
Alexander Graham Bell (1847 – 1922)  

Cientista e Inventor

Sinopse biográfica. Nasceu em 03 de março de 1847 em Edimburgo, Escócia. Filho do meio de

três irmãos do casal Eliza Grace Symonds e Alexander Melville Bell, cuja família paterna tinha

tradição em ensino de elocução. Recebeu parte da educação em casa e estudou na escola

real de Edimburgo, graduando-se aos 13 anos. Aos 14 anos, desenvolveu junto com seus irmãos,

um tipo de aparelho fonador. Estudou na Universidade de Edimburgo, Londres e Würzburg, onde

formou-se em Medicina. Atuou como professor de elocução e música, tendo enfoque na

ciência da acústica, com objetivo de ajudar na surdez da mãe. Seus irmãos faleceram de

turbeculose e, por isso, seu pai resolver mudar-se com a família para Ontário, Canadá, em 1870,

quando Bell tinha 23 anos. Em 1871, mudou-se para os Estados Unidos e começou a lecionar

para surdos, utilizando o método desenvolvido por seu pai. Concomitante, apresentava interesse

por máquinas de comunicação e trabalhava no desenvolvimento de um telefone que emitisse

não somente notas musicais, mas também articulasse a fala, utilizando a eletricidade. Em 1876,

com financiamento de seu sogro americano, consegue a patente do telefone. Em sua primeira

exposição sobre o aparelho, D. Pedro II, imperador do Brasil, teve a oportunidade de

experimentar o invento e disse a famosa frase: “Grande Deus, isso fala!”, a qual serviu para Bell

lançar sua invenção. Casou-se com Mabel Hubbard em 11 de julho de 1877, ex-aluna de sua

escola para surdos (era surda desde os 5 anos). Fundou a Bell Telephone Company, que mais

tarde transformou-se na mais importante companhia americana de telecomunicação. Tornou-se

cidadão norte-americano naturalizado em 1882. Em sua homenagem, a unidade internacional

de potência sonora chama-se bell e as companhias telefônicas tem um sino (bell) como símbolo.

Faleceu em sua casa, em Beinn Bhreagh, Nova Scotia, Canadá, em 02 de agosto de 1922, aos

75 anos. No momento de seu enterro, todos os telefones do sistema Bell dos Estados Unidos e do

Canadá fizeram um minuto de silêncio. Ainda que mundialmente reconhecido como inventor do

telefone, o Congresso dos Estados Unidos, em 2002, por meio da resolução n. 269, reconheceu

oficialmente Antonio Meucci, como inventor do telefone, por ter apresentado uma patente (não

concluída) nos EUA, em 1872. Apesar disso, a patente de Bell não foi anulada ou modificada.

Dez dias depois, o parlamento canadense aprovou uma moção a Bell, reafirmando-o como

inventor do telefone.

Traços força. Cienciofilia; criatividade; dedicação; persistência; autodidatismo; didática; 

empatia.

Ocupações profissionais. Professor e cientista.

Aportes evolutivos. Pai cientista e incentivador do filho; possibilidade de atuar na área da

comunicação desde jovem com a família; estudou em boas escola e universidades; aporte

financeiro do sogro para suas patentes.

Legado existencial. Invenção do telefone, o refinamento do fonógrafo e linguagem para 

deficientes auditivos.


