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Aos jornalistas, estudiosos, pesquisadores e autores que ao longo do
tempo empenharam-se em registrar a realidade dos fatos ligados
à aeronáutica. Por meio deles e das pessoas citadas neste livro,
rendemos homenagem àqueles que ajudaram a escrever a história
da aviação no Brasil e dela ainda participam. Desde o operário que
confeccionou um parafuso da fuselagem ao aviador que enfrentou
ventos e tempestades para salvar uma vida. Todos são importantes e
merecem nosso aplauso.
Denominar cada um seria mais difícil que contar as estrelas do céu.
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Prefácio

A ideia, a prova, a forma, o feito, o sonho e o
fato... sem esquecer da fé
Em mais esta obra, Laurete Godoy e Jorge Henrique Dumont Dodsworth nos levam a
refletir, vivenciando na evolução da aviação, o que São Paulo desejou nos passar quando, na Carta aos Coríntios, disse: “porque a forma atual deste mundo está mudando”.
Do alto de sua grandeza espiritual – somada ao entusiasmo de Jorge Henrique,
sobrinho-neto de Alberto Santos-Dumont, a quem tem o privilégio de poder, ainda,
tratá-lo de Tio Alberto –, mesclada por uma incontida paixão pela aviação, Laurete fez-se “companheira de cabine” desde aqueles mitológicos idealizadores da ideia de voar
até aquele outro que, acelerando o desenvolvimento do planeta, realizou o maior feito
que se pudesse imaginar, fazendo voar o mais-pesado-que-o-ar em 23 de outubro de
1906, no Campo de Bagatelle, em Paris.
Novamente, Laurete escreveu um livro imprescindível para aqueles que, como eu,
não desejam ter a seleção de conteúdos que contam a história da aviação em diversas
obras e divergentes apanhados.
Esta arquiteta do conhecimento aeronáutico soube, uma vez mais, palmilhar a evolução da aviação utilizando-se de seis substantivos: “a ideia, a prova, a forma, o feito, o
sonho, o fato”... sem nunca afastar-se de um sétimo essencial: “a fé”.
13
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Ao comparar Laurete com uma enciclopédia, temos um convincente exemplo de
como o domínio de tão extenso conteúdo foi acondicionado em tão brilhantes memória e raciocínio e, aqui, traduzido em algumas poucas centenas de páginas.
A “ideia” mitológica de Dédalo e Ícaro; a talentosa criatividade do padre Bartholomeu, colocando à “prova” sua inquebrantável obstinação; a aproximação de Julio Cezar
Ribeiro de Souza com as aves para deixar sua perfeita e inspiradora contribuição, dando “forma” mais aerodinâmica aos bólidos aéreos; em um momento crucial da rápida
evolução que ocorria na passagem dos séculos XIX para o XX, este livro detalha a saga
de Augusto Severo, que, com seu “feito”, tornou-se a importante ponte de acesso ao
momento maior que se avizinhava; antes, entretanto, a sensibilidade “laurentina” não
olvidou do “sonho” de José do Patrocínio, por vezes esquecido, mas que é um dos dormentes que sustentaram a continuidade da evolução da aviação; chegado o momento
do “fato”, fica claro que Laurete e Jorge Henrique, por paixão e consanguinidade,
construíram, a meu ver, o maior cadinho das virtudes do Tio Alberto. Santos-Dumont
é, por si só, um grande fato. O voo, produto de sua “fé”.
A grande arte desta obra foi penetrar a essência de incríveis homens, líderes no campo humano e que compartilharam sabedoria e experiência.
A obra segue tratando de como o Brasil se beneficiou de tanta engenhosidade e bondade daqueles homens que tão bem souberam conjugar os verbos certos que deram movimento aos tais seis substantivos. Homens que acreditaram nas suas ideias, vencendo
pelo convencimento, nunca pela imposição, ainda que por vezes se fizesse mandatória.
Um livro tão rico de paixões e crenças não poderia ter outro fechamento que não
o da “fé”, personificada, para nós aviadores, na imagem de Nossa Senhora de Loreto e
traduzida para o papel nas penas de Laurete e de Jorge Henrique.
Major-Brigadeiro do Ar Marcelo Kanitz Damasceno
São Paulo, abril de 2015.
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Palavra dos autores

Laurete Godoy
Comecei a pesquisar a aviação brasileira sentindo-me um piloto novato que aproveitou
o “Céu de Brigadeiro” para efetuar um voo de reconhecimento. Fiz uma incursão simples, sem firulas, pois a maior preocupação esteve voltada para o desejo de transmitir
fatos ligados à aeronáutica brasileira e à história do Brasil.
Pelo estudo da mitologia grega eu conhecia Ícaro e seu pai Dédalo, este, inventor do
primeiro artefato de voo idealizado pelo homem.
Pela história fui apresentada ao santista Bartholomeu Lourenço de Gusmão. Senti
profundo respeito pelo conterrâneo corajoso e sábio, que foi um dos precursores da
navegação aérea.
Depois descobri Julio Cezar Ribeiro de Souza e Augusto Severo, cujas contribuições no campo da aeronáutica ajudaram a encurtar a distância entre homens e pássaros. Entendi que poderia sequenciar importantes momentos da conquista do ar, pelo
foco do Brasil.
A eles juntei Alberto Santos-Dumont, o grande realizador.
Esses desbravadores do caminho aéreo escreveram uma página da história pátria,
que foi tão importante quanto aquela registrada pelos corajosos bandeirantes.
15
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Nas façanhas por eles realizadas acrescentei fatos relacionados à aviação, dos quais
tomei ciência ou vivenciados por pessoas que tive o prazer de conhecer. Fiz referência a
outros personagens da história do Brasil, como José do Patrocínio, Alexandre de Gusmão, narrativas sobre a Força Aérea Brasileira, a aviação civil, os voos, alguns pioneiros
ilustres e a Nossa Senhora de Loreto, padroeira da aviação.
Esta abordagem aconteceu porque conheci e estive apoiada em pessoas que me ajudaram ao longo do caminho. Entre todas, para ser coautor deste trabalho, escolhi Jorge
Henrique Dumont Dodsworth, sobrinho-neto de Alberto Santos-Dumont, que me
cativou desde o primeiro momento. Fomos apresentados por Mônica Castello Branco
Henriques, diretora do Museu Casa Natal, de Cabangu. A partir daí, sabendo da minha pesquisa, Jorge Henrique sempre me auxiliou, com informações, casos de família,
textos e documentos. Por prestigiar minhas iniciativas, sinto-me profundamente honrada em tê-lo como parceiro nesta publicação.
Com especial carinho dedico Brasileiros voadores – 300 anos pelos céus do mundo a Dulcemar Augusta Rezende, que despertou meu interesse pela aviação brasileira; a Geraldo
de Andrade Ribeiro Júnior, João Roberto Baylongue e Eurico Rogério Bueno Lycarião,
que me ajudaram a enriquecer o texto com oportunas sugestões e informações; a Douglas
Cavallari, instrutor competente e copiloto incansável, que orientou, modificou rotas e
me acompanhou neste longo voo histórico-literário; a Biaggio Mazzeo e Mauro José de
Godoy Moreira, pela arte, a Antonio Carlos Kehl, pela paciência, talento e empenho em
valorizar meu trabalho; à Fundação Casa de Cabangu, ao doutor Pacífico Estites Rodrigues, à Edilidade de Santos Dumont, aos sandumonenses, ao jornalista Carlos Nascimento e a todos que me apoiaram quando defendi Alberto Santos-Dumont no programa
O Maior Brasileiro de Todos os Tempos, promovido pelo Sistema Brasileiro de Televisão.
Dedico-o também à jornalista Karina Ogo por ter dado a sugestão e ao Major-Brigadeiro
do Ar José Roberto Scheer, então comandante do Quarto Comando Aéreo, que a acatou
e, em 2008, honrou-me com o título de Membro Honorário da Força Aérea Brasileira.
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Minha pesquisa aconteceu porque uma voz dentro do coração dizia que, com este
texto, eu cumpriria uma promessa que fizera a alguém muito importante e especial.
Não sei quando, nem onde.
Apenas estaria cumprindo uma promessa...
Laurete Godoy
São Paulo, janeiro de 2015.

J. H. D. Dodsworth
Meu avô materno, Henrique Santos-Dumont, casado com Amália Ferreira, filha do
Barão de Ibitinga, era o irmão mais velho de Alberto Santos-Dumont. Havia muita
afinidade entre eles, e, após o falecimento de meu avô, esse afeto foi, naturalmente,
transferido para os sobrinhos.
Meus pais, Sophia e Jorge, residiam no Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, nº
334, e tio Alberto, sempre que ia ao Rio, hospedava-se em nossa casa. Nasci no ano de
1926, portanto, quando ele faleceu, em 1932, eu estava com 6 anos de idade e muito
pouco consigo lembrar sobre ele.
Porém, um fato ficou indelével na minha memória, porque me proporcionou duas
alegrias: minha avó acabara de me presentear com uma bicicleta de duas rodas, e eu estava feliz, tentando equilibrar-me no brinquedo. Tio Alberto, que estava passando uns
dias conosco, para minha alegria, ajudou-me a “dar os primeiros passos, ou melhor, a
ensaiar as primeiras pedaladas” na moderna bicicleta, objeto de minha distração por
muito tempo. Na hora, não levei muito a sério esse fato. Porém, com o passar dos anos,
dei a ele a devida dimensão: Alberto Santos-Dumont, o inventor do avião, segurou-me
quando eu estava aprendendo a andar de bicicleta... Quanta honra!
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Lembro-me de que, quando ele faleceu, a consternação foi geral. Muito se falou
sobre o assunto. Quando o nome de tio Alberto era mencionado em minha casa,
por parentes e amigos da família, sempre era cercado de elogios e muito respeito.
Porém, só quando cresci, com leituras e estudo, é que descobri que ele foi, realmente, um herói!
Por isso, ao longo de minha vida, eu e minha mulher Maria Odila sempre fizemos
questão de participar de eventos cívicos e militares que prestigiassem os feitos de Alberto Santos-Dumont. Além do que, permanentemente, efetuamos doações de objetos
pertencentes à família a museus e entidades similares.
Ao conhecer Laurete Godoy, em Santos Dumont, MG, percebi o entusiasmo com
que ela perseguia as informações sobre tio Alberto e a aviação em geral. Passei a fornecer-lhe material e a acompanhar o trabalho desenvolvido com tanto zelo.
Quando Laurete conseguiu convencer-me a ser seu parceiro nesta publicação, fiquei
profundamente feliz com a possibilidade de continuar ajudando a divulgar a vida de
tio Alberto. Entre os argumentos, foi a frase que ela ouviu de Douglas Cavallari e me
transmitiu que me impulsionou ao desafio: – Acredito que o doutor Jorge Henrique
seja na atualidade uma das poucas pessoas no mundo que tiveram a alegria de conhecer
pessoalmente Alberto Santos-Dumont.
Além disso, tive oportunidade de conversar com alguns personagens deste livro, em
reuniões na casa de minha irmã Sophia Helena, casada com Nelson Freire Lavenère-Wanderley, que, além de ter sido ministro da Aeronáutica, desenvolveu expressivo
trabalho na Força Aérea Brasileira.
Dedico este livro às duas mulheres que mais amei e admirei no mundo: minha mãe,
Sophia Santos-Dumont, que despertou em mim o amor e respeito por tio Alberto,
sempre demonstrando esses sentimentos por meio do esmero e carinho com que preparava o quarto e a casa, para receber aquele tio muito querido. Dedico-o também à
Maria Odila, esposa inesquecível, minha amiga e companheira por mais de 54 anos.
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Por Alberto Santos-Dumont, pelo que ele representou para o mundo e especialmente para nós da família, sinto-me honrado em participar deste trabalho, que contém
histórias saborosas e variadas informações sobre a aeronáutica brasileira, da qual tio
Alberto, com muita justiça, é o ilustre patrono...
Jorge Henrique Dumont Dodsworth
Rio de Janeiro, novembro de 2014.
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Apresentação

N

ão conhecia Laurete Godoy até o dia em que recebi um telefonema seu, explicando o interesse que possui pela história de Bartholomeu de Gusmão e desejando conhecer o processo que resultaria mais tarde no sepultamento de seus restos na
cripta da Catedral da Sé, na cidade de São Paulo.
Conversamos também sobre o livro que então escrevia, permitindo o meu acesso
ao que já havia escrito. Apreciei a maneira simples do texto e, principalmente, as
informações que me proporcionava. Jamais tive a curiosidade de saber quem fora
o inventor do carneiro hidráulico, que tantas vezes eu observara durante a minha
infância nas fazendas do sul de Minas, em sua faina perene de transportar água para
pontos mais elevados. Nunca imaginei que ele fora um dos privilegiados que, com sua
inteligência brilhante, contribuiu para a conquista dos céus, vindo a ser o primeiro
dos brasileiros voadores.
Sobre outro, a existência de um aeroporto com o seu nome representava um indicativo de sua ligação com a pesquisa da arte de voar, mas qual teria sido a sua contribuição?
E aquele, relatado pela História do Brasil como um político importante de seu tempo, mas que a mim não revelou que seu outro interesse fez dele um brasileiro voador.
Sem esquecer o mais genial de todos, o mineiro de Cabangu, Laurete prossegue
em uma sequência histórica de fatos e personalidades que abordam o emprego militar
21
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dos engenhos aéreos na Guerra do Paraguai, na Guerra do Contestado, na Revolução
Constitucionalista e na II Guerra Mundial.
Permeando o espaço entre estes eventos, estão acontecimentos de importância para
a aviação brasileira, como a criação do Aeroclube Brasileiro, a epopeia do Jahú, a demarcação por terra da rota Rio-Belém realizada pelo brigadeiro Lysias e seus companheiros, o marco da indústria aeronáutica representado pela construção do Muniz
M-7, as companhias que fazem a história da aviação comercial e o coronel que foi um
menino aviador.
Laurete nos dá a conhecer as poucas e simples palavras escritas, que bem traduzem
a interação do homem e de sua máquina, que juntos a tantos maravilharam com suas
demonstrações, como fez o coronel Braga e o FAB 1390, o último T-6 por ele pilotado
como comandante da Esquadrilha da Fumaça e que se encontra no acervo da Fundação Santos Dumont.
Neivão, P-56, T-25 têm em comum a identificação de treinadores projetados e
construídos por brasileiros para a formação de pilotos seus conterrâneos. E aquele que,
dando origem à cinquentenária indústria responsável pela produção de tais aeronaves
e que a ela emprestou o seu nome, nos relata um pouco do seu ideal e do seu trabalho.
É difícil encontrar alguém que não tenha ouvido falar da Esquadrilha da Fumaça,
ou simplesmente Fumaça, ou ainda Esquadrilha. Mas e o Cometa Branco? Que relação existe entre tal personalidade espacial e a Esquadrilha da Fumaça? Não apenas
tal relação, mas o significado de cruzar o Atlântico comandando uma esquadrilha de
brasileiros que pilotam aviões produzidos por uma indústria genuinamente nacional,
para efetuar demonstrações no velho continente, compõem outra parte do cenário de
Brasileiros voadores.
Muito ainda poderia ser apresentado sobre este livro. Poderíamos comentar sobre
as atividades do brigadeiro Lysias como escritor, como comandante da aviação constitucionalista, como o responsável pelo abate do primeiro avião em combate aéreo na
22
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América do Sul; sobre o único avião de igual marca e modelo que outros empregados
pela Força Aérea Brasileira na Itália, durante a Segunda Guerra Mundial, que continua
a voar no interior de São Paulo; sobre o Pedrinho e a Marta e o seu Showcat; sobre a
Aero Sport e muito mais. Mas o importante é que, em uma linguagem amena, mas
rica em conteúdo, passamos a dispor de um livro que enriquece fatos conhecidos e nos
contempla com outros ainda não escritos sobre a nossa aviação, com seus brasileiros
voadores em 300 anos de histórias pelos céus do mundo.
Eurico Rogério Bueno Lycarião, Coronel Aviador Ref
Varginha, fevereiro de 2015.
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I

Ícaro e Dédalo - A ideia
“O único caminho aberto era o dos ares. Com sua arte
maravilhosa, ele fabricou asas e colou-as às espáduas e aos braços.”
Mário Meunier

PRIMEIRO ARTEFATO
A mitologia grega fez a primeira menção sobre a possibilidade de voo planado pelo
homem. Ela chegou até nós por meio da história de Dédalo.
Ateniense, filho de família real, Dédalo era ferreiro, escultor, arquiteto e artista de
grande potencial criativo. Consta que inventou o machado, a machadinha, a pua e os
bancos dobráveis.
Ácale, seu sobrinho e auxiliar, criou a serra, o compasso, o torno de oleiro e o mastro
a vela. Esses objetos passaram a concorrer com os do tio e mestre.
Temendo a concorrência, e com inveja, Dédalo matou-o, atirando-o do alto das
muralhas da Acrópole. Condenado ao exílio, refugiou-se em Creta, onde o rei Minos
o recebeu com grandes honras, impondo-lhe a execução de várias obras. Entre elas,
o Labirinto. Era uma construção de salas e um conjunto de corredores e caminhos
sinuosos, sem saída, entrecruzados como um eterno enigma. Ali vivia o Minotauro,
monstro com corpo de homem e cabeça de touro, que se alimentava de carne humana.
Em Creta, Dédalo uniu-se a uma escrava e dessa união nasceu Ícaro.
Por ter colaborado com Teseu, o maior herói ateniense, na morte do Minotauro,
Minos aprisionou-o no labirinto juntamente com Ícaro.
Usando penas de aves e cera de abelhas, Dédalo confeccionou dois pares de asas,
que ele e Ícaro prenderiam nas costas, para fugirem da prisão. Transmitindo ao filho
27

II

Bartholomeu Lourenço de
Gusmão - A prova
“A vossa justiça, toda a vossa justiça, não pode e não deve esquecer
o primeiro, o precursor Bartholomeu Lourenço de Gusmão, o
primeiro da aviação, também nosso, também brasileiro, ao lado do
qual está o meu orgulho, que não poderá ser maior.”
Alberto Santos-Dumont,
Rio de Janeiro, 1922.

NO BRASIL COLONIAL
A cidade de Santos, situada no litoral sul do estado de São Paulo, foi fundada por
Brás Cubas e elevada à condição de Vila em 1º de novembro de 1546. Durante muito
tempo, os santistas defenderam a terra com valentia, resistindo aos ataques de índios,
estrangeiros e corsários. Pelas características marcantes e localização privilegiada, o povoado era considerado praça de guerra ou praça militar fortificada.
Consta que, por volta de 1680, era cirurgião-mor do presídio da Vila do Porto de
Santos o português Francisco Lourenço, casado com a brasileira Maria Álvares. Na
época, a expressão presídio possuía sentido abrangente e referia-se a pessoas, guarnição
e força militar que viviam em uma praça de guerra. Sendo verdadeira a informação, na
atualidade, Francisco Lourenço seria médico-militar.
Frequentava a cidade um português ilustre que viera para o Brasil em 1639, aos 10
anos de idade. Escritor, artista, ceramista, religioso e professor, possuía talento pedagógico e ensinava com tanta competência, que se tornou figura proeminente nos meios
educacionais brasileiros.
Tratava-se do jesuíta Alexandre de Gusmão, que foi reitor do Colégio São Miguel da
Vila de Santos e exerceu as funções de Provincial da Companhia de Jesus no Brasil por
duas vezes. Nesse posto, era ele quem supervisionava os colégios e seminários jesuíticos
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Julio Cezar Ribeiro
de Souza - A forma
“Meu sistema foi inspirado nos modelos naturais que
o Criador pôs ao meu alcance na imensa multidão dos
grandes pássaros planadores que, de manhã à tarde,
juntam o encanto do movimento e da vida ao ofuscante e
incomparável espetáculo do céu do meu país.”
Julio Cezar Ribeiro de Souza

AO SABOR DO VENTO
Em todos os setores da atividade humana, as criações eficazes de um inventor são logo
aproveitadas e aperfeiçoadas por estudiosos e especialistas. Assim aconteceu com o
engenho de voar de Bartholomeu de Gusmão, que buscava as alturas levando consigo
apenas a base de sustentação do foco de calor que a impulsionava.
Quando o físico francês Jacques Alexandre Cezar Charles propôs a utilização do
hidrogênio para encher os aeróstatos, em substituição ao ar aquecido, deu grande impulso à navegação aérea. Foi esse fato que originou a expressão “balões a gás”. Apareceu
também a “empenagem” – termo de origem francesa que designa o conjunto de peças
utilizadas para dar estabilidade aos aparelhos aeronáuticos. Vieram depois as rodas de
moinho para promoverem a impulsão e, a seguir, um galo, um pato e uma ovelha foram transportados com segurança, em uma cesta fixada na boca de um balão. De passo
em passo, chegou-se ao balão tripulado.
Participaram da corrida pela conquista do espaço aéreo representantes de alguns
países, especialmente da França. Lá, pela primeira vez, o homem deslocou-se nos ares a
bordo de um balão. Esses voos pioneiros ocorreram em 1783, graças ao empenho dos
irmãos Joseph-Michel e Jaques-Étienne Montgolfier.
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Augusto Severo - O feito
“O mérito do sistema consistia, particularmente, em haver o inventor
conseguido que balão e barquinha formassem um só corpo.”
Almanaque Brasileiro Garnier – 1903.

DIRIGÍVEL DIFERENTE
Entre 1889 e 1890, em Bom Jardim, RJ – na época, distrito de Cantagalo –, Leopoldo
Silva idealizou os dirigíveis 21 de Abril e Cruzeiro do Sul. Obteve cartas de patente na
Alemanha, França e Brasil. Pensando grande, criou a “Sociedade Particular de Navegação Aérea” e chegou a contar com 82 acionistas. Mas, lamentavelmente, acabou
adoecendo e faleceu dois anos depois, com apenas 43 anos.
Em Macaíba, no Rio Grande do Norte, nasceu em 11 de janeiro de 1864 outro internacionalmente festejado pioneiro da navegação aérea no Brasil – Augusto Severo de
Albuquerque Maranhão. Era o oitavo filho do major Amaro Barreto de Albuquerque
Maranhão e Feliciana Pedroza.
Após fazer os estudos básicos e complementares no estado natal, foi para o Rio de
Janeiro e matriculou-se na Escola Politécnica. Estudou até o terceiro ano, mas, por
doença, não concluiu o curso. Retornou ao Rio Grande do Norte e dedicou-se a várias
atividades. Foi professor, trabalhou no comércio, exerceu o jornalismo e, sempre ao
lado do irmão Pedro Velho, lutou pelos vitoriosos movimentos da abolição da escravatura e proclamação da República. Inteligente, lúcido, orador brilhante e convincente,
sabia expressar as opiniões com clareza. Abraçou a vida política e foi eleito deputado.
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José do Patrocínio
- O sonho
“O Santa Cruz é uma só entidade, um perfeito navio,
dentro do qual vão as cargas e os passageiros...”
Almanaque Brasileiro Garnier – 1903.

A PAIXÃO POLÍTICA
Enquanto Augusto Severo ocupava-se de seus inventos, a imprensa carioca já noticiava
a construção de outro dirigível. Tratava-se do Santa Cruz, idealizado por um ilustre
jornalista brasileiro, escritor e membro fundador da Associação Brasileira de Imprensa,
que ingressou na história pátria por outro feito que não a aerostação.
José Carlos do Patrocínio nasceu em Campos dos Goitacazes, estado do Rio de Janeiro, em 9 de outubro de 1853. A mãe, Justina Maria do Espírito Santo, de apelido
Mina, era uma quitandeira de cor negra. O pai, João Carlos Monteiro, embora tivesse
grande vocação para a política, abraçara a vida religiosa para atender a desejo paterno.
Exerceu mandatos de deputado provincial e vereador da Câmara Municipal. Como
vigário da paróquia de Campos, demonstrou expressivo talento para a oratória, notabilizando-se em discursos, prédicas, homilias e sermões.
José do Patrocínio viveu a infância em Campos e, aos 13 anos de idade, mudou-se
para o Rio de Janeiro. Empregado na Santa Casa de Misericórdia, cursou a Escola de Medicina e abandonou-a para seguir o curso de Farmácia. Sobre esse período, declarou que,
desde o primeiro ano do curso de Farmácia, sonhou em construir um aeróstato dirigível.
Herdou do pai a tendência literária, a paixão política e, ainda estudante, foi cofundador de uma revista mensal.
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Alberto Santos-Dumont
- O fato
“... A história não se escreverá, senão com o recuar do tempo e
com os fatos e documentos.”
Alberto Santos-Dumont

Parada de Cabangu.

UMA CERTEZA
Henrique Dumont, de ascendência francesa, era natural de Diamantina, MG, e diplomou-se em Engenharia pela Escola Central de Artes e Ofícios de Paris. No retorno ao
Brasil, como engenheiro de obras públicas, exerceu a profissão com brilhantismo. Em
1856 casou-se com Francisca dos Santos, também mineira e de tradicional linhagem
da comarca de Vila Rica, atual Ouro Preto. Profissional empreendedor e competente,
Henrique Dumont participou da construção
de pontes, de estradas, da implantação de
companhia de navegação a vapor pelo rio das
Velhas e outros expressivos projetos.
Para atuar na construção da estrada de ferro
D. Pedro II, posteriormente Central do Brasil,
o engenheiro Henrique Dumont deixou a fazenda Jaguara, em Sabará, onde residia, e foi viver com a família no sítio de Cabangu, que era
propriedade da ferrovia. Consta que Cabangu
é palavra de origem indígena e significa: Kaa –
mata; Bangu – escura.
Casa onde nasceu Santos-Dumont.
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Aviação no Brasil
“A história da Força Aérea Brasileira é uma história de homens
que acreditaram no ideal da Aeronáutica, de homens que se
arriscaram para que esse ideal se tornasse uma realidade e que, em
muitos casos, por ele morreram.”
Lavenère-Wanderley

A GUERRA DO PARAGUAI
Por volta de 1850, Uruguai, Argentina e Brasil mantiveram prolongadas discussões
para assegurar a livre navegação de barcos brasileiros por toda a extensão dos rios Paraná e Uruguai. A busca de solução estendeu-se por vários anos.
Doze anos mais tarde, Francisco Solano López assumiu a presidência do Paraguai e
iniciou uma série de mudanças políticas. Também era seu objetivo aumentar o território paraguaio, para conseguir uma saída para o Oceano Atlântico, navegando pelos
rios da Bacia do Prata.
Com isso, passou a criar obstáculos às embarcações brasileiras que se dirigiam ao
Mato Grosso passando pela capital paraguaia. Em 11 de novembro de 1864 foi aprisionado o navio brasileiro Marquês de Olinda. Assim teve início a Guerra do Paraguai,
o mais longo conflito sul-americano do século XIX.
Algumas semanas mais tarde, a fragilidade da defesa brasileira na região facilitou
a invasão e conquista, por Solano López, da província de Mato Grosso. A caminho
do Rio Grande do Sul, o alvo seguinte, tropas paraguaias invadiram e conquistaram a
província de Corrientes, obrigando os argentinos a entrarem na guerra.
Para neutralizar a ofensiva paraguaia, em 1º de maio de 1865, Brasil, Uruguai e Argentina assinaram o Tratado da Tríplice Aliança e, juntos, enfrentaram os paraguaios.
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Voo panorâmico pelas
páginas da história

CLUBE PAULISTA DE PLANADORES
Voo a vela, voo em planadores, volovelismo ou planadorismo é uma atividade realizada em aeronave sem motor, que pode atingir alturas ilimitadas, desde que não ocorra
situação perigosa ao aparelho ou seja colocada em risco a integridade física do piloto.
Trata-se de um esporte que, na década de 1920, já era praticado na Europa e foi
aperfeiçoado na Alemanha, onde alcançou grande êxito. Alguns paulistas, entusiasmados pela atividade, em 1931 fundaram o Clube de Planadores Mackenzie. Três anos
mais tarde, surgiu o Clube Paulista de Planadores – CPP.
Coincidentemente, no início de 1934, um grupo de pilotos e técnicos alemães fez
uma excursão à América do Sul, para divulgar o planadorismo. Entre eles estava uma
mulher: Hanna Reitsch, que, ao longo da carreira, estabeleceu expressivos recordes e
causou sensação nas apresentações que fez no Brasil.
A equipe ficou alguns dias no Rio de Janeiro para estudar as condições meteorológicas, e as operações foram centralizadas no Campo dos Afonsos. No dia 16 de fevereiro,
Heinrich Dittmar, pilotando o planador Condor, no Rio de Janeiro, estabeleceu um
recorde mundial de altura na especialidade, que perdurou por três anos.
Convidados para se apresentarem em São Paulo, eles realizaram voos no Campo de
Marte e foram aplaudidos por autoridades, pela colônia alemã, imprensa e população.
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Nossa Senhora de Loreto
- A fé
“Que os aviões que sulcam os céus propaguem por toda a parte o
louvor de vosso nome e sirvam aos homens para resolverem, mais
velozmente, sua atividade laboriosa.”
Trecho de oração de João Paulo II

E

m 11 de setembro de 2001, terroristas usaram aviões para atingir e destruir importantes prédios nos Estados Unidos. O pânico espalhou-se pelo mundo, e a preocupação com novos ataques fez redobrar a vigilância nos aeroportos internacionais. Com
isso, inovações e progresso continuaram marcando a estrada da aviação.
Porém, em meio à moderna e sofisticada tecnologia dos muitos aeroportos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, existe, às vezes, um pequeno espaço com a marca
singela e forte da fé. Trata-se do lugar onde fica a bonita e colorida imagem da, para os
católicos, Padroeira da Aviação – Nossa Senhora de Loreto.

CHEIA DE GRAÇA
No Oriente Próximo existia uma estreita faixa de terra chamada Terra de Canaã ou
Palestina. Era banhada pelo rio Jordão e, perto do lago de Genesaré, localizava-se a
província da Galileia. Aí estava Nazaré, cidade onde, segundo a tradição mais corrente,
morava uma jovem linda e pura, filha de Joaquim e Ana. Seu nome era Maria.
A família vivia em uma casa que possuía duas partes: uma gruta cavada na rocha e,
na frente da gruta, uma construção simples de pedras. Nessa casa Maria passou a infância e, segundo o Evangelho de São Lucas (1:28-31), ela aí estava quando o arcanjo
Gabriel anunciou: “Ave, ó cheia de graça, o Senhor é contigo... Eis que conceberás e
darás à luz um filho e lhe darás o nome de Jesus”.
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BRASILEIROS VOADORES

“A casa da Sagrada Família foi o lugar da vida cotidiana, o lugar
onde o Messias passou sua vida escondida. Foi o primeiro templo, a
primeira igreja sobre a qual a Mãe de Deus irradiou sua luz com sua
maternidade.” – Papa João Paulo II

BRASILEIROS VOADORES – 300 anos pelos céus do mundo procurou
reunir algumas histórias de fracassos e sucessos, de alegrias e tristezas,
de vida e morte, de esperanças e decepções, sempre escritas com muito
amor, por homens que sonharam, acreditaram, enfrentaram obstáculos,
trabalharam com fé, perseverança e conseguiram deixar o mundo bem
melhor do que era, quando aqui chegaram, aos quais rendemos as nossas
maiores homenagens.” – Laurete Godoy e J. H. D. Dodsworth
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Palavras finais

Durante a busca de informações, uma pesquisa provoca, geralmente, ansiedade. É
aquele desejo indefinível de encontrar “algo mais”. E a conclusão do trabalho vem sempre
acompanhada de agradável e salutar sensação de alívio. Pela certeza do dever cumprido.
No caso de Brasileiros voadores – 300 anos pelos céus do mundo, desde o primeiro
momento, a tônica foi a alegria. Da aventura por trilhar caminhos desconhecidos,
das descobertas, pelo carinho na escolha dos temas a serem abordados, nas entrevistas
e resgate da memória de ilustres personagens, que acabaram tornando-se íntimos e
queridos amigos.
A eles desejamos, agora, apresentar nossos agradecimentos. Em especial, pelos sábios conselhos.
Dédalo falou-nos que é importante policiar as más tendências.
Com Ícaro aprendemos a ser prudentes.
Por Gusmão, tornamos hábito apreciar o firmamento, tentando entender sinais e
descobrir por que ele teve a ideia de buscar caminhos que os pés não conseguem percorrer. Estamos encantados com o navegar das nuvens, o azul do céu e o brilho das estrelas.
Alexandre sugeriu-nos ficar atentos aos melhores exemplos, para obtermos resultados mais satisfatórios.
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BRASILEIROS VOADORES

Julio Cezar aconselhou-nos a prestar mais atenção nas aves. Percebemos, então, uma
linda rapsódia, nos sonoros movimentos dos alegres e coloridos pássaros brasileiros.
Augusto Severo mostrou-nos a importância da originalidade, confiança e coragem
para mudar.
José do Patrocínio disse-nos que os sonhos ajudam-nos a viver.
Santos-Dumont contou-nos que, na vida, é preciso acreditar, trabalhar, persistir,
aprender muito, treinar com disciplina, evitar precipitação e, sobretudo, saber vencer
com serenidade.
A FAB e a aviação civil confirmaram a certeza de que não existe trabalho isolado.
Ele sempre será resultado da ação conjunta de abnegados e desconhecidos idealistas.
Anna Néri presenteou-nos com um farol chamado caridade e mostrou-nos que
também as mulheres devem lutar pela pátria, amá-la e defendê-la.
Diante de Nossa Senhora de Loreto ficamos ajoelhados, em respeito àquela que teve
a honra de ser escolhida para Mãe de Jesus.
A Deus agradecemos pela fé, que nos faz acreditar no muitas vezes inacreditável.
Essa fé leva-nos a prosseguir com a certeza de que, além da realidade visível e palpável,
existem outros caminhos.
Que podem ser fascinantes, como:

o talento de Dédalo,
a audácia de Ícaro,
o céu de Gusmão,
a percepção de Alexandre,
os pássaros de Julio Cezar,
a coragem de Severo,

o idealismo de Patrocínio,
a grandeza de Santos-Dumont,
o trabalho de civis e militares,
o maternal patriotismo de Anna Néri,
a graça de Maria... e
a onipresença de Deus.
São Paulo, junho de 2015.
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