
De tão ou sa do, às vezes Al ber to San tos-Du mont 
pa re cia sobre-hu ma no. O in ven tor do pri mei ro 
apa re lho mais pe sa do que o ar a de co lar, voar e 
ater ris sar por seus pró pri os mei os des ven dou se-
gre dos im por tan tes da na ve ga ção aé rea. En tre 
1898 e 1910, era vis to com fre qüên cia nos céus da 
Fran ça, ora em uma pe que na ces ta de ba lão apre-

ci an do a pai sa gem e de mons-
tran do a vi a bi li da de do trans-
por te pe los ares, ora vo an do 
com o ele gan te ul tra le ve De-
moi sel le so bre os cam pos dos 
ar re do res pa ri si en ses. É con sen-
so en tre pes qui    sa do res da área 
que o bra si lei ro foi quem mais 
con tri bu iu para o de sen vol vi-

men to da ae ro náu ti ca nos seus pri mór di os. Nes te 
ano do cen te ná rio do vôo do 14-Bis, Pes qui sa FA
PESP lembra a par te principal de sua tra je tó ria, 
res ga ta algumas his tó ri as pou co co nhe ci das e 
conta no vi da des, como a des co ber ta de um ma-
nus cri to iné di to do genial inventor. 

100 
anos no ar
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uan do Al ber to San tos-
Du mont cons tru iu seu 
pri mei ro ba lão, em 1898, 
já ha via ae ro nau tas nos 
céus da Eu ro pa. Jo vem, 
rico e sol tei ro, o bra si lei ro 
po de ria ter sido ape nas 
mais um a des  fru tar da 
agra dá vel sen sa ção de se 

dei xar le var pelo ven to, ven do 
o mun do de cima. Mas Du-
mont que ria mais: de se ja va 
de ter mi nar a di re ção de seu 
des ti no. Ino va çõ es e adap ta-
çõ es fei tas em um tem po ina-
cre di ta vel men te cur to o le va-
ram a in ven tar di ri gí veis e, 
pos te ri or men te, a viões. Em 
pou co mais de dez anos de 
ati vi da des Du mont foi quem 
mais con tri bu iu para o de-
sen vol vi men to da ae ro náu ti-
ca quan do se du vi da va da 
pos si bi li da de de um apa re lho 
mais pe sa do que o ar voar.

O in ven tor nas ceu em 1873 
no sí tio Ca ban gu, na ci da de mi-
nei ra de Pal mi ra, hoje San tos-
Du mont, e co me çou a se in te-
res sar por ba  lõ es em 1888, ao 
ver um de les em São Pau lo. Em 
1892 fi xou mo ra da em Pa ris, 
após a mor te do pai. Es tu dou 
in for mal men  te fí si ca, quí mi ca, 
me câ ni ca e ele tri ci da de com 
um pre cep tor cha ma do Gar cia. 
In te res sa  do em tec no lo gia, 
afici o na do por to dos os ti pos de 
má  qui nas e lei tor de Jú lio Ver  ne, 
em 23 de mar ço de 1898 Du-
mont fi nal men te re a li zou seu 
so nho e as cen deu em um ba lão, 
em Pa ris, como pas  sa  gei ro. De-
pois de tor  nar-se um ex pe  ri en te 
ba lo nis ta, de ci diu que já era a 
hora de ter seu pró prio ba lão. 
No mes mo ano man dou cons-
tru ir dois deles, es  fé ri cos, e fez o 
pri mei ro di ri gí vel com um mo-
tor de sua in ven ção. 

Os cons tru to res de ba lõ es 
Hen ri La cham bre e Ale xis 
Ma chu ron es tra nha ram o 
pro je to de seu pri mei ro ba lão 
es fé ri co, o Bra sil. “O pro je to 
sur pre en deu os dois por que 

O in ven tor sobre 
a fuselagem 
do nº 9 (no alto); 
o pe que no Bra sil 
(aci ma, à esquerda); 
e na ces ta do nº 1, 
com o pri mei ro 
mo tor a ga so li na:
ousadia

Q

Em ares nunca dantes navegados
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O nº 5 con tor nan do 
a Tor re Eif fel, 
em 1901: 
San tos-Du mont 
qua se ga nhou 
o Prê mio Deutsch 
com ele, fei to 
re a li za do 
com o nº 6

o Bra sil era todo ele ino va-
ção: te ci do di fe ren te, ces ta 
pe que na, ta ma nho ex tre ma-
men te re du zi do”, diz o fí si co 
Hen ri que Lins de Bar ros, do 
Cen tro Bra si lei ro de Pes qui-
sas Fí si cas (CBPF), prin ci pal 
es pe ci a lis ta em San tos-Du-
mont no Bra sil, au tor de San
tosDu mont e a in ven ção do 
vôo (Jor ge Za har Edi tor) e 
ro tei ris ta do do cu men tá rio 
O ho mem pode voar, de Nel-
son Hoi neff (2006). Bar  ros 
lan ça este mês mais um li vro: 
De sa fio de voar – pi o nei ros 
bra si lei ros da ae ro náu ti ca 
(17091914), da Metalivros.

Du mont co me ça va com 
essa pe que na ae ro na ve a im-
pri mir um es ti lo de in ven tor 
que vi rou sua mar ca: a ex tre-
ma sim pli ci da de, le ve za e ele-
gân cia dos pro je tos. Foi as sim 
com o di ri gí vel nº 1, quan do 
ele, con tra a opi ni ão de to dos 
os ae ro nau tas e cons tru to res, 
de ci diu que de ve ria ins ta lar 
um mo tor a ga so li na com hé-
li ce aco pla do à ces ta. A ale ga-
 ção era a te me ri da de que se-
ria co lo car uma má qui na que 
li be ra faís cas tão per to do hi-
dro gê nio, al ta men te in fla má-
vel. Ele re sol veu a ques tão 
di ri gin do o cano de es ca pa-
men to para bai xo. Sim ples, 
efi  caz e se gu ro. 

Em 19 de ou tu bro de 
1901, o in ven tor ga nhou o 
Prê mio Deutsch com o di-
rigível nº 6. A pro va con sis tia 
em sair de Saint-Cloud, cir-
cun dar a Tor re Eif fel e vol tar 
ao pon to de par ti da em 30 
mi nu tos – de mons tra ção de-
fi ni ti va de que era pos sí vel 
na ve gar pe los ares. Ao todo, 
Du mont cons tru iu mais de 
20 apa re lhos, en tre ba lõ es e 
avi õ es. Uma ca rac te rís ti ca 
im por tan te do bra si lei ro: ele 
di vul ga va os pla   nos de suas 
cri a çõ es e não pa ten te ou ne-
nhu ma de las no cam po da 
ae ro náu ti ca. “Este foi um dos 
mo ti vos que fa vo re ceu de 
ma nei ra im pres si o nan te o 
de sen vol vi men to da avi a-
ção”, diz Bar ros. 
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> Um dândi cria 
 moda em Paris

San tos-Du mont foi um re fi na-
do ho mem de so ci e da de. A he-
ran ça dei xa da pelo pai, Hen ri-
que Du mont, per mi tiu a ele 
usar sua cri a ti vi da de não só 
para cons tru ir ba lõ es e aviõ es, 
mas tam bém para ves tir-se com 
es me ro e fre qüen tar a alta so ci-
e da de pa ri si en se. Os tra jes do 
in ven tor es  ta vam sem pre im pe-
cá veis, mes mo quan do tra ba-
lhava com mo to res ou ma dei ra. 
Seus ter nos ris cas-de-giz, o co-
la ri nho alto, sa pa tos com sal to 
(pa ra parecer mais alto) e cha-
péu com a aba abai xa da o tor-
na vam fa cil men te re co nhe ci do 
por on de passava. Seu estilo 
combinava à perfeição com a 
Belle Époque, então em pleno 
curso na França. 

Por essa época, o bra si lei ro 
aju dou a lan çar um aces só rio 
que se tor na ria obri ga tó rio. 
Em uma re cep ção no res tau-
ran te Ma  xim’s, em 1904, co-
men tou com o ami go Louis 
Car ti er que, em ple no vôo, era 
di fí cil pe gar o re ló gio para 
cro no me trar o tem po. Car tier 
man dou fa zer um pro tó ti  po 
que pu des se ser usa do no pul-
 so e o ba ti zou de “mo de lo 
San tos”. Essa, po rém, não foi 
uma ino va ção ab so lu ta de 
Du  mont – al gu mas mu lhe res 
já usa vam re ló gio no pul so, 
mas sem sen tido prá ti co, ape-
nas como se fos se uma jóia.

> Acidentes viram 
 eventos

San tos-Du mont ti nha um 
modo par ti cu lar de di vul gar 
a ae ros ta ção e a avi a ção. 
Quan do cons tru iu o di ri gí-
vel nº 9, o  Bal la deu se (an da-
 ri lho), ele o es ta ci o na va di-
an  te de seu apar     ta men to, na 
es  qui na da rua Was hing ton 
com a ave ni da dos Champs 
Ely sé es, para to mar um café 
em casa, en quan to a mul ti-
dão pa ra va para aplau dir. Ou 
o usa va pa ra ir al mo çar no 
res tau ran te La Cas     ca de, pró-
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xi mo a Long champs. “Essa 
ati tu de não era mero ca pri-
cho ou exi bi ci o nis mo, mas 
um modo mu i to efi ci en te de 
mos trar um novo meio de 
trans por te, que po dia ser rá-
pi do e se gu ro”, diz o fí si co 
Hen ri que Lins de Bar ros. 

Quan do ocor ri am os ine vi-
tá veis aci den tes com seus di ri gí-
veis, ele tra ta va, em suas nar ra-
ti vas e co men tá ri os, de dar mais 
ên fa se aos fa tos pe ri fé ri cos e, ao 
mes mo tem po, mi ni mi zar o 
acon te ci men to prin ci pal. Em 
agos to de 1901, por exem plo, o 
nº 5 caiu de 32 me tros de al tu ra 
quan do es ta va so bre o Ho tel 
Tro ca de ro. O ae ro nau ta fi cou 
pen du ra do a 15 me tros e con-
se guiu su bir por uma cor da 
(foto à esquerda). Du mont aju -
dou os bom bei ros a re cu pe rar 
os res tos do ba lão e ain da teve 
pre sen ça de es pí ri to para tes tar 
o mo tor. Em car ta, agradeceu ao 
co man do do re gi men to: “Mi-
nha ater ris sa gem so bre os te tos 
de Pa ris, onde seus va len tes 
bom bei ros exer cem tão cons-
tan te men te a sua co ra gem co lo-
can do em ris co suas vi das, for-
ne ceu-me oca si ão de apre ciá-
los em cir cuns  tân cia tão no va 
tan to pa ra eles como para mim”. 

Em ou tra oca si ão, em 
1909, ele saiu com um De-
moi sel le para pas se ar e foi 
lon ge de mais. Per to da noi te, 
foi obri ga do a pou sar nos 
jar dins do cas te lo do con de 
de Gal lard. Ao nar rar o ocor-
ri do, Du mont la men ta, com 
iro nia, a fal ta de si nais in di-
ca ti vos do Tou ring Club nos 
ares. E re co nhe ce o “in con ve-
ni en te” do ae ro pla no para as 
vi si tas so ci ais: “Sem cha péu, 
com rou pa do tra ba lho azul, 
cheio de gra xa e de óleo, tal 
era meu equi pa men to para 
mi nha apre sen ta ção”.

> Cataratas do Iguaçu 
tornam-se parque

Em 1916 San tos-Du mont es-
ta va com 42 anos, afas ta do da 
avi a ção e em vi a gem pela 
Amé ri ca do Sul. Vi si tou o Chi-

le, pas sou pela Ar gen ti na e 
aca bou hos pe da do no Ho tel 
Bra sil, de Foz do Igua çu, de 
Fre de ri co En gel. No dia 24 de 
abril, En gel e seu fi lho o le va-
ram para co nhe cer as ca ta ra-
tas do Igua çu para onde se gui-
ram a ca va lo em vi a gem de 
qua tro ho ras por uma pi ca da. 
O in ven tor en can tou-se com o 
que viu, mas não en ten deu 
como aque le es pe tá cu lo es ta va 
em ter ras que per ten ci am a 
uma úni ca pes soa – no caso, o 
uru guaio Je sus Val. 

Du mont pron ti fi cou-se a 
con ven cer o en tão pre si den te 
do es ta do do Pa ra ná, Afon so 
Ca mar go, a de sa pro pri ar o lo-
cal. Como não ha via es tra das 
nem fer ro vi as que li gas sem a 
en tão Vila de Igua çu a Cu ri ti-
ba, ele se guiu a cavalo – dor-
mindo e comendo sabe-se lá 
como – por 300 qui lô me tros a 
li nha do te lé gra fo, ins ta la da 
pelo Exér ci to, até Gua ra pu a va. 
A vi a gem, fei ta em com pa nhia 
de um guar da-pos tes, du  rou 
seis dias. 

De Gua ra pu a va se guiu 
de car  ro até Pon ta Gros sa e 
de lá a Cu ri ti ba, de trem. Ca-
mar  go o re ce beu no dia 8 de 
maio. “No dia 28 de ju lho de 
1916, por meio do de cre to 
653, o pre  si den te do es ta do 
do Pa  ra ná de sa pro pri ou as 
ter ras jun to às ca ta ra tas do 
Igua çu e as de  cla rou de uti li-
da de pú bli ca pa ra cri a ção de 
um par que”, diz Má rio Ran-
gel, ex-pi lo to e em  pre sá rio. 
Ran gel foi o idea li  za dor e 
pro mo tor, em 1973, de um 
con cur so na ci o nal so bre do-
cu men tos re la ti vos a Du-
mont re a li za do em Cu ri ti ba. 

“Essa his tó ria, até en tão 
es que ci da, foi en vi a da por 
car  ta por El fri da Rios, fi lha 
de Fre de ri co En gel, com có-
pia do li vro de hós pe des do 
ho tel e ga nhou o se gun do lu-
gar no con cur so.” Hoje as ca-
ta ra tas fa zem par te do Par que 
Na ci o nal do Igua çu, cri a do 
em 1939, e fo ram de cla ra das 
pela Unes co como Pa tri mô-
nio Na tu ral da Hu ma ni da de.

No alto, pouso defronte 
do castelo de Wideville 
Davron, com seu 
Demoiselle, em 1909; 
no meio, com amigos 
e amigas da alta sociedade; 
acima, fazendo a refeição 
em mobiliário criado 
por ele: excentricidade 
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A po lê mi ca que se ar ras ta por 
um sé cu lo não exis te para os 
que se inteiram dos de ta lhes 
da his tó ria da in ven ção do 
vôo. San tos-Du mont foi de 
fato o pri mei ro a voar por 
seus pró pri os mei os, com de-
co la gem e pou so au tô no mos. 
Em 23 de ou tu bro de 1906, o 
14-Bis per cor reu 60 me tros a 
3 me tros de al tu ra, após cor-

rer cer ca de 100 me tros no 
Cam po de Ba ga tel le, em Pa-
ris (foto desta página). Em 12 
de no vem bro voou por 220 
me tros, no mes mo lu gar, e 
es ta be le ceu o pri mei ro re cor-
de da avi a ção para ve lo ci da-
de: 41,3 qui lô me tros por 
hora. O fei to foi ho mo lo ga do 
pela Fe de ra ção Ae ro náu ti ca 
In ter na ci o     nal (FAI), cri a da 
em 1905.

Os ir mãos Or vil le e Wil-
bur Wright, me câ ni cos de 
bi ci cle ta de Day ton, Ohio, 

Es  ta dos Uni dos, te ri am vo a-
do em 17 de de zem bro de 
1903. Se gun do seu pró prio 
re la to, atin gi ram 258 me tros 
em 59 se gun dos con tra ven-
tos for tes na praia de Kill De-
vil Hills, em Kitty Hawk, na 
Ca ro li na do Nor te. Toda a 
do cu men ta ção so bre fato tão 
im por tan te não pas sou de 
um te le gra ma e a pre sen ça 

de al guns sal va-vi das que 
pro cu ra vam des tro ços de 
um na vio. Com o de cla ra do 
ob je ti vo de guar dar se gre do 
so bre o in ven to para ven dê-
lo a uma po tên cia mi li tar, 
eles só se apre sen ta ram pu-
bli ca men te em 1908. O pro-
ble ma é que, para de co lar, o 
Flyer sem pre de pen dia de 
al gu ma aju da ex ter na, como 
a de uma ca ta pul ta para fazê-
lo cor rer so bre tri lhos e, aí 
sim, sair do chão com a aju-
da de ven tos for tes.

“Hoje há uma mo da li da de 
de ae ro pla no que se en cai  xa 
bem nis so, cha ma do mo        to pla-
na do r, que não de co la so zi nho”, 
diz o fí si  co Hen ri que Lins de 
Bar ros. Uma vez no ar, ele voa 
muito. “Em 1908, os avi õ es 
fran ce ses vo a  vam 10 km; os 
Wright che ga ram a 124 km.”

A di fe ren ça en tre os vôos 
de Du mont e o dos Wright é 

im por tan te para en ten der o 
caso. “Em 1905 ae ro clu bes 
do mun do in tei ro re gu la-
men ta ram as con di çõ es que 
um vôo pre ci sa ria sa tis fa zer 
para ser va li da do”, ex pli ca 
Ro dri go Mou ra Vi so ni, da 
Uni Rio, es tu di o so do as sun-
to. De acor do com es sas re-
gras, o vôo de ve ria ser pú bli-
co e anun ci a do com an te ce-
dên cia, fei to com tem po 
cal mo e so bre ter re no pla no. 
A al tu ra e o tem po de per-
ma nên cia no ar não se riam 

con si de ra dos fa to res des  clas-
si fi ca tó ri os, mas a de co la gem 
te ria de ser de sas sis ti da e o 
pou so sem aci den tes. Um 
co mi tê idô neo acom pa nha-
ria tudo. “Apenas o avi ão de 
Du mont cum priu to das es-
sas nor mas e voou di an te de 
cen te nas de ou tras pes so as.”

O nome sur giu quan do 
ele foi aco pla do ao ba lão nº 
14 nas ex pe ri ên ci as pré-vôo. 
De 14 para 14-Bis foi um sal-
to. A im pren sa pa ri sien se o 
cha mou de Oi se au de proie 
(ave de ra pi na). Dumont 
mudou o 14-Bis até con cor-
rer e ga nhar o prê mio Arch-
de a con (3 mil fran cos, pelo 
vôo iné di to dos 60 me tros) e 
o do Ae ro clu be da Fran ça 
(1,5 mil fran cos, pelo vôo 
dos 220 me tros). Não gan-
hou o Deutsch-Arch de a con 
(50 mil fran cos, para quem 
voasse mil me tros em cir cu-
i to fe cha do), ga nho por 
Hen ri Far man. Mas já não 
era pre ci so. San tos-Du mont 
es ta va na his tó ria.

O primeiro vôo, agora sem polêmica
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Medidas
comprimento 9,60 metros
envergadura 11,46 metros
peso 290 quilos (apenas o avião)
motor antoinette 8 cilindros
potência 50 cavalos
velocidade 41,3 (km/h)
diâmetro da hélice 2

Material usado 
■ estrutura de bambu e 
madeira (abeto) entelado  
com seda branca
■ juntas de alumínio
■ cordas de piano,  
para manter a rigidez 
■ rodas aro 26

Configuração
■ leme colocado na frente  
imitando pato (canard)
■ motor alojado entre as asas

Controle
■ com a mão esquerda 
o piloto acionava uma roda 
que controlava o leme  
profundor
■ com a mão direita 
acionava uma alavanca 
para controlar a direção
■ também com a mão  
direita coordenava o avanço  
da ignição do motor com  
um manete
■ com o pé, fazia a ignição  
do motor 
■ a partir de 12 de novembro 
usava um colete especial que 
o ligava aos ailerons, situados 
nas extremidades das asas,  
por meio de cabos. Com isso 
podia inclinar o avião para  
a direita ou para a esquerda

14-Bis
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> Ner vos em 
 fran ga lhos

San tos-Du mont su i ci dou-se 
em 23 de ju lho de 1932, no 
Ho tel de La Pla ge, no Gua ru já, 
li to ral de São Pau lo. Du ran te 
mu i tos anos ali men tou-se a 
in for ma ção de que o des gos to 
de ver sua in ven ção usa da co-
mo po de ro so ins tru men to de 
des tru i ção o le vou a se ma tar. 
De fato, o in ven tor sem pre la-
men tou ver o avi ão pro vo can-
do tan tas mor  tes na guer ra, 
em bo ra te nha su ge ri do seu 
uso mi li tar para ob ser va ção. O 
que se sabe hoje é que Du-
mont pa re cia ter uma sé ria 
de pres são, nun ca cor re ta men-
te di ag nos ti ca da e tra ta da. 

O pes qui sa dor Ro dri go 
Mou ra Vi so ni lem bra que o 
jor na lis ta Ed gar Mo rel, em 
seu li vro His tó ri as de um re
pór ter (Re cord, 1999), diz que 
o mé di co in glês Be vam Jo nes 
fez o di ag nós ti co de es cle ro se 
múl ti pla em 1910. Essa in for-
ma ção te ria sido cru  ci al para 
Du mont de ci dir en cer rar a 
car rei ra de ae ro nau ta. Foi 
Mo rel quem revelou para o 
pú blico a real causa da mor te 
do in ven tor, em 1944, o suicí-
dio. Até então di zia-se que ele 
ha via mor ri do de in far to.

“Acho difícil acreditar nes-
sa hipótese da esclerose múlti-
pla”, diz Henrique Lins de Bar-
ros. “Como alguém sofrendo 
de uma doença degenerativa, 
como esclerose múltipla, po-
de ria esquiar em Saint Moritz 
na década de 1910 e jogar tê-
nis na década de 1920, como 
ele fazia?” Barros conta que há 
recibos indicando que o in-
ventor consultou-se com o 
psi quiatra Juliano Moreira, no 
Rio de Janeiro. 

O so bri nho-bis ne to Mar-
cos Vil la res Fi lho con fir ma 
que os pri mei ros si nais de 
per  tur      ba ção te ri am apa re ci do 
em 1910. “O mais pro vá vel é 
que ele ti ves se uma de pres são 
pro    fun da, de ori gem bioquí-
mi ca, algo per fei ta men te tra-
tá vel hoje”, es pe cu la.  
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As mulheres eram  
presença constante 
nos campos de prova.
Ao lado, notícia de 
jornal sobre Dumont  
e Edna Powers

> Fama de 
 ho mos se xu al

Não es ca pa nin guém. Pode 
ser gê nio, ben fei tor da hu-
ma ni da de, in te lec tu al de re-
no me e, ain da as sim, para o 
pú bli co co mum, a vida pes-
so al pa re ce in te res sar mais 
do que a obra. Com San tos-
Du mont não foi di fe ren te. 

O fato de nun ca ter se ca-
sa do, a apa rên cia sem pre 
bem cu i da da, os mo dos re fi-
na dos e a enor me ti mi dez o 
tor na ram alvo de se gui dos 
co men tá ri os so bre uma su-
pos ta ho mos se xu a li da de. Os 
úl ti mos apa re ce ram com 
des ta que no li vro do nor te-
ame ri ca no Paul Hoff man, 
Asas da lou cu ra (Ob  je ti va, 
2003). Suas con clu sõ es fo-
ram ti ra das dos jor nais de 
lín gua in gle sa New York He
rald e Pa ris He rald, que co-
bri am as ex pe ri ên ci as de Du-
mont pela Eu ro pa, e do New
York Mail and Ex press.

Hoff man re pro duz fra ses 
des ses pe ri ó di cos como a de 
que Du mont ti nha uma “ti mi-
dez fe mi ni na sem o char me 
fe mi ni no” ou “ele com cer te za 
tem um po der de fas ci na ção 
so bre o sexo opos to, que nem 
sua apa rên cia e mo dos em so-
ci e da de jus ti fi cam”. Tam bém 
fala so bre anéis e jói as usa dos 
pelo in ven tor e re pro duz bo a-
tos co nhe ci dos de que o es cri-
tor e car tu nis ta Ge or ge Gour-
sart, o Sem, ami go de Du mont 
e au tor de char ges po pu la res 
so bre ele, po de ria ter sido seu 
aman te, as sim como Jor ge 
Du mont Vil la res, so bri nho 
que foi bus  cá-lo na Fran ça 
para se guir com o tra ta men to 
que fa zia per to da fa mí lia, no 
Bra sil. Ape sar das in si nu a çõ es 
nu me ro sas con ti das no li vro, 
não há uma úni ca car ta, bi lhe-
te ou tes te mu nho que com -
pro ve tal tese. 

Pelo con trá rio. Ob vi a-
men  te, ser homo ou he te ros-
se xu al é ab so lu ta men te ir re le-
van te e em nada di mi nui ou 
en gran de ce a ex cep ci o nal 
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con tri bu i ção do bra si lei ro pa-
ra a avi a ção. Mas sua fa mí lia e 
pes qui sa do res bra si lei ros cri -
ti cam a má-fé do tema jus ta-
men te por se tra tar de bo a tos 
que, até o mo men to, não en-
con tra ram jus ti fi ca ti va nos 
fa tos. “A his tó ria que se cri ou 
so bre San tos-Du mont e seu 
so bri nho Jor ge é ab sur da, sem 
pé nem ca be ça”, critica Mar-
cos Vil la res Fi lho. “Jor ge foi 
es co lhi do pela fa mí lia para 
bus cá-lo em Pa ris jus ta men te 
por  que não ti nha fi lhos, em-
bo ra fos se ca sa do”, diz.

Por sua vez, Hen ri que 
Lins de Bar ros exa mi nou cen-
te nas de fo tos de San tos-Du-
mont e afir ma nun ca ter vis to 
nada que lem bras se anéis ou 
jói as. O in ven tor usa va ape nas 
um re ló gio Car ti er e uma me-
da lha com a ima gem de São 
Ben to pre sa a uma cor ren te 
no pul so para pro te gê-lo con-
tra aci den tes. O pre sen te foi 
dado pela princesa Isa bel, 
con des sa d’Eu.

Bar ros traz à tona uma 
en tre vis ta de Age nor Bar bo-
sa, co le ga de Du mont e seu 
pro cu ra dor, à Re vis ta do Ins
ti tu to His tó ri co e Ge o grá fi  co 
de São Pau lo, em 1959: “As 
suas aven tu ras amo ro sas, se 
as teve, fo ram mu i to dis cre-
tas. Não ti nha, nem nun ca 
teve, ‘li ga çõ es’ sen ti men tais. 
Nes te pon to era como, no 
exí  lio, o pa tri ar ca José Bo ni-
fá cio – pa ga va sim ples men te 
de sua bol sa, o que lhe ape te-
cia, sem ou tras com pli ca-
ções... O úni co ‘caso’ amo ro-
so de sua vida, que eu sai ba, 
foi um tre men do ‘ra bi cho’ 
por uma jo vem nor te-ame ri-
ca na, fi lha do mi li o ná rio Mr. 
Sprec kels, que pro cu rou logo 
afu gen tar a fi lha do ho mem 
pe ri go so que ti nha a ma nia 
de voar... E foi só”.

Ro dri go Mou ra Vi so ni 
lem       bra de tre cho da au to  bi-
o  gra fia Tudo em cor de rosa 
(Nova Fron tei ra, 1977), de 
Yo  lan da Pen te a do, de tra di  -

cio nal fa mí lia pau lis ta, que 
con vi veu com boa par te da 
eli te ar tís ti ca e in te lec tu al do 
país no sé cu lo pas sa do. Yo-
lan da fala de Du mont as sim: 
“(...) co nhe ci o Al ber to San-
tos-Du  mont, um ir mão do 
meu tio Hen ri que. Seu Al-
ber to, como o cha má va mos, 
vi nha to dos os dias para jan-
tar e ia fi can do, di zen do que 
era pa ra ver a lua sair. No 
Fla men  go, as noi tes de lua 
cheia eram re al men te bo ni-
tas. Ele era uma pes soa ir re-
quie  ta. Eu acha va en gra ça do 
que me des se tan ta aten ção. 
E tia Amá  lia di zia: ‘Al ber to, 
você está fi can do ton to, na-
mo ran do essa me ni na’. Seu 
Al ber to, de fato, me fa zia a 
cor te, tra zia-me bom bons, 
flo res, le va va-me a pas se ar. 
As pes so as que o co nhe ci am 
me lhor di zi am que, quan do 
ele me via, fi ca va elé tri co”.

Bar ros acre di ta que a 
pro pa la da ho mos se xu a li da-
de do in ven tor é um mito. “O 

re fi na men to fran cês so a va 
como afe ta ção ho mos se xu al 
para os jor na lis tas nor te-
ame ri ca nos, que o des cre vi-
am como efe mi na do”, diz. 
“Hoff man não en ten deu os 
cos tu mes e va lo res da épo ca 
e viu tudo com a vi são dis-
tor ci da que se ti nha na que le 
tem po nos Es ta dos Uni dos.” 
O ar tis ta plás ti co Guto La-
caz, tam bém es tu di o so da 
obra do in ven tor e au tor da 
ex po si ção San tosDu mont 
De sig ner, re a li za da este ano 
em São Paulo, lem bra de vá-
ri as mu lhe res por quem o 
in ven tor se in te res sou: além 
de Lur li ne Sprec kels e Yo lan-
da, hou ve Edna Po wers e 
Aida D’Acos ta. “Ele não pa-
re cia in sen sí vel às mu lhe res, 
mas é pre ci so lem brar de um 
de se nho fei to por ele (acima) 
em que es cre veu: ‘Di  ri gí vel, 
bi pla no e mo no pla no – mi-
nha fa mí lia’”, diz La caz. “Po-
e ti ca men te, San tos-Du mont 
ca sou-se com a ae ro náu ti ca.”
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> A descoberta de   
 um manuscrito

Há mu i to que des co brir so bre 
a obra de San tos-Du mont. 
“Exis te boa his tó ria da ci ên cia 
no Bra sil, mas a his tó ria da 
téc ni ca e da tec no lo gia ain da é 
in ci pi en te por aqui”, afir ma o 
fí si co Hen ri que Lins de Bar -
ros. Ele re cla ma dos pou cos 
tra ba lhos aca dê mi cos que tra-
 tam de for ma exaus ti va e ana-
lí ti ca a obra de Du mont. “Ele 
se tornou pa tri mô  nio dos mi-
li ta res e isso pa re ce de ses ti mu-
lar os pes qui    sa do res.” Ain da 
as sim, sur      gem no vi da des. 

Al ber to Dods worth Wan-
der ley, so bri nho-bis ne to do 
in  ven tor, des co briu re cen te-
men    te um ma nus cri to iné di to 
dele es cri to em fran cês e tra-
du zi do pela mãe, So phia He -
le na Dods worth Wan der ley. 
“O li vro tem 13 ca pí tu los e é 
uma es pé cie de pré-his tó ria da 
ae ro náu ti ca”, diz Wan der ley. 
Pro  va vel men te es cri  to em 
1902, de acor do com Bar ros o 

tex to mos tra que ele ti nha um 
co nhe ci men to crí ti co so bre a 
his tó ria da ae ro náu ti ca e te ó -
ri co so bre quí    mi ca e fí si ca.

A des co ber ta do ma nus-
cri to ocor reu depois que So-
phia He le na doou todo o acer-
vo de San tos-Du mont em 
2003 para o Cen tro de Do cu-
men ta ção e His tó ri co da Ae-
ro náu ti ca (Cen doc), no Rio de 
Ja nei ro, onde está dis po ní vel 
para con sul ta. Esse acer vo já 
ha via sido pre vi a men te or ga-
ni za do pelo ma ri do de So phia, 
Nel son Frei re La ve nè re-Wan-
der lei (os dois já mor re ram). 

Mas ha via ain da um em-
bru lho den tro de um ar má-
rio que não foi do a do, des co-
ber to anos de pois por Al ber-
to Wan der ley. Era um ma-
nus cri to de 212 pá gi nas, 
es cri to em um pa pel pe que-
no, de 20 por 16 cen tí me tros, 
fal tan do as pá gi nas de 111 a 
115. “Es tou di gi tan do o li vro 
aos pou cos e não sei quan do 
pu bli ca rei”, diz ele, ain da 
sem edi to ra. “Há a idéia de 

pu bli car no mes mo vo lu me 
um ou tro li vri nho dele, de 
20 pá gi nas, O ho mem me câ
ni co, de 1929, já co nhe ci do, 
mas nun ca edi ta do.”

> No vos ba lõ es 
 e avi õ es

O pes qui sa dor Ro dri go Mou-
ra Vi so ni, autor de artigos so-
bre Dumont publicados no 
Brasil e em Portugal, tem qua-
tro li vros ainda iné di tos  so bre 
o in ven tor. Três de les reú nem 
re por ta gens, en tre vis  tas e ar ti-
gos do pró prio San tos-Du-
mont e so bre ele. E um quar  to 
es cla re ce a po lê mi ca se cu lar 
com os Wright. Vi so ni ga rim-
pou ma te ri al indicando que, 
ao con trá rio do que se pen sa-
va, Du mont teria tra ba lhado 
em um De moi sel le em 1913, 
quan do se acre di ta va que ele 
ti nha en cer ra do a cons tru ção 
de avi õ es em 1910. 

“De acor do com a re vis ta 
Lec tu re pour Tous, edi ção de 1º 
de ja nei ro de 1914, ele en co-

men dou aos cons tru to res Mo-
 ra ne e Saul ni er um avi ão De-
moi sel le novo, mu i to mais 
só li do e ro bus to que os pre ce-
den tes”, con ta Vi so ni (o ar ti go 
ori gi nal in te gra um dos li vros 
do pes qui sa dor). “Não se tem 
no tí cia de que ele te nha vo a do 
nes se apa re lho, em bo ra exis-
tam fotos do avi ão.”

Vi so ni tam bém apos ta 
que a pro du ção do ae ro nau ta 
foi mai or do que a co nhe ci da 
hoje. Até ago ra se con tam 14 
ba  lõ es, en tre es fé ri cos e di ri gí-
veis, e nove ae ro pla nos. Nes sa 
con ta não en tram as nu me ro-
sas mo di fi ca çõ es que Santos-
Du mont fa zia com freqüência 
nos mo de los. “Em 1913 ele 
deu uma en tre vis ta em que di-
zia ter cons tru í do 14 di ri gí veis, 
sem con tar os es fé ri cos, e 19 
ae ro pla nos”, afir  ma Vi so ni. 
Ago ra res ta es pe rar que os 
pesquisadores des cu bram no-
vos documentos, ar ti gos e fo-
tos da épo ca para se co nhe cer 
com mais pre ci são a obra 
com pleta do in ven tor. 
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> O su ces so tar dio da 
in dús tria no Bra sil

O su ces so da Em braer, a quar-
ta em pre sa ae ro náu ti ca do 
mun do, com uma receita 
líquida de R$ 9,1 milhões em 
2005, não es pan ta nin guém – 
é o mí ni mo que se es pe ra da 
ter ra de San tos-Du mont. O 
que pou co se co men ta é o fato 
de es sa in dús tria tão for te ter 
de mo ra do tan to tem po para 
ser cons tru í da. “Sem pre ti ve-
mos uma gran de po pu la ção 
com bai xa ren da, com pou cos 
re cur sos para usar o trans por-
te aé reo, e de mo ra mos mu i to 
para ter um cen tro de for ma-
ção de en ge nhei ros”, diz Ozires 
Sil va, o prin ci pal ide a li za dor e 
em   pre en  de dor da Em braer e, 
hoje, pre si den te da Or ga ni za-
ção San ta ma ren se de Edu ca-
ção e Cul tu ra, em São Paulo. 

Até 1950, ano da fun da ção 
do Ins ti tu to Tec no ló gi co de 
Ae ro náu ti ca (ITA), só ha via 
en ge nhei ros ae ro náu ti cos for-

ma dos no ex te rior. “E aqui se 
fazia avião sob li cen ça de em-
pre sas estrangeiras ou se bus-
ca va mo de lo se me lhan te ao 
que já exis tia lá fora.”

Mas, no co me ço da dé ca da 
de 1960, o ITA já ti nha dez 
anos e for ma va 80 en ge nhei-
ros por ano em diferentes es-
pecialidades dentro da ae ro-
náu tica. Nessa época, um gru-
po lá for ma do achou que era 
o mo men to de fa zer al go. 
“Nos reu ni mos no Co man do-
Ge ral de Tec no lo gia Ae ro es pa-
ci al   (CTA) para ten tar res-
pon der à per gun ta: como cri-
ar uma real e ampla in dús tria 
ae ro náu ti ca no país?”, con  ta 

Sil va. “Con clu í mos que se não 
pro du zís se mos um avi ão pró-
prio, ino va dor, não te rí a mos 
como com pe tir com o mer ca-
do já es ta be le ci do.”

Na mes ma oca si ão, esse 
mes mo gru po des co briu que 
em 1965 exis ti am 45 ci da des 
bra si lei ras ser vi das pelo 
trans por  te aé reo. Ocor re que 
em 1958 esse nú me ro era 
mu i to mai or, cerca de 400 ci-
da des. Entre outras, a razão 
fundamental para isso foi a 
crescen te utilização dos 
aviões a jato. Essas aeronaves 
requeriam infra-estrutura 
maior para ope rar e eram 
grandes demais pa ra as co-
munidades pequenas. “Pen-
sa mos en tão que se fi zés se-
mos um avi ão não mu i to 
gran  de, que pou sas se em pis-
ta cur ta e exigisse infra-es-
trutura mais modesta, ajuda-
ría mos a levar o transporte 
aéreo de volta às pequenas 
cidades.” Na que la épo ca, em 
1967, não se sa bia que o fe-

nô me no bra si lei ro se re pe tia 
no mun do.

“Des sa for ma cri a mos o 
Ban dei ran te, de 16 lu ga res, 
com hé li ces, para ser mais ba-
rato”, diz. “O pri meiro pro tó-
tipo foi feito no CTA e o avião 
voou com su ces so em 1968.” 
O processo pa ra decidir co-
mo fabricá-lo foi longo e pe-
noso até o governo concordar 
em criar uma companhia 
mista. Ou seja, o conceito de 
aviação regional foi criado e 
desenvol vido aqui. “Ca mi-
nha mos den      tro da ve lha tra-
di ção mer ca do ló gi ca: des co-
bri mos um ni  cho de mer ca do 
e o ga nha mos.” 
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Na página ao lado, 
o Demoiselle; acima, 
o Bandeirante: quase 
60 anos entre as  
duas inovações
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lo car com me nos po tên cia de mo tor”, diz. “Co-
me çou com um mo tor de 24 HP em se tem bro, 
foi para 36 HP em ou tu bro e 50 HP em no vem-
bro.” A sus ten ta ção se dá ape nas nas asas. “O 14-
Bis é um con jun to per fei to de ae ro di nâ mi ca.”

Au to di da ta, Ca las sa fez qua tro ré pli cas do 
avião. Uma está no Mu sée de l’Air, na Fran ça, 
ou tra nos Es ta dos Uni dos, uma ter cei ra em ex-
po si ção pelo Bra sil e a quar ta em Cal das No vas, 
para tes tes. O em pre sá rio gas tou R$ 1,5 mi lhão 
do pró prio bol so para cons truí-las. A Em braer 
pa tro ci na as exposições no país e ex te ri or.

As exi bi çõ es de vôo são fei tas por Ali ne, de 
22 anos e 52 qui los, o mes mo peso de San tos-
Du mont. De pois do avi ão pron to, fo ram fei tas 
al gu mas des co ber tas. Mes mo pe san do o do bro 
da fi lha, o avi ão voa mu i to bem com Ca las sa 
(foto nes ta pá gi na) e con se gue até car re gar 
duas pes so as – uma de las sen ta da so bre a jun-
ção das asas. Tam bém se des co briu que o 14-
Bis faz cur vas, ao con trá rio do que se pen sa va. 
“Tal vez Du mont não sou bes se dis so por que 
não era pi lo to como os pi lo tos vi ri am a ser”, 
diz Ca las sa. “Ele ti nha aca ba do de in ven tar o 
avi ão e es ta va apren den do tudo.”

> As sis ta o vôo de Alan Ca las sa no site de 
Pes qui sa FA PESP: www.re vis ta pes qui sa.fa pesp.br 

Dia 5 de no vem bro os fran ce ses vol ta rão cem 
anos no tem po e as sis ti rão a um vôo do 14-Bis 
so  bre o Cam po de Ba ga tel le, em Pa ris. O even-
to mar  ca rá as co me mo ra çõ es do cen te ná rio do 
vôo pi o  nei ro na Fran ça, em bo ra as da tas ori-
gi nais te nham ocor ri do dia 23 de ou tu bro e 12 
de no vem bro de 1906. An tes dis so, o 14-Bis 
vo a rá no dia 22 des te mês na Es pla na da dos 
Mi nis té ri os, em Bra sí lia. 

O avi ão será pi lo ta do por Ali ne, fi lha de 
Alan Ca las sa, pi lo to e em pre sá rio de Cal das 

No vas, Goi ás, fas-
ci na do por San tos-
Du mont e seus 
apa re lhos. No iní-
cio de 2005, ele 
con clu iu a cons-
tru ção da ré pli ca 
do avi ão de pois de 

anos atrás de in for ma çõ es no Bra sil e na Fran-
ça e de con sul tas exaus ti vas a fo tos, do cu men-
tos, re por ta gens da épo ca e es pe ci a lis tas. O 
re sul ta do é sur pre en den te: o 14-Bis voa com 
su a vi da de e ele gân cia. 

“San tos-Du mont sa bia exa ta men te o que es-
ta va fa zen do”, ga ran te Ca las sa. “Quan do ele de-
sen vol veu o avi ão em sis te ma ca nard, imi tan do 
pato, fez isso para que o apa re lho pu des se se des-

De volta  
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