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História da Televisão
Ao dar início a esta pesquisa sobre a história da televisão, eu acreditava que não haveria
dificuldade em encontrar os fatos históricos de maneira organizada porém, a cada conjunto de
informações, dependendo do país de origem da fonte, encontrava dados que se opunham a
outros, então o que achei que seria realizado de forma tranquila me obrigou a passar dias
debruçado sobre livros impressos, e-books e muitos endereços da Internet , desde a Biblioteca
do congresso dos EUA, passando pelos sites de empresas pioneiras da televisão como RCA, NHK
Japonesa, BBC de Londres, Escola de Engenharia do Instituto de Tecnologia de Massachusetts –
MIT, até o site oficial de memórias de personalidades do governo húngaro, para tentar entender,
afinal, quem foi o inventor da televisão eletrônica e poder resumir este estudo. O que ficou
muito claro é que as décadas iniciais do século XX, assim como nos dias de hoje, foram palco de
uma grande “guerra” de patentes entre cientistas dos EUA e da Europa.
No momento em que a televisão moderna se tornou uma realidade, em
meados de 1930, já haviam sido mais de 50 propostas sérias para a televisão.
A competição foi verdadeiramente internacional, com os inventores e
empresas que trabalham em 11 países diferentes. Muitos desses pioneiros
não tiveram sucesso, porém alguns foram capazes de produzir imagens
silhueta e foram saudados como os "inventores da televisão dentro de seus
próprios países. (The story of BBC Television – How it all began. 1999.p.1)
Assim, os franceses dizem que tanto Edouard Belin Belin como Barthelemy foram os inventores
da televisão, os japoneses acreditam que foi Kenjiro Takayanagi, os russos dizem que foi Boris
Rosing, os alemães afirmam que foram ou Nipkow ou Karolus; os húngaros Kálmán Tihanyi, nos
EUA pode-se dizer que maioria das pessoas acredita que era tanto Vladimir Zworykin ou Philo
Farnsworth e, no Reino Unido, temos Alan Archibald (A.A.) Campbell-Swinton para o conceito,
ou John Logie Baird para demonstração prática da televisão.
Na verdade, a ideia de transmitir imagens a distância, inicialmente por fios, foi um desafio que
teve início ainda no século XIX, com equipamentos baseados em sistemas mecânicos e muitos
foram os inventores que de alguma forma colaboraram na criação da televisão, desde os estudos
de Joseph Henry's e Michael Faraday's sobre magnetismo (1831), passando por outros
cientistas como Geissler (1856), que inventa o vacuum discharge tube, Maxwell's (1864) que
desenvolve a teoria do campo eletromagnético, até Alexander Graham Bell (1876) que patenteia
o telefone e Thomas Alva Edison que inventa o fonógrafo (1877). . . porém as duas principais
invenções que deram início à televisão, de fato, foram criadas por Paul Nipkow e Karl Braun.
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OS SALTOS EVOLUTIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA TV ELETRÔNICA
O “Nipkow-disc”, patenteado pelo alemão Nipkow em 1884, era um sistema que projetava um
feixe de luz proveniente de uma lâmpada elétrica sobre uma superfície sensível à luz, por meio
de uma série de furos cortados perto da borda de um disco giratório, 18 lines of resolution.
Em 1897, o cientista alemão, Karl Ferdinand Braun, inventa o primeiro tubo de raios catódicos,
com uma tela fluorescente, conhecido como o “osciloscópio de raios catódicos”. A tela emite
uma luz visível ao ser atingida por um feixe de elétrons
A partir destas duas invenções o cientista russo Boris Rosing , diretor do School´s Lab do Institute
of Technology de St. Petersburg, na Rússia, desenvolveu (1907) e exibiu (1910) um sistema de
televisão primitiva, híbrido, que utilizava o disco mecânico de Nipkow como uma câmera e o
tubo de raios catódicos de Braun como um receptor, portanto, um sistema híbrido de
transmissão mecânica (câmera) e recepção eletrônica.
Rosing teve como auxiliar o cientista de origem russa Vladimir K. Zworykin, que mais tarde viria
a aprimorar estas experiências, a partir das idéias propostas por Alan Archibald CampbellSwinton (GENOVA; BENNETT-LEVY, 2001)
O terceiro "salto evolutivo", aquele que permiitiu a criação de uma televisão totalmente
eletrônica é o assunto mais polêmico e que, segundo o site da BBC de Londres, foi o que causa
até hoje a discussão sobre quem seria o inventor definitivo da TV.
O primeiro a descrever o conceito de uma TV totalmente eletrônica foi Alan Archibald (A.A.)
Campbell-Swinton. Publicada, em forma de carta, na Revista Britânica Nature em 1908, sua
teoria foi aprimorada dois anos mais tarde para um sistema totalmente eletrônico de televisão
em uma palestra no Röntgen Society of London, a qual é reproduzida no The Times of London.
Swinton desenha um sistema utilizando tubos de raios catódicos tanto para captura (câmera)
como para exibição da imagem (aparelho de TV). Em 1915, seu sistema é descrito na Hugo
Gernsback’s Electrical Experimenter Magazine, uma revista técnica publicada mensalmente, na
Inglaterra.
Foi considerado na época como um estudo teórico quase perfeito, porém a descrição deixava
algumas lacunas em detalhes chaves que necessitavam de experimentação e ninguém tinha a
certeza de como o sistema funcionaria. Na verdade foram necessários, ainda, muitos anos até
que inventores como Kalman Tihanyi, Philo Farnsworth e Vladimir Zworykin utilizassem as idéias
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de Campbell-Swinton como ponto de partida para criar um sistema de televisão totalmente
eletrônico. (BAIRDTELEVISION, 2006,p.1)
Na década de 1920, muitas variações do modelo de Campbell-Swinton foram propostas, a
maioria, analogias ao sistema de varredura mecânico, na qual a emissão de elétrons só ocorria
no contato momentâneo em que o raio do feixe de elétrons atingia cada elemento da área do
material sensível à luz, ou seja, não eram processos contínuos que geravam a imagem em
movimento.
Em 1922, o norte americano Philo Farnsworth, aos 15 anos de idade, concebe a ideia de um
dispositivo com um tubo de vácuo que pudesse reproduzir imagens de forma eletrônica,
utilizando um canhão de elétrons, linha por linha sobre uma tela sensível à luz. O jovem era
apaixonado por leitura de livros e revistas de ciência sobre teoria molecular e motores, além das
histórias de Bell, Edison e também da invenção de Nipkow. (LEMELSON –MIT,1999,p.1)
Em 1923, Zworykin cria e patenteia o “Iconoscope”, um tubo de raios catódicos como uma
câmera de TV, baseado nas idéias de Campbell-Swinton, porém uma apresentação realizada em
1925, não produziu os efeitos esperados. No ano seguinte aparece a primeira descrição da
solução do problema: um sistema que funcionasse tendo como base uma emissão continua de
elétrons e que permitisse acumular e liberar cargas de elétrons para criar um ciclo completo de
varredura de uma imagem, que foi primeiramente descrito, por Kálmán Tihanyi, cientista
húngaro, em 1926 (HYPO,2006) .
Farnsworth, depois de conseguir fundos para suas pesquisas com amigos demonstra um sistema
de TV, em 1927, na cidade de São Francisco, patenteado depois como “image dissector”
(Television History, 2001, p.1) Com essa demonstração, consegue mais recursos e acaba
entrando, com seus associados, em uma grande disputa sobre o início da TV eletrônica.
Em 7 de setembro de 1927, Philo T. Farnsworth demonstrou pela primeira vez que
era possível transmitir uma "imagem elétrica" sem o uso de quaisquer dispositivos
mecânicos. Em um dos primeiros triunfos da ciência relativística, Farnsworth
substituiu os discos giratórios e espelhos pelo próprio elétron, um objeto tão
pequeno e leve que poderia ser desviado para frente e para trás dentro de um tubo
de vácuo dezenas de milhares de vezes por segundo. Farnsworth foi o primeiro a
formar e manipular um feixe de elétrons, e essa realização representa um salto
quântico no conhecimento humano que ainda está em uso hoje.
(SCHATZKIN,1977,2001.p.1)
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Em 1928, Kálmán Tihanyi aprimora sua invenção e pede patente na França e Inglaterra com o
nome de "Radioskop". Estava baseado em um fenômeno que seria conhecido como “storage
principle”.
Zworkin demonstra em 1929, o primeiro sistema prático tanto para transmissão como recepção
de televisão eletrônica utilizando sua nova invenção o tubo “ kinescope” para recepção e, em
1930, solicita uma patente para um dispositivo de transmissão de imagem (iconoscope tube
principle patent). Na verdade, os pedidos de patente de Zworykin no EUA, em nome da Radio
Corporation of America – RCA onde trabalhava, foram negados em 1930-31, baseados nas
publicações anteriores de Tihanyi, e foram definitivamente atribuídos ao cientista húngaro em
1938-39, com efeito retroativo a 1928, data do pedido de patente do tubo "Radioskop".
(HYPO,2006)
Em 1930, Farnsworth também ganha uma patente para uma TV totalmente eletrônica e
Zworykin faz uma visita oficial a seus laboratórios. A invenção de Farnsworth levou a outra
batalha de patentes que durou mais de dez anos, resultando na RCA pagar a Farnsworth US$ 1
milhão para licenças de patentes, para um sistema de varredura de TV, sistema de foco,
sincronismo e dispositivos de controle e contraste. No mesmo ano, o japonês Kenjiro Takayanagi
solicita uma patente para um sistema denominado "television image transmission device using
integral equation". (NHK,1999,p.1)
Pelo exposto, podemos considerar que o primeiro criador do sistema que deu início à TV
eletrônica foi o húngaro Kálmán Tihanyi, em 1926 e que requereu, com aprimoramentos,
patentes na França e Inglaterra em 1928, com o nome, "Radioskop" e foi Philo T. Farnsworth,
no dia 7 de setembro de 1927, na cidade de São Francisco, quem demonstrou na prática o
princípio.

PRIMEIRAS TRANSMISSÕES
A televisão transmitida por fios foi experimentada pela primeira vez em Londres, em 1912, nos
armazéns Selfridge (JOHNSTON,1936, p.37), mas as primeiras demonstrações públicas deste
tipo de transmissão de imagens, baseada no conceito mecânico, foram protagonizadas entre
1924 e 1925 pelo americano Charles Jenkins e pelo escocês John Baird. O sistema criado por
Baird tinha 30 linhas de resolução a 5 frames por segundo (BAIRDTELEVISION,2006, p.1). Várias
outras apresentações foram realizadas, sendo algumas com sucesso.
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Em 1926 a Agência William Morris levou a cabo a sensacional televisão de um
espetáculo de variedades, mas o prodígio técnico foi interrompido bruscamente,
quando o palco desabou sob o peso do equipamento de televisão. Em 1928, a
General Eletric televisionou o primeiro acontecimento político de importância: o
discurso de Alfred Smith, aceitando sua candidatura à Presidência dos Estados
Unidos. A recepção era pouco nítida e o número de aparelhos receptores não
excedia a dois. (JOHNSTON,1936, p.37)

Em 22 de março de 1935, têm início na Alemanha as transmissões regulares da Deutscher
Fernseh Rundfunk (German Television Broadcasting) com duração de 90 minutos, três vezes por
semana. O governo alemão e várias empresas de equipamentos eletrônicos como Telefunken,
Fernseh AG e Loewe apoiaram o desenvolvimento da televisão eletrônica. Um sistema de 180
linhas foi desenvolvido entre 1933 e 1934 e foi testado em torno da área de Berlim. Os alemães
tinham grande interesse em apresentar um sistema para o mundo durante os jogos Olímpicos
de Verão de 1936, que tiveram lugar em Berlim. Esta atividade foi parte da "corrida para a
televisão", em que a Inglaterra, os EUA e a Alemanha queriam ser os primeiros a introduzir um
sistema de televisão totalmente eletrônico. Os alemães usaram (com permissão) as tecnologias
de Philo Farnsworth e Zworykin Vladimir em seu sistema de TV. (PENDLETON, 2001, p.1)
Apesar de, já em 1932, a British Broadcast Company – BBC dá início aos testes de transmissão
regular de TV utilizando paralelamente as duas melhores tecnologias da época: o sistema
mecânico criado e desenvolvido por John Logie Baird com 240 linhas e um sistema eletrônico
com 405 linhas desenvolvido, em 1934, pelo Grupo de Pesquisa da empresa inglesa EMI
Research Team liderados por Sir Isaac Shoenberg, cientista russo que trabalhava na empresa
Marconi Wireless and Telegraph Company. Tal sistema era denominado MARCONI-EMI e foi
somente em 1936, com a aprovação do sistema MARCONI-EMI que dão-se início às transmissões
regulares. Este sistema acabou sendo utilizado pela emissora de TV inglesa durantes muitos
anos. (BBC.1999, p.1)
Em 1939, David Sarnoff da RCA americana apresenta a televisão durante a Feira Mundial de
Nova York , com uma exposição DEMONSTRATING, DESCRIBING THE ART AND THE SCIENCE OF
SEEING AT DISTANCE (DEMONSTRANDO E DESCREVENDO A ARTE DE VER À DISTÂNCIA) um
sistema de televisão totalmente eletrônico em preto e branco. A RCA começou a transmissão
experimental regular de televisão dos estúdios da NBC para a área metropolitana de Nova York
em 30 de abril de 1939 via estação W2XBS, canal 1.
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Alguns anos mais tarde, finalmente, foram adotados dois padrões que se tornaram mundiais: o
de 525 linhas em 1941 nos Estados Unidos e o de 625 linhas em 1946, na Rússia, que depois se
tornou o padrão europeu e foi como a TV finalmente conquistou os lares de todo o mundo.
A TV Brasileira foi inaugurada no dia 18 de setembro de 1950, e em 1951 os Estados Unidos
davam início às primeiras transmissões em cores, o que só aconteceu no Brasil em 1974, com
um sistema que podemos chamar de híbrido, europeu/americano, o PAL M.
O Dia mundial da Televisão também é outra questão que causa controvérsias: em 1958, o Papa
Pio XII declarou Santa Clara de Assis, como padroeira deste meio de comunicação que passou a
ser comemorado no dia da Santa, 11 de agosto, porém a Organização das Nações Unidas, ONU,
declarou o dia 21 de novembro, porque nesta data foi realizado, em 1996, o primeiro Fórum
Mundial da Televisão. Muitos países consideram, como o Brasil, que o dia mundial da televisão
é a data de 11 de agosto de 1939.

CONCLUSÃO
O aspecto mais importante desta pesquisa foi entender que a TV foi resultado de diversos
progressos da ciência no início do século XX e que muitas descobertas abriram caminho para dar
início ao fenômeno comunicacional causado por essa mídia que deu origem ao audiovisual
eletrônico, agora convertido em digital.
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