto era analisada com o auxílio de um
sistema mecânico formado por um disco
perfurado, com furos equidistantes e dispostos
em espiral, rodando a elevada velocidade.

A evolução destes sistemas continuou, e na
recolha de imagens à distância iriam ser
utilizados outros processos físicos entretanto
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descobertos. As reflexões do Prof. Adriano de
Paiva e os métodos de visão à distância com
aplicação do selénio, desenvolvidos a partir de
1876 e até 1884, foram apenas os percursores
distantes, nos aspectos mais gerais do processo
adoptado, dos aparelhos de recolha de imagem
dos actuais sistemas de telecomunicações.

Datas - Nomes - Acontecimentos
1873 L. May
1874 Sale; W. G. Adams
1875 Werner Siemens
1876 William Siemens; W. G. Adams; G. Bell
1877 telefone em Portugal

1878 Prof. Adriano de Paiva
1879 C. Senelecq; C. M. Perosino
1880 G. R. Carey; Ayrton e Perry
1881 S. Bidwell
1884 P. Nipkow

Tabela - datas nomes e acontecimentos pioneiros no estudo
da visão de objectos afastados com aplicação do selénio

Análise Crítica
A exposição da ideia de visão de objectos à

distância com aplicação do selénio pelo Prof.
Adriano de Paiva e a sua prioridade mundial
constitui um facto histórico que se pode
integrar no problema mais geral da
insignificante participação dos portugueses
nas descobertas e no desenvolvimento da
Electrotecnia.

Numa época em que a Electrotecnia estava
em desenvolvimento, não só no campo da teoria
com a exploração do trabalho de Maxwell
pelos Maxwellianos, mas também no campo
das aplicações como as telecomunicações, a
iluminação eléctrica e a indústria
electroquímica. Numa época em que em
Portugal já se utilizava o telégrafo eléctrico
(desde 1853), se experimentava o telefone
(1877), aparecia a primeira instalação de
iluminação eléctrica (1878) e se ensinava em
diversas Academias um extenso programa de
electricidade nas cadeiras de Física, os
fenómenos eléctricos e o seu aproveitamento
útil não eram motivo de um tratamento
significativo pelos cientistas, pelos professores
ou pelos meros práticos portugueses. Para
além da actividade de comentadores ou de
divulgadores não é possível realçar nesta época
qualquer descoberta marcante em Portugal,
senão a exposição da ideia do Prof. Adriano de
Paiva.

É, por tudo isso, importante reavaliar a
prioridade da ideia e compreender a posição
dos meios científicos e técnicos portugueses
perante um tão raro acontecimento da História
da Electrotecnia em Portugal. Estando à
disposição do Prof. Adriano de Paiva vários
meios para marcar a ocorrência da sua ideia, é
de notar que, no âmbito e costume de uma
serena vivência científica nacional, o autor
desenvolveu apenas uma justificação filosófica
do facto físico por si anunciado, e comunicou-a
à sociedade através de uma revista de muito
restrita circulação (mundial). Não utilizou na
divulgação da sua ideia a correspondência com
outros estudiosos e não se serviu da
apresentação da ideia a instituições, como a
Academia de Ciências de Lisboa de que mais
tarde se tornaria sócio correspondente (1881),
[13].

Mas logo que se apercebe da atribuição,
mesmo em Portugal [14], da prioridade da
ideia de utilização do selénio na telescopia
eléctrica a C. Senlecq, inicia um processo de
protesto junto da imprensa e acaba por
publicar em 1880 um folheto onde reúne o
artigo original em português, francês e inglês,
os artigos sobre o trabalho de Senlecq e o
artigo de C M Perosino. Na introdução dessa
publicação — “La Télescopie Électrique Basée
sur L’Emploi du Sélénium” — proclama em
francês que “o folheto se destina a informar a
opinião pública, a fim de que ela se possa
pronunciar mais seguramente, e como juiz
imparcial, sobre uma questão de prioridade
científica”.

Apesar de ser desconhecido o número de
exemplares do folheto, produzido e distribuído
pelo Prof. Adriano de Paiva, algum benefício
alcançou pois que o seu nome — de Paiva —
passou a ser incluído, em várias publicações
internacionais, entre os que “de todos os lados”
propuseram soluções “todas teóricas” onde a
propriedade fotoeléctrica do selénio era
aplicada [15]. Mas por confusão, ou apenas por
xenofobia, a prioridade da ideia não era
atribuída ao Prof. Adriano de Paiva.

A ideia do Prof. Adriano de Paiva para a
visão de objectos à distância foi enunciada no
artigo de 1878 publicado em “O Instituto” de
uma forma simples, porque tecnicamente
aligeirada, e apresentava a aplicação do selénio
como elemento fotosensor. Quando em Abril de
1881 F. da Fonseca Benevides teve de elaborar
um parecer sobre a candidatura do Prof.
Adriano de Paiva a sócio correspondente da
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Academia das Ciências de Lisboa [16], aquele
académico teve a oportunidade de analisar os
textos incluídos no folheto publicado em defesa
da originalidade da ideia pelo seu autor.

Fonseca Benevides começa por salientar que
o trabalho do Prof. Adriano de Paiva consistiu
“apenas na indicação de um aparelho, sem
nenhuma experiência comprovativa” mas que é
“de palpitante interesse de actualidade”. Isso
não impede o autor do parecer de atender a que
muitas soluções tinham já sido sugeridas para
o problema da telescopia eléctrica sem que se
concretizassem num aparelho, por isso era “na
realidade para lamentar que o Sr Adriano de
Paiva não tenha imediatamente recorrido a
experiências, que lhe confirmassem, ou
modificassem, a sua ideia.”. Depois de várias
(e longas) considerações, de mera
demonstração de erudição ou de acesso a
informação actualizada, sobre as recentes
experiências de Bidwell e de Ayrton e Perry,
Fonseca Benevides conclui o seu parecer sem
exprimir uma opinião clara sobre o problema
da prioridade da ideia de aplicação do selénio
na visão à distância, o que afinal motivara a
publicação do folheto, [16].

Mas a defesa apresentada pelo Prof.
Adriano de Paiva consistia apenas na
divulgação do seu artigo original em três
línguas, na apresentação da nota datada sobre
o trabalho de Senlecq, na comunicação de C.
M. Perosino, e na reprodução da resposta do
jornal “La Nature” [17] a algumas perguntas
capciosas sobre a telescopia eléctrica como
assunto científico; tudo precedido de uma
simples e curta apresentação.

Claro que a questão de atribuição da
prioridade na descoberta desta aplicação do
selénio não é fácil, porque quase todos os
primeiros autores referiram no primeiro artigo
que publicaram que tinham iniciado os estudos
muito antes dessa publicação: Adriano de
Paiva escreve que iniciou as reflexões quando
tomou conhecimento do telefone de Bell (fim de
1876, início de 1877), Senlecq (iniciou em
1877) e G. R. Carey (após conhecer a
descoberta de L. May, 1875); mas essas datas
não são precisas nem podem ser comprovadas.

Por isso, adoptando-se como critério de
prioridade a data da primeira publicação,
verifica-se que a prioridade na formulação da
ideia de aplicação do selénio na telescopia
eléctrica pertence ao Prof. Adriano de Paiva
(Março de 1878), face a Senlecq (Janeiro de
1879), a C. M. Perosino (Março de 1879) e a G.

R. Carey (Junho de 1880). Este foi, também, o
critério de prioridade utilizado em 1907 pelo
Prof. A. Sousa Pinto, [10], e, mais
recentemente, por R. W. Burns [18].

Definido o critério e atribuída a prioridade
na ideia de aplicação do selénio na visão à
distância — ao Prof. Adriano de Paiva —,
localizado a publicação primordial — em “O
Instituto” (Março de 1878) — caracterizado o
verdadeiro valor desse trabalho — mero
enunciado de ideias — e reconhecidos os
principais defeitos — sem experimentação
laboratorial e sem concretização num aparelho
—, resta a análise do contexto social e
intelectual em que esta facto da História da
Electrotecnia decorre.

Em 1878 a sociedade portuguesa
considerava-se servida com o sistema de
telecomunicações telegráficas e admirava-se
com essa nova maravilha — o telefone. Não
contribuindo com inovadoras soluções para o
desenvolvimento desses meios de comunicação
à distância, alguns práticos e electricistas iam,
no entanto, introduzindo algumas alterações
aos sistemas importados, o que era considerado
como “adaptações”.

Existia um ambiente científico suave e
regrado, que permitia a escrita em algumas
poucas revistas científicas, ou literárias, de
artigos interpretativos, ou de comentários, ou o
anúncio de qualquer recôndita particularidade
científica entretanto vislumbrada fora das
preocupações científicas dominantes. Nesse
tempo, as Escolas Superiores seguiam um
ensino magistral, baseado na exposição de um
qualquer livro estrangeiro adoptado, e,
eventualmente, acompanhado de algumas
aulas laboratoriais repetindo experiências
didácticas.

Neste contexto social não é de estranhar que
o Prof. Adriano de Paiva passe largos meses a
comentar com os amigos uma ideia sobre a
aplicação do selénio na telescopia eléctrica, sem
realizar, ou promover a realização, de
experiências laboratoriais, quando tinha acesso
ao Gabinete de Física da Academia Politécnica
do Porto, e sem utilizar as capacidades de um
qualquer preparador hábil e realizador. No
contexto social de 1878 também se torna
natural a publicação pelo Prof. Adriano de
Paiva do artigo numa revista nacional de
circulação entre colegas, amigos e conhecidos,
seguida da publicação de um conjunto de
artigos, e de um folheto, reivindicativos de um
direito que sabia pertencer-lhe, mas que
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resultava, somente, da publicação de um artigo
com uma estrutura pouco cuidada e que tinha
sido mal divulgado.

Nos anos seguintes o trabalho de
desenvolvimento da visão à distância
continuou com o aparecimento de novos
aparelhos e de modificações dos aparelhos já
apresentados. Entretanto, em alguns artigos
surgiam referências aos trabalhos de “de
Paiva”, mas sem o reconhecimento da
prioridade da sua ideia. É, também,
esclarecedor o que se passou em Portugal.

No Jornal de Ciências Matemáticas Físicas
e Naturais, publicado sob os auspícios da
Academia das Ciências de Lisboa, foi
publicado em Maio de 1880 um parecer de F.
da Fonseca Benevides sobre um microfotómetro
eléctrico proposto por Virgílio Machado assim
com a descrição do aparelho baseado na
aplicação do selénio; nesses textos são
ignorados quase todos os trabalhos anteriores
sobre este assunto assim como os seus autores.
No mesmo jornal também foi publicado em
Junho 1881 um artigo de síntese “Sobre a
Acção da Luz sobre o Selénio”, onde é
ignorado o trabalho do Prof. Adriano de Paiva
e de outros percursores; como o artigo é da
autoria de F. da Fonseca Benevides, e posterior
ao seu parecer [16], é de estranhar o
esquecimento!…

Em 1907 na sequência dos trabalhos de A.
Korn sobre telefotografia surgiu uma artigo do
Prof. A. Sousa Pinto [10], em que é
restabelecida a prioridade da ideia de
aplicação do selénio na visão à distância na
pessoa do Prof. Adriano de Paiva.

Entre os anos de 1880 e 1907, o Prof.
Adriano de Paiva integrou-se na vida social do
seu país, não tendo participação, para além do
ensino, em trabalhos científicos no domínio da
Física.

Com o aparecimento da televisão e sua
demonstração pública (1926) surgiram
ligações dos trabalhos em curso com os
antecessores inventores e promotores de
aparelhos de visão à distância com um mosaico
de elementos sensores, em que o sensor era uma
célula de selénio. A partir daí,
esporadicamente, tem-se falado, ou escrito, em
Portugal sobre a relação da ideia do Prof.
Adriano de Paiva com o actual sistema de
televisão, o que é forçado e impreciso.

A aplicação do selénio como sensor da luz
na recolha de imagem permitiu a sequencial

evolução de aparelhos que na actualidade
servem para recolher imagem na televisão, na
telecópia e nos sistemas de percepção montados
em circuitos integrados. Mas não existe uma
ligação directa entre as reflexões do Prof.
Adriano de Paiva publicadas no artigo de “O
Instituto” e os sistemas de telecomunicações de
imagem actualmente utilizados. Os aspectos
fundamentais dessa falta de ligação residem:
no abandono da aplicação do selénio no
aparelho captor de imagem; na ausência no
artigo do Prof. Adriano de Paiva da descrição
do aparelho reprodutor da imagem (receptor);
e, também, na presença, ou ausência, de
condutores na transmissão de imagem entre o
emissor e o receptor.

Conclusões
A análise, no âmbito da História da

Electrotecnia, do problema da prioridade da
ideia de aplicação do selénio na telescopia
eléctrica [19] permite concluir que:

—  definido como critério de prioridade a
data de publicação do artigo divulgador,
verifica-se que o Prof. Adriano de Paiva foi o
primeiro a apresentar essa ideia;

—  a divulgação da ideia do Prof. Adriano
de Paiva foi muito restrita em Portugal e
diminuta no estrangeiro;

—  o contexto nacional em que decorreu esta
descoberta, e o comportamento ulterior duma
classe científica pequena, mesquinha, e fútil
propiciaram o esquecimento do Prof. Adriano
de Paiva e impediram o reconhecimento do
verdadeiro valor da sua ideia, e

—  a ideia do Prof. Adriano de Paiva
constitui um muito pequeno contributo
científico, mas que deve ser realçado, face à
insignificante participação dos portugueses no
desenvolvimento da Electrotecnia.

MVG
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